
ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 

สําหรับลูกค้า และผู้รับบริการ 

 บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด(มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของข้อมูลสว่น

บุคคลของลูกค้า ผูร้ับบริการ (“ทา่น”) ที่ไดม้อบให้แกบ่ริษัทด้วยความไว้วางใจ ได้มอบให้แก่บริษัท

ด้วยความไว้วางใจ บริษัทจึงได้จัดทําประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อชี้แจงให้ท่านทราบ

วัตถุประสงค์ที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมเีงือ่นไขและรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1. ประเภทและแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคล 

 บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบ

เอกสาร หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจให้ท่านกรอกข้อมูลลงในเอกสารที่บริษัทจัดเตรียมไว้ หรือ

กรอกข้อมูลลงในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ทางบริษัทได้กําหนด และ/หรือวิธีอื่นใด อย่างไรก็ตาม ดว้ย

ลักษณะของกิจกรรม บริษัทจําเป็นต้องประมวลผลข้อมูลของท่านบางประการ ซึ่งอาจเปน็ข้อมูลที่

บริษัทได้รับจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่านโดยตรง ทั้งนี้ ข้อมูลสว่นบุคคลที่บริษัทจัดเก็บจากท่าน อาจ

รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อมูล ดังนี้ 

1.1 ข้อมูลสว่นบุคคลทั่วไป 

1) รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น คํานําหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อกลาง นามสกุล นามแฝง เพศ วันเดือนปี

เกิด อายุ สัญชาติ  รูปถ่าย ลายมือชื่อ อาชีพ ข้อมูลรายละเอียดสถานะ เลขรหัสประจําตัว 

นักเรียน นักศึกษา 

2) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อ ผลิตภัณฑ์และการใช้บริการ ข้อมูลการรับซ่อม เปลี่ยน และ/หรือคืน 

สินค้า  รวมถึงข้อมูลรายละเอียดเพื่อการรับประกันสินคา้ 

3) ข้อมูลตามนามบัตร เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล อาชีพ ตําแหน่งงาน สถานที่ทํางาน 

รายละเอียดเกี่ยวกับนายจ้าง  

4) ข้อมูลเอกสารที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน และด้านหลัง

บัตรใบเปลี่ยนชื่อ สกุล หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี ทะเบียน

บ้าน รวมถึงเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการระบุตัวตน และการยืนยันตัวตน 



5) รายละเอียดทางการเงิน เช่น ข้อมูลการซื้อขาย ข้อมูลการชําระเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม 

ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลบัตรเดบิต (รวมถึง ชื่อ เบอร์บัตร ที่อยู ่ และวันหมดอายุ) หมายเลข

บัญชี ประเภทบัญชี  

6) ข้อมูลบัญชีโซเชียลมีเดีย (Social Media Account) เช่น รายชื่อบัญชีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดีย 

โปรไฟล์เฟสบุ๊ก ไลน์ไอดี ทวิตเตอร์ อินสตราแกรม ยูทูบ เป็นต้น  

7) ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัท ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ

ที่ท่านใช้อยู่ช่องทาง และวิธีการที่ท่านปฏิสัมพันธ์กับบริษัท สถานะความเปน็ลูกค้าของ ข้อมูล

ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู การตอบสนองต่อการโฆษณาของบริษัท รวมถึง เนื้อหาที่

ท่านเข้าชม ลิงค์ที่กดเข้าชม ฟีเจอร ์(Features) ที่ท่านใช้ และข้อมูลการขอใช้บริการ  

8) ข้อมูลการวิจัยตลาด แบบสอบถาม ข้อเสนอแนะ และข้อมูลการสํารวจความคิดเห็น ราย

ละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ และการร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ 

9) ข้อมูลการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง (Due Diligence) เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ

ทําความรู้จักลูกค้า (KYC) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer 

Due Diligence) การตรวจ สอบการฟอกเงินและต่อต้านการกอ่การร้าย 

10) ข้อมูลการโต้ตอบ และการสื่อสาร ในกรณีทีท่่านติดต่อบริษัท รวมถึงข้อมูลที่ท่านเลือกจะ

แบ่งปันและเปิดเผยผ่านระบบ แอปพลิเคชัน เครื่องมือ แบบสอบถาม และบริการตา่ง ๆ ของ

บริษัท ไม่ว่าจะในรูปแบบ หรือวิธีใด ๆ ก็ตาม ซึ่งอาจเป็นภาพ หรือเสียงโดยไม่จํากัดเพียง 

โทรศัพท์ อีเมล ข้อความสนทนา และการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 

11) ข้อมูลสถานะการเป็นตัวแทนธุรกิจ ผู้คํา้ประกัน ผู้ให้หลักประกัน กรรมการ กรรมการผู้มี

