
  

 

 

ประกาศความเป็นส่วนตัวส าหรับลูกค้า 

(Privacy Notice for Customer) 
บริษทั  เค เซอรา จ ากดั 

เพื่อเป็นการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกฎหมายฉบบัแกไ้ข

เพ่ิมเติมใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัท เค เซอรา จ ากัด (“บริษัท”) จึงจดัท าประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี 

(“ประกาศ”) เพ่ืออธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดยประกาศฉบบัน้ีจะครอบคลุมถึงท่าน

ซ่ึงเป็น ลูกค้าของบริษัท และผู้ที่เก่ียวข้องกับลูกค้าของบริษัทรวมถึงกรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ตัวแทนหรือบุคคลอ่ืนใดที่กระท าการแทนหรือ

ในนามลูกค้าของบริษัท  

 

นิยาม 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลธรรมดาซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึง

ขอ้มูลของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ  

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่

มีความอ่อนไหว” 

หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัเช้ือชาติ เผา่พนัธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา 

พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูล

ชีวภาพ หรือขอ้มูลอ่ืนใดซ่ึงอาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหรือกระทบ

ต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกนัตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด 

“ฐานทางกฎหมาย” หมายถึง เหตุท่ีกฎหมายรองรับให้สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ทั้งน้ี ภายใตก้ฎหมายคุม้ครองข้อมูล

ส่วนบุคคล 

“ลูกค้า” หมายถึง บุคคลท่ีซ้ือหรืออาจจะซ้ือสินคา้และ/หรือใชบ้ริการของบริษทั หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
เช่น  ผูท่ี้ติดต่อเพื่อขอรับขอ้มูลหรือขอรับบริการจากบริษทั  เป็นตน้ 

“ผู้ที่เก่ียวข้องกับ

ลูกค้า” 

หมายถึง บุคคลธรรมดาท่ีเก่ียวขอ้งหรือเป็นตวัแทนของลูกคา้ เช่น ผูบ้ริหาร กรรมการ ผูถ้ือหุ้น พนักงาน ตวัแทน

หรือบุคคลธรรมดาอ่ืนใดท่ีกระท าการแทนหรือในนามลูกคา้ของบริษทั 

   

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวม 

บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามท่ีระบุในประกาศฉบบัน้ีทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งน้ี ตามความจ าเป็นเพ่ือการด าเนินการตาม
วตัถุประสงคต์่าง ๆ  ของบริษทัท่ีแจง้ในประกาศฉบบัน้ี 



  

ข้อมูลระบุตัวตน ไดแ้ก่ ค าน าหนา้ ช่ือ ช่ือสกุล รูปภาพ หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน หมายเลขหนงัสือเดินทาง ลายมือ

ช่ือ เป็นตน้ 

ข้อมูลการติดต่อ ไดแ้ก่ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัทส่์วนตวั อีเมลส่วนตวั ID line Facebook  และขอ้มูลบุคคลท่ีสามารถติดต่อ

ได ้เป็นตน้ 

ข้อมูลเกี่ยวกับการท างาน ไดแ้ก่ ต าแหน่งงาน แผนกท่ีสังกดั สถานท่ีท างาน อีเมลข์องส านกังานซ่ึงระบุช่ือของท่าน เป็นตน้ 

ข้อมูลตามเอกสารแนบ ไดแ้ก่ นามบตัร ส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาหนงัสือเดินทาง ส าเนาบตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษี ใบสั่งซ้ือ ใบ

เสนอราคา หนงัสือรับรอง ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมและเอกสารอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

ข้อมูลอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ภาพกิจกรรมบริษทั บนัทึกภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวผา่นกลอ้งวงจรปิด (CCTV) วนัและเวลาการ
เขา้ติดต่อบริษทั ขอ้มูลแสดงความเห็นหรือความสนใจต่อสินคา้หรือบริการ พฤติกรรมการซ้ือสินค้า 

ความพึงพอใจต่อสินคา้หรือบริการ เป็นตน้ 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ

อ่อนไหว 

ไดแ้ก่ ศาสนา ซ่ึงปรากฏบนส าเนาบตัรประชาชน เป็นตน้ 

 

แหล่งที่มาของข้อมลูส่วนบุคคล  

บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งท่ีมาทั้งโดยทางตรงและทางออ้มดงัต่อไปน้ี 

จากตัวท่านเองโดยตรง โดยผา่นช่องทางใดช่องทางหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

• ผ่านทางวาจา ไดแ้ก่ กรณีการพูดคุยต่อหนา้ หรือทางโทรศพัท ์เป็นตน้ 

• ผ่านทางเอกสาร ไดแ้ก่ นามบตัร เอกสารสัญญา เอกสารขอ้ตกลง หนงัสือรับรองบริษทั ใบเสนอราคา ใบสั่ง
ซ้ือ แบบฟอร์ม หรือเอกสารอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

• ผ่านทางช่องทางการติดต่ออ่ืน ไดแ้ก่ อีเมล ์เครือข่ายออนไลน์ เป็นตน้ 
จากแหล่งอ่ืน ๆ หรือ