อํานาจลงนาม ผู้ถือหุ้น หรือผูร้ับมอบอํานาจ ผู้รับมอบอํานาจช่วง ผู้ปฏิบัติงาน ตัวแทน 

พนักงาน และลูกจ้างของลูกคา้หรือผู้รับบริการ 

12) ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัท เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ 

หมายเลขโทรศัพท์ ความสัมพันธ์กับท่าน อาชีพ สถานะการเป็นผู้บริหารระดับสูง ผู้มีอํานาจ

กระทําการแทนนิติบุคคลผู้ได้รับมอบอํานาจของนิติบุคคล กรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน 

ลูกจ้าง เจ้าของหรือเจ้าของร่วม และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นของบุคคลใด ๆ ซึ่งท่านรับรองต่อ

บริษัทว่า ท่านไดร้ับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวให้เปดิเผยข้อมูลแกบ่ริษัท รวมถึงยินยอม

ให้บริษัท ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้น เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่บริษัท ได้แจ้ง

ให้ท่านทราบ 



 1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว 

 บริษัทไม่มีความประสงคจ์ะจัดเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจัดเปน็ข้อมูลสว่น

บุคคลอ่อนไหวของท่าน เช่น เชื้อชาติ ข้อมูลหมู่โลหิต หรือข้อมูลศาสนา ถึงแม้ว่าข้อมูลดังกลา่วจะ

ปรากฏอยู่บนบัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นใดทีท่่านได้สมัครใจเปดิเผยไว้ต่อ

บริษัทก็ตาม ทั้งนี้ หากท่านได้ทําการส่งมอบข้อมูลใด ๆ ซึ่งปรากฏข้อมูลที่มีลักษณะเช่นว่านี้ให้แก่

บริษัทไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบข้อมูลในลักษณะเป็นเอกสาร หรือสื่ออื่นใด ท่านจะต้องปกปิดข้อมูล

อ่อนไหวเหล่านี้ ด้วยตัวท่านเอง หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลด้วยตัวท่านเอง บริษัทถือว่าท่านได้

อนุญาตโดยชัดแจ้งให้บริษัททําการปกปิดข้อมูลเหล่านี้ให้แก่ท่าน และให้ถือว่าข้อมูลที่ท่านส่งมอบมา

นี้ซึ่งบริษัทได้จัดการปกปิดข้อมูลอ่อนไหวให้แก่ท่านแล้วเป็นเอกสารที่สมบูรณ์ ใช้บังคับได้ตาม

กฎหมายทุกประการ และให้บริษัทสามารถนําไปประมวลผลได้ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562ทั้งนี้หากเป็นกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดการปกปิดข้อมูลอ่อนไหวแก่ท่านได้

เนื่องด้วยปัญหาเชิงเทคนิค หรือปัญหาอื่นใด บริษัทจะทําการจัดเก็บข้อมูลอ่อนไหวนี้เพื่อเป็นส่วน

หนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น 

 อย่างไรก็ตาม หากมีกิจกรรมใดในอนาคตที่อาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวเพิ่ม

เติม เช่น ข้อมูลสุขภาพของท่าน บริษัทจะได้ทําการขอความยินยอมของท่านไว้โดยชัดแจ้ง โดยทํา

เป็นเอกสารขอความยินยอมก่อนการจัดเก็บข้อมูลอ่อนไหวเหล่านั้นเสมอ ทั้งนี้ การจัดเก็บข้อมูลดัง

กล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการและอํานวยความสะดวกอย่างดีที่สุดแก่ท่านเท่านั้น  

1.3 ในกรณีที่บริษัทไดร้ับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม ลูกค้าของบริษัท และ/หรือ

บุคคลอื่นใดที่เป็นผู้ควบคุม หรือประมวลผลข้อมูล โดยบริษัทเชื่อโดยสุจริตว่าบุคคลเหล่านั้น เปน็ผู้มี

สิทธิประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และมีสิทธิเปิดเผยให้แก่บริษัทได้ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง

การได้รับข้อมูลมาจากช่องทาง ดังนี้ 

1) สื่อสังคมออนไลน์ (social media) แพลตฟอรม์ออนไลน์ของบุคคลที่สาม แหล่งข้อมูล

สาธารณะอื่น บริษัทในเครือ (คลิก) 

2) เจ้าหน้าที่และหน่วยงานผู้มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

3) บุคคลที่สามอื่น ๆ เช่น บริษัททีท่่านสังกัด ผู้แทนของท่าน นายจ้าง ผู้สนับสนุน และบุคคลที่

สามที่มีบทบาทในการให้บริการแก่ท่าน ผู้จัดจําหน่าย ตัวแทนที่เป็นบุคคลภายนอก รวมถึง

บุคคลใด ๆ ที่ดําเนินการในนามของบุคคลเหล่านั้น  

https://www.istudiobyspvi.com/store/istudio-ibeat


 บริษัทรวบรวมข้อมูลของท่านที่ได้สมัครใจให้แก่บริษัท เช่น ข้อมูลการติดต่อ และ/หรือ การ

ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ ซึ่งท่านอาจถูกขอให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของบริษัทผ่านแบบ

สํารวจ นอกจากนี้ท่านอาจได้รับข้อความเป็นระยะจากบริษัทเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใหม่ 

หรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น หากท่านไม่ต้องการรับอีเมลหรือจดหมายอื่น ๆ จากบริษัทโปรดอัปเดต

บริการสมัครสมาชิกหรือคลิกลิงก์ "ยกเลิกการสมัคร" ในจดหมายโต้ตอบทางอีเมลที่ได้รับจาก

บริษัท 

ข้อ 2. วัตถุประสงค์ และฐานในการประมวลผล 

บริษัทอาจอาศัยหรืออ้าง (1) ฐานความยินยอม เพื่อประมวลผลข้อมูลของท่าน (2) ฐานการปฏิบัติ

ตามสัญญา สําหรับการเริ่มต้นทําสัญญาหรือการเข้าทําสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน 

(3) ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท (4) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท

และของบุคคลภายนอก (5) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของ

บุคคล และ/หรือ (6) ฐานประโยชน์สาธารณะสําหรับการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ

ปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อํานาจรัฐ หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด แล้วแต่กรณี ซึ่งในประกาศฉบับนี้บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่านตามวัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้ 

ลําดับ วัตถุประสงค์ ฐานทางกฎหมาย

1 เพื่อการจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการให้แก่ท่าน (รวมถึง ผลิตภัณฑ์และ

บริการของบุคคลภายนอกซึ่งท่านอาจสนใจ) เป็นครั้งคราว ซึ่งบริษัท

อาจส่งจดหมายข่าว ที่มขี่าวสารเกี่ยวกับบริษัท รวมถึง ขอ้เสนอพิเศษ 

ข้อมูลการตลาดทางตรงถึงท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการที่

เกี่ยวข้อง หรือผลิตภัณฑ์ และบริการอื่นๆ ที่ไดร้ับจากบริษัท บริษัทใน

เครือ คู่ค้า และพันธมิตรของบริษัท ผ่านทางอีเมล SMS แอปพลิเคชัน 

Social Media โทรศัพท์ และอีเมล หรือช่องท่านอื่นใดที่ท่านอนุญาต

ความยินยอม

2 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ทั้งในและต่างประเทศที่

ใช้บังคับ และเพื่อปฏิบัติตามคําสั่งของผู้มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น 

คําสั่งศาล คําสั่งของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กํากับดูแล

บริษัท หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจรวมถึงการดําเนินการที่เกี่ยว

กับกระบวนการทางกฎหมาย หรือการดําเนินคดี

การปฏิบัติตามกฎหมาย 



3 เพื่อดําเนินการประมวลผลตามคําขอ เสนอราคา การอนุมัติ การเข้า

ทําสัญญา การใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ การตรวจสอบ

และยืนยันตัวตน ในขั้นตอนการสมัครสมาชิก การจัดเตรียม และการ

รับ ส่งมอบ ติดตาม จัดส่ง การเปลี่ยน ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึง

การจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัท การ

จัดการในเรื่องต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญา 

ซึ่งหากไม่ได้ดําเนินการแล้วจะกระทบต่อการดําเนินการ หรือการให้

บริการของบริษัท หรือจะไม่สามารถให้บริการได้อย่างเป็นธรรมและต่อ

เนื่อง

การปฏิบัติตามสัญญา/

เพื่อประโยชน์ โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย

4 เพื่อดําเนินการตามคําสั่ง คําร้องขอ หรือข้อเสนอแนะของท่าน รวม

ถึงเพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและท่าน เช่น ดูแล

ลูกค้า ประเมินความพึงพอใจ การให้คําปรึกษา การให้คําชี้แจง การ

ตอบขอ้สงสัย จัดทํารายงานต่าง ๆ หรือดําเนินการแก้ไขตรวจสอบ

ข้อร้องเรียนที่ได้รับจากท่าน หรือจากผู้อื่น 

การปฏิบัติตามสัญญา/

เพื่อประโยชน์ โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย

5 เพื่อดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ พัฒนา ดูแล ปรับปรุง บันทึก 

สถานะลูกค้า และการเข้าใช้บริการผ่านเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ 

แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์ออนไลน์

อื่น ๆ ของบริษัท เพื่อใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาระหว่างบริษัทกับ

ท่าน

การปฏิบัติตามสัญญา/

เพื่อประโยชน์ โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย

6 เพื่อแจ้งเตือนการใช้บริการ เมื่อใกลส้ิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา การ