บุคคลที่สาม 

• จากแหล่งอ่ืนหรือจากบุคคลท่ีสาม ไดแ้ก่ นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นนายจา้งหรือผูว่้าจา้งของท่าน ผู ้
จ  าหน่ายสินคา้/ผูใ้ห้บริหาร หรือคู่คา้ทางธุรกิจของบริษทั เว็บไซต์ท่ีให้ขอ้มูลธุรกิจ หรือเคร่ืองมือคน้หา
ขอ้มูลส าหรับการติดต่อธุรกิจ ธนาคาร หน่วยงานของรัฐ เป็นตน้  

• จากแหล่งการติดต่อส่ือสาร สอบถามขอ้มูล ให้ความเห็น หรือค าติชมแก่บริษทัของท่าน รวมไปถึงจากการ
แสดงเจตนาเพ่ือซ้ือสินคา้หรือใช้บริการจากบริษทัของท่าน การเขา้ท าสัญญากับบริษทั หรือการส่งมอบ
เอกสารต่าง ๆ เป็นตน้ 

 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อน าไปใชแ้ละ/หรือเปิดเผยภายใตว้ตัถุประสงคแ์ละโดยอาศยัฐานทางกฎหมายตามท่ีปรากฏใน
ประกาศฉบับน้ีเท่านั้น หากบริษัทมีความจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ิมเติมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างอ่ืน

นอกเหนือจากท่ีปรากฏในประกาศน้ี บริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบถึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านและ/หรือแจง้ให้ทราบถึง 



  

 

 

วตัถุประสงค์ใหม่ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงักล่าวอีกคร้ัง รวมถึงบริษทัจะขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคลใหม่ในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้บริษทัตอ้งไดรั้บความยินยอม ภายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ฐานทางกฎหมาย 

1. การติดต่อส่ือสารและด าเนินการต่าง ๆ เพื่อเจรจาก่อนการเขา้ท า
สัญญากบัท่าน หรือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีท่านกระท าการแทน

หรือกระท าการในนามหรือเป็นลูกจา้ง เช่น การนัดประชุม การ

ท าใบเสนอราคา การเจรจาเพ่ือเข้าท าสัญญาและการตกลง

ขอบเขตของขอ้สัญญา 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

• เพื่อการปฏิบติัตามสัญญาหรือเขา้ท าสัญญา (กรณีท่ีท่าน
เป็นผูเ้ขา้ท าสัญญาโดยตรง) 

• เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั และลูกคา้ 
(กรณีท่ีท่านกระท าการแทนหรือในนามของลูกคา้) 

2. การ เข้าท าสัญญาและการปฏิบั ติต ามสัญญา  เ ช่น  ก าร

ติดต่อส่ือสารงาน การด าเนินการตามค าสั่งซ้ือสินคา้/บริการ การ

ให้บริการตามสัญญา การจดัส่งสินค้า การติดตามผลของการ

ให้บริการ เป็นต้น รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่

บุคคลภายนอกท่ี เ ก่ียวข้อง เ ช่น ผู ้ให้บริการขนส่งสินค้า 

ผู ้รับเหมา ผู ้ให้บริการหรือผู ้เ ช่ี ยวชาญภายนอกเ พ่ือการ

ด าเนินการให้บริการตามสัญญาหรือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นแก่

สินคา้และบริการ รวมถึงการด าเนินการแก้ปัญหาอันเก่ียวกับ
กระบวนการการผลิตสินคา้. 

 ทั้ งน้ี วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและเปิดเผยจะขึ้ นอยู่กับ

ประเภทของสินคา้และบริการท่ีลูกคา้ไดรั้บจากบริษทั การเขา้ท า

สัญญาและการปฏิบติัตามสัญญาในขอ้น้ีให้รวมถึงการติดต่อ

ประสานงานกบัท่านในเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัสัญญาดว้ย เช่น การ
ขอเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ในสัญญา การต่อ

อายสุัญญา  

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

• เพื่อการปฏิบติัตามสัญญา (กรณีท่ีท่านเป็นคู่สัญญา
โดยตรง) 

• เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั และลูกคา้ 
(กรณีท่ีท่านกระท าการแทนหรือในนามของลูกคา้) 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว  

• ขอความยินยอมโดยชดัแจง้ 

3. การด าเนินการเก่ียวกบัการบริการลูกคา้สัมพนัธ์ เช่น การรับเร่ือง

ร้องเรียน การประเมินผล การสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ

สินคา้เพื่อพฒันาการตรวจสอบการให้บริการของบริษทั เป็นตน้ 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

• เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั 

4. การเรียกเก็บค่าสินคา้หรือบริการ การออกใบเสร็จรับเงิน การ

ด าเนินการใด ๆ เพ่ือติดตามทวงหน้ี กรณีท่ีลูกคา้ของบริษทั ผิด
นดัไม่ช าระค่าสินคา้หรือบริการ  

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

• เพื่อการปฏิบติัตามสัญญา (กรณีท่ีท่านเป็นคู่สัญญา
โดยตรง) 

• เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั และลูกคา้ 
(กรณีท่ีท่านกระท าการแทนหรือในนามของลูกคา้) 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว  