ดําเนินการเกี่ยวกับการสร้าง และรักษาบัญชีผู้ใช้ของท่าน รวมถึง 

การประมวลผล การตรวจสอบการใช้บริการ และการปิดบัญชีผู้ใช้ของ

ท่าน 

การปฏิบัติตามสัญญา/

เพื่อประโยชน์ โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย

7 เพื่อดําเนินการให้เกิดผลสําเร็จของธุรกรรม การหักบัญชี รายการ

บัญชี และตรวจสอบความถูกตอ้งของเลขที่บัญชี และหมายเลขบัตร

เครดิต หรือเดบิต และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการชําระเงิน การคืนเงิน 

การออกใบสําคัญรับเงินใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ การชําระหนี้ การ

เรียกเก็บเงิน และการดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับบัญชีของท่านในฐานะ

ลูกค้าของบริษัท

การปฏิบัติตามสัญญา



8 เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการซื้อ ผลิตภัณฑ์และการใช้บริการ การรับซ่อม 

เปลี่ยน และ/หรือคืน สินคา้  การรับประกัน บํารุงรักษาผลิตภัณฑ์หลัง

การส่งมอบแก่ท่าน การดําเนินการตรวจสอบ ปรับปรุง และจัดการ

เรื่องทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการดังกล่าว เพื่อ

อํานวยความสะดวกแก่ท่าน และเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาระหว่าง

บริษัทกับท่าน

การปฏิบัติตามสัญญา/

เพื่อประโยชน์ โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย

9 เพื่อการบริหารกิจการของบริษัท ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และตรวจ

สอบการทุจริต การฟอกเงิน การก่อการร้าย ประพฤติโดยมิชอบ หรือ

การก่ออาชญากรรมอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการตรวจสอบ

ความน่าเชื่อถือของบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า หรือผู้ที่อาจเป็น

ลูกค้าของบริษัท 

เพื่อประโยชน์ โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย

10 เพื่อการเรียกเก็บเงิน หรือหนี้ทีท่่านค้างชําระอยู่กับบริษัท การเข้าทํา

ธุรกรรม การดําเนินการชําระเงิน และ/หรือรับชําระเงินจัดการกับข้อ

เรียกร้องและข้อพิพาท รวมถึงการดําเนินการแก้ไขข้อพิพาท การก่อ

ตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การใช้สิทธิ หรือการโต้แย้งข้อเรียก

ร้องทางกฎหมาย การดําเนินคดตี่าง ๆ ตลอดจนการดําเนินการเพื่อ

บังคับคดีตามกฎหมาย

การปฏิบัติตามสัญญา/

เพื่อประโยชน์ โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย

11 เพื่อพัฒนา ทดสอบ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการ รวมทั้ง

ระบบงานต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และ 

เพื่อประโยชน์สูงสุดในการตอบสนองความต้องการของท่าน

เพื่อประโยชน์ โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย

12 เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เช่น การเฝ้าติดตามข้อมูล

การใช้เครือข่าย (network activity logs) การระบุเหตุการณ์เกี่ยวกับ

ความปลอดภัย (security incidents) การดําเนินการตรวจสอบเกี่ยว

กับความปลอดภัยของข้อมูล และการป้องกันอื่นใดต่อการกระทําที่

ประสงค์ร้าย หลอกลวง ฉ้อฉล หรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย

เพื่อประโยชน์ โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย

13 เพื่อบริหารโครงสร้างบริษัท การจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทํารายงาน การ

ควบคุมภายใน การดําเนินธุรกิจ และการปฏิบัติตามนโยบายและ

กระบวนการของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม

ความเสี่ยง ความปลอดภัย การตรวจสอบบัญชี การเงินและการบัญชี 

ระบบและการดําเนินการเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัท

เพื่อประโยชน์ โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย

14 เพื่อการวิจัย วางแผน ประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับข้อ

จํากัดและพฤติกรรมการใช้บริการ การทําแบบสอบถาม การสํารวจ

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท

เพื่อประโยชน์ โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย



 

ข้อ 3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงคท์ี่ท่านให้ไวก้ับบริษัทเท่านั้น โดยบริษัทอาจเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือองค์กรดังต่อไปนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

15 เพื่อใชใ้นการขาย การโอน การควบกิจการ การฟื้นฟูกิจการ หรือ

เหตุการณ์ในทํานองเดียวกัน บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายซึ่งมี

ส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้น ๆ

เพื่อประโยชน์ โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย

16 เพื่อการเก็บรักษา และแก้ไขปรับปรุงรายชื่อ และสมุดรายนามของ

ลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน และจัดเก็บสัญญา และเอกสารที่เกี่ยวข้องใน

สารบบของบริษัท

เพื่อประโยชน์ โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย

17 เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางธุรกิจอันสมควร เช่น การจัดการ การ

อบรม การตรวจสอบ การรายงาน การควบคุม หรือบริหารความ

เสี่ยง การวิเคราะห์และวางแผนสถิติและแนวโน้ม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องหรือคล้ายคลึงกัน จัดให้มีการควบคุมทางธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจ

สามารถดําเนินการได้และทําให้บริษัทสามารถระบุและแก้ไขปัญหาใน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT systems) ของบริษัท เพื่อทําให้เกิด

ความปลอดภัย การพัฒนา จัดให้มี ดําเนินการ ทดสอบ และบํารุง

รักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT systems) ของบริษัท

เพื่อประโยชน์ โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย

18 เพื่ออํานวยความสะดวกในการรับ และ/หรือส่งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้

บริการของท่าน ไปยัง คู่ค้า หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เมื่อ

ท่านมีการใช้บริการของบริษัทในเครือ คู่ค้า หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ

ของบริษัท

เพื่อประโยชน์ โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย

19 เพื่อใช้ในการออกใบกํากับภาษี โดยเป็นไปตามประมวลรัษฎากรและ

กฎหมายหรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรา 86/4 ของ

ประมวลรัษฎากร ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(ฉบับที่ 199) เป็นต้น 

การปฏิบัติตามสัญญา/

การปฏิบัติตามกฎหมาย

20 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการออกใบกํากับภาษีในครั้งต่อไปที่

ท่านมาใช้บริการ 

เพื่อประโยชน์ โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย



1) บริษัทย่อย บริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ นายหน้า ผู้จัดจําหน่าย ธุรกิจร่วม (co-brand 

partners) คู่สัญญา และ/หรือบุคคลอื่นใด ที่บริษัทมีนิติสัมพันธ์ด้วย รวมถึงกรรมการ ผู้

บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ผู้รับมอบอํานาจ ผู้รับมอบอํานาจช่วง ที่ปรึกษา

ของบริษัท ผู้สอบบัญชี และบุคคลภายนอกอื่น ๆ ซึ่งมีความจําเป็นอย่างสมเหตุสมผลทีต่อ้ง

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อทําให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของท่านที่ต้องการใช้

บริการของบริษัท 

2) หน่วยงานของรัฐ และ/หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กํากับดูแล เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นไป

ตามหน่วยงานของรัฐเช่น สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร และเจ้าหน้าที่ของกรม

สรรพากร ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และบุคคลใด ๆ ตามที่

กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกําหนด เปิดเผยตามคําร้องขอของหน่วยงานหรือองค์กร

ในต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานกํากับของประเทศไทยเพื่อให้เป็นไปตามข้อ

กําหนดตามกฎหมาย หรือในกรณีเฉพาะอื่น ๆ 

3) หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

สํานักงานอัยการ ศาล หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอํานาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น 

พนักงานสอบสวน อัยการ เป็นต้น และอาจมีการเปิดเผยให้หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่

ของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีของบริษัทด้วย 

4) บุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีการขายสิทธิเรียกร้อง และ/หรือ ทรัพย์สิน การปรับโครงสร้าง

องค์กร หรือการควบรวมกิจการของบริษัท ซึ่งบริษัทอาจตอ้งมีการโอนสิทธิไปยังกิจการดัง

กล่าว รวมถึงบุคคลต่าง ๆ ที่บริษัทจําเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

5) ธนาคาร และสถาบันการเงินอื่น ๆ ผู้ใหห้ลักประกัน รวมทั้งบุคคลภายนอกที่บริษัทได้รับความ

ยินยอมจากท่านในการทําธุรกรรม บริษัทประกันภัย และบุคคลอื่นใดที่ใหผ้ลประโยชน์ หรือให้

บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่าน  

6) ทนายความ ตัวแทนที่ทําหน้าที่ทวงถามหนี้ บริษัทข้อมูลเครดิต หน่วยงานป้องกันการทุจริต 

หน่วยงาน หรือบุคคลใด ๆ ที่บริษัทถูกกําหนด หรือได้รับอนุญาตให้เปดิเผยข้อมูลสว่นบุคคล

ตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือคําสั่งรวมถึง ผู้ตรวจสอบ ที่ปรึกษากฎหมาย และบุคคลอื่นใดที่

จําเปน็ต้องประมวลผลข้อมูล เพื่อให้บริษัทสามารถดําเนินการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์การ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไวใ้นประกาศฉบับนี ้



7) บุคคลภายนอกที่ให้บริการต่าง ๆ แก่บริษัท ผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารลูกค้า เช่น บริษัท 

ไปรษณีย์ไทย จํากัด ผูใ้ห้บริการการสํารวจความพึงพอใจ  ผู้ให้บริการการพิมพ์ การวิเคราะห์

และการเปรียบเทียบทางการตลาด บริษัทที่จัดพิมพ์เอกสาร ตัวแทน หรือผู้รับจ้างที่กระทําการ

แทนบริษัท ตลอดจนผู้ ให้บริการออกใบกํากับภาษีทั้งในรูปแบบกระดาษและรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์  

8) ผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยี ผู้ให้บริการจัดทําโปรแกรมและระบบไอทีต่าง ๆ รวมถึงผู้ให้

บริการด้านสื่อสังคมออนไลน์ (ในรูปแบบที่ปลอดภัย) หรือบริษัทโฆษณาภายนอก เพื่อแสดง

ข้อความให้แก่ท่าน และบุคคลอื่นใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท โดยบริษัทโฆษณา

ภายนอกอาจใช้ข้อมูลประวัติกิจกรรมออนไลน์ของท่าน เพื่อจัดสรรการโฆษณาที่ท่านอาจ

สนใจ 

ข้อ 4. การส่งหรือโอนข้อมูลสว่นบุคคลไปต่างประเทศ 

4.1 บริษัทอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือ หรือบุคคลอื่นในตา่งประเทศ

ในกรณีที่จําเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระทําตามสัญญา

ระหว่างบริษัท กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ของท่าน หรือเพื่อใช้ในการดําเนินการตาม

คําขอของท่านก่อนเขา้ทําสัญญา หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ

ของท่านหรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นการจําเปน็เพื่อดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์

สาธารณะที่สําคัญ  

4.2 บริษัทอาจเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ หรือคลาวด์ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่น 

และอาจใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของบุคคลอื่นในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์สําเร็จรูป

และรูปแบบของการให้บริการแพลตฟอร์มสําเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่

บริษัท จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และจะกําหนดให้บุคคล

อื่นเหล่านั้นต้องมีมาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม  

4.3 ในกรณีที่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อทําให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

จะได้รับการคุ้มครองและท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตาม

กฎหมาย รวมถึงบริษัท จะกําหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะ

สมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จําเป็นเท่านั้น และดําเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้

บุคคลอื่นใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจโดยมิชอบ  



ข้อ 5. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่มีความจําเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ของการประมวลผล 

ตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ แบ่งได้ดังนี้ 

1) กรณีที่ท่านให้ข้อมูลแก่บริษัทในฐานะที่ท่านเป็นลูกคา้ ผู้รับบริการ คู่สัญญา บริษัทจะเก็บ

ข้อมูลท่านไว้ตราบเท่าที่จําเป็นเพื่อให้บริการแก่ท่าน และจะเก็บตอ่ไปอีก 10 (สิบ) ปี นับถัด

จากปีที่สิ้นสุดสัญญาหรือสิ้นสุดความสัมพันธ์กับท่าน    

2) กรณีอื่น ๆ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จําเป็นตามสมควร

เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของบริษัทเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ กรณีที่ไม่

สามารถกําหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูล

ไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความ

ตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)  ทั้งนี้ หากมีการดําเนินการทางศาล ข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่านอาจถูกจัดเก็บไว้จนกว่าจะสิ้นสุดการดําเนินการดังกล่าว รวมถึงระยะเวลาใด ๆ ใน

การดําเนินการที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ จากนั้นข้อมูลของท่านจะถูกลบหรือเก็บ

ตามที่กฎหมายอนุญาต 

5.2 เมื่อพ้นระยะเวลาที่กําหนดแล้ว บริษัทจะดําเนินการลบ ทําลาย ทําให้ข้อมูลสว่นบุคคลเปน็ข้อมูลที่

ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือดําเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายว่า

ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

ทั้งนี้ ในบางกรณีบริษัทอาจจะยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้บางส่วนเท่าที่จําเป็นสําหรับบันทึก

ประวัติการใช้สิทธิของท่าน และเพื่อให้บริษัทสามารถ ตรวจสอบ หรือดําเนินการอื่นใด เพื่อตอบ

สนองต่อคําขอของท่านได้ในอนาคต  

5.3 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างไว้นานกว่าที่ระบุข้างต้น หากจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติตาม

กฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงาน หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจผู้

เกี่ยวข้อง และเพื่อวัตถุประสงคท์างธุรกิจหรือโดยชอบตามกฎหมาย เช่น เพื่อความปลอดภัย เพื่อ

การป้องกันการละเมิดหรือการประพฤติมิชอบ หรือเพื่อการเก็บบันทึกทางการเงิน และเพื่อประกอบ

การดําเนินคดี เป็นตน้ 



ข้อ 6.  สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

6.1 บริษัท เคารพสิทธสิ่วนบุคคลของท่าน และเปิดโอกาสให้ท่านสามารถเลือกวิธีการควบคุม หรือ

วิธีการที่บริษัทใช้ติดต่อท่าน โดยบริษัทจะปฏิบัติตามที่ท่านได้ร้องขอ เพื่อช่วยให้เกิดความโปร่งใส 

และเพื่อคุณภาพของข้อมูล และความถูกต้องของข้อมูล รวมถึงเพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญา หรือ

กฎหมาย โดยการที่ท่านไม่ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถ

ปฏิบัติตามสัญญาได้อยา่งถูกต้อง และ/หรือ อาจทําให้มขี้อขัดข้อง ไม่สมบูรณ์ ในการปฏิบัติหน้าที่

ตามข้อตกลง เงื่อนไขในสัญญาระหวา่งบริษัท กับท่านได้  

6.2 ท่านมีสิทธิตามที่กฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนดไวใ้นการดําเนินการ ดัง

ต่อไปนี้ 

1) สิทธิขอถอนความยินยอม: หากท่านได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่าน (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมทีท่่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลใช้

บังคับหรือหลังจากนั้น) ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การเพิกถอนความ

ยินยอมไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้แล้วโดย

ชอบ เว้นแต่มีข้อจํากัดสิทธินั้นโดยกฎหมาย หรือโดยสภาพ ไม่สามารถถอนความยินยอมได้ 

หรือมีสัญญาระหว่างท่านกับบริษัททีใ่หป้ระโยชนแ์กท่า่นอยู ่ หรอือาจสง่ผลให้บริษัทไม่สามารถ

ดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ได้ 

 ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่าน จากการใช้บริการต่าง ๆ เช่น ท่านจะ

ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ โปรโมชั่น หรือข้อเสนอใหม่ ๆ ไมไ่ด้รับบริการที่สอดคลอ้งกับความต้องการ

ของท่าน หรือไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ท่าน เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของท่าน จึงควร

ศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบกอ่นใช้สิทธิขอถอนความยินยอม 

2) สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของบริษัท และขอให้บริษัททําสําเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยว่า

บริษัทได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสิทธิปฏิเสธคําขอของ

ท่านตามกฎหมาย หรือคําสั่งของศาล หรือกรณีที่คําขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้

เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 

3) สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทได้จัด

ทําข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่

ทํางานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ 



รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูล

ส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทําได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท

ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยัง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง 

เว้นแต่ไม่สามารถดําเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค 

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้างต้นต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัท 

หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจําเป็นต้องประมวลผล เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการของบริษัทได้

ตามความประสงค์ซึ่งท่านเป็นคูส่ัญญาอยู่กับบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท หรือเพื่อใช้ในการดําเนิน

การตามคําขอของท่านก่อนใช้บริการ หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอื่นตามที่ผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

กําหนด 

4) สิทธิขอคัดค้าน: ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใด

ก็ได้ หากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทําขึ้นเพื่อการดําเนินงานที่จําเป็นภายใต้

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยไม่เกินขอบเขต

ที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเพื่อดําเนินการตามภารกิจเพื่อ

สาธารณประโยชน์ หากท่านยื่นคัดคา้น บริษัทจะยังคงดําเนินการประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล

ของท่านต่อไป เฉพาะที่บริษัทสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่ามีความสําคัญยิ่งกว่า

สิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน หรือเป็นไปเพื่อการยืนยันสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หรือการต่อสูใ้นการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี 

5)  นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิขอคัดคา้นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทําขึ้น เพื่อ

วัตถุประสงค์ เกี่ยวกับการตลาด หรือเพื่อวัตถุประสงค์ เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ 

6) สิทธิขอให้ลบหรือทําลายข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอลบหรือทําลายข้อมูลสว่นบุคคลของท่าน หรือ

ทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านถูกประมวลผลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าบริษัทหมด

ความจําเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในประกาศฉบับนี้ หรือเมื่อบริษัท

เห็นว่าสามารถปฏิบัติตามที่ท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่

แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว 

7) สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่

บริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคําร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอคัดค้าน

ของท่าน หรือกรณีอื่นใด ที่บริษัทหมดความจําเป็นและต้องลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลสว่นบุคคลแทน 



8) สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับภาพ 

บริษัทจะทําการแก้ไขเฉพาะรายการข้อมูลที่เกี่ยวกับภาพของท่านเพื่อให้ถูกต้อง ตามความ

จําเป็นของบริษัทที่ชอบด้วยกฎหมายและในกรณีที่การดําเนินการตามคําขอก่อให้เกิดค่าใช้

จ่ายบริษัทอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากท่าน 

ทั้งนี้ หากท่านเห็นว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ท่านสามารถแจ้งบริษัทเพื่อ

ให้แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวนั้นได้ โดยในกรณี

บริษัทมีเหตุให้ปฏิเสธคําร้องขอของท่าน บริษัทจะจัดทําบันทึกการปฏิเสธคําขอ พร้อมด้วยเหตุผลไว้

เป็นหลักฐานด้วย 

9) สิทธิร้องเรียน: ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอํานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อ

ว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นการกระทําในลักษณะทีฝ่่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

6.3 การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่ได้กล่าวข้างตน้ จะต้องกระทําเปน็ลายลักษณ์

อักษรผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีขึ้นในเว็บไซต์ www.spvi.co.th ตามขั้นตอน

ของบริษัท โดยบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดําเนินการภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล 

และไม่เกินระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด อย่างไรก็ดี บริษัทมีสิทธิปฏิเสธคําขอของท่านในกรณีที่มี

ข้อยกเว้นตามกฎหมาย หรือบริษัทจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาได้ หรือมีผลกระทบกับการ

ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา หรือเป็นการปฏิเสธตามคําสั่งศาล หรือหากบริษัทดําเนินการตามคําขอ

ของท่านจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น โดยบริษัทจะ

ดําเนินการบันทึกคําร้องขอ ตรวจสอบ และตอบกลับคําร้องขอของท่าน ภายในระยะเวลาอันสมควร

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินการตามทีท่่านร้องขอในอัตรา

ที่บริษัทกําหนด ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินการตามทีท่่าน

ร้องขอในอัตราที่บริษัทกําหนด 

6.4 ในบางสถานการณ์บริษัทอาจขอให้ท่านพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนการใช้สิทธิเพื่อความ

ปลอดภัยของท่านเอง โดยบางครั้งอาจเกิดข้อจํากัดในการขอใช้สิทธิของท่านบางประการ ซึ่งบริษัท

จะทําการชี้แจงให้ท่านทราบหากไม่สามารถปฏิบัติตามคําร้องขอใช้สิทธิของท่านได้  

6.5 หากเป็นกรณีกิจกรรมที่บริษัททําการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามฐานการปฏิบัติ

ตามสัญญา หรือฐานเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านในกรณีที่ท่านใช้สิทธิโต้แย้ง หรือขอระงับการใช้ หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน และขอให้ดําเนินการลบ หรือทําลายข้อมูลสว่นบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน

http://www.spvi.co.th


ได้ รวมถึง บริษัทอาจปฏิเสธที่จะดําเนินการตามคําร้องขอของท่าน หากบริษัท มีความจําเป็นที่จะ

ต้องเก็บขอ้มูลต่อไป เพื่อการกระทําการ ดังต่อไปนี้ 

1) เพื่อทํารายการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัท เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เพื่อการ

จัดหาสินค้าหรือบริการตามที่ท่านร้องขอ หรือดําเนินการตามสมควรภายในขอบเขตความ

สัมพันธ์ทางธุรกิจระหวา่งบริษัทกับท่าน หรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทกับท่าน 

2) เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ป้องกันการกลั่นแกล้ง การ

ฉ้อฉล  

การฉ้อโกง หรือการกระทําผิดกฎหมาย หรือฟ้องร้องดําเนินคดีกับบุคคลที่ต้องรับผิดชอบ

ต่อการกระทําดังกล่าว 

3) เพื่อตรวจสอบการทํางานของบริการ และแก้ไขข้อผิดพลาดที่ทําให้ไม่สามารถใช้งานได้ตาม

ปกต ิ

4) เพื่อทําการศึกษาวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ เชิงประวัติ หรือเชิงสถิติโดยทั่วไป หรือโดยผู้ชํานาญ

การ เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยคํานึงถึงจรรยาบรรณและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เมื่อการลบข้อมูลนั้นจะทําให้ไม่สามารถบรรลุหรือขัด

ขวางการบรรลุผลสําเร็จในการศึกษาวิจัยอย่างมีนัยสําคัญ  

5) เพื่อใช้เป็นการภายในตามสมควรโดยสอดคล้องกับความคาดหมายของท่านที่มีความสัมพันธ์

เกี่ยวข้องกับบริษัท และสอดคล้องกับบริบทที่ท่านได้ให้ข้อมูลดังกล่าวไว้แต่แรก และ 

6) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

ข้อ 7.ช่องทางการติดต่อบริษัท 

หากท่านเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 

ที่อยู่ : บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 1213/58-59ซอย ลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา

แขวง พลับพลาเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  

email : pdpa@spvi.co.th หรือ Tel:  (66) 2559-2901-10 

mailto:pdpa@spvi.co.th


ข้อ 8.การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ทบทวน และปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวที่จะมีผล

บังคับใช้ ณ เวลาที่ได้เผยแพร่ต่อไปโดยมิต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ 

เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ ดังนั้น บริษัทจึงขอแนะนําใหเ้จ้าของข้อมูลสว่น

บุคคลอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือใช้บริการจากบริษัท หรือเว็บไซต์ของ

บริษัท 