• ขอความยินยอมโดยชดัแจง้ 



  

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ฐานทางกฎหมาย 

5.  จัดการเก่ียวกับองค์กรและการด าเนินธุรกิจของบริษัท  เช่น 

การจดัการด้านระบบและฐานขอ้มูล การขออนุญาตประกอบ

กิจการกับหน่วยงานรัฐ การสอบบญัชี การตรวจสอบภายใน 
การขอค าปรึกษาจากท่ีปรึกษาทางธุรกิจ การเปิดเผยขอ้มูลของ

ท่านแก่สถาบนัการเงินเพ่ือการขอสินเช่ือของบริษทั การซ้ือ

ขายกิจการ การควบรวมกิจการ การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

องคก์ร 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

• เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายบริษทั 
• เพื่อปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบักบับริษทั 

 

6. การปฏิบัติตามกฎหมายท่ีใช้บังคับกับบริษัท เช่น การออก

ใบก ากับภาษี การจดัเก็บและเปิดเผยข้อมูลทางบญัชีให้แก่ผู ้

ตรวจสอบบญัชี และหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายและค าสั่ง

ของผูม้ีอ านาจ 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

• เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั 
• เพื่อปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบักบับริษทั 

7.   การเก็บขอ้มูลการติดต่อส่ือสารของท่านต่อไปบนฐานขอ้มูล

บริษทัเพ่ือการติดต่อทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงการเปิดเผย

ข้อมูลของท่านให้แก่บริษัทในเครือ เพ่ือการติดต่อและสาน

สัมพนัธ์เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคต 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

• เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั 
 

8. การรักษาความปลอดภยัภายในบริเวณบริษทั เช่น การสอดส่อง

ดูแลบริเวณภายในบริษทัดว้ยกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด เป็นตน้  
ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

• เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั 
9.   การวิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือสินคา้หรือบริการ และส ารวจ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการเพ่ือออกแบบกิจกรรมส่งเสริม

การขายหรือปรับปรุงการให้บริการ 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

• ขอความยินยอม 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

• ขอความยินยอมโดยชดัแจง้ 
10.  การปกป้องสิทธิโดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั หรือโตแ้ยง้

ขอ้กล่าวหาท่ีมีต่อบริษทั เช่น การด าเนินคดีตามกฎหมาย การ

ริเร่ิมคดี การต่อสู้คดี การระงับข้อพิพาทนอกศาล และการ

ด าเนินการอ่ืน ๆ เพ่ือปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของ
บริษัท หรือโต้แยง้ข้อกล่าวหาท่ีมีต่อบริษทัตามท่ีมีกฎหมาย

อนุญาต 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

• เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

• เพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตาม
หรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

 

ผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือติดต่อส่ือสารในการเขา้ท าสัญญาหรือด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามสัญญาท่ีมีกบัท่านหรือบุคคลหรือ
นิติบุคคลท่ีท่านกระท าการแทนหรือกระท าการในนามหรือเป็นลูกจา้ง รวมถึงเพื่อปฏิบติัตามหลกัเกณฑต์ามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงในกรณีท่ีท่าน 



  

 

 

ไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลแก่บริษทั ท่านหรือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีท่านกระท าการแทนหรือกระท าการในนามหรือเป็นลูกจา้งอาจไม่ไดรั้บความ
สะดวกในการติดต่อส่ือสารเพ่ือท าสัญญาหรือปฏิบติัตามสัญญาได ้ในบางกรณีอาจส่งผลให้บริษทัไม่สามารถเขา้ผูกพนัหรือปฏิบติัตามสัญญากบั

ท่านหรือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีท่านกระท าการแทนหรือกระท าการในนามหรือเป็นลูกจา้งได ้นอกจากน้ีอาจท าให้ท่านหรือบุคคลหรือนิติบุคคล

ท่ีท่านกระท าการแทนหรือกระท าการในนามหรือเป็นลูกจา้งอยูใ่นฐานะท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัไดใ้นบางกรณี  

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

เพ่ือบรรลุวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีระบุไวใ้นประกาศฉบบัน้ี ในบางกรณี บริษทัอาจมีความจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลหรือองคก์รใด ๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงบุคคลหรือองคก์รดงัต่อไปน้ี  

1. บุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษทัฯ ทั้งน้ี ให้หมายความรวมถึงผูบ้ริหาร หัวหน้างาน พนักงาน ลูกจ้าง และ/หรือบุคลากร
ภายในของบริษทัดงักล่าวเท่าท่ีเก่ียวขอ้ง และตามความจ าเป็นเพื่อการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

2. ผูใ้ห้บริการและตวัแทนท่ีบริษทัว่าจ้าง เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ หรือท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญอ่ืน

ภายนอกบริษทั ผูใ้ห้บริการขนส่ง ผูรั้บเหมาช่วง เป็นตน้ 

3. บริษทัอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นกลุ่มในเครือ คู่คา้ทางธุรกิจ และผูใ้ห้บริการภายนอกและตวัแทนท่ีบริษทัดงักล่าวว่าจา้ง 

4. หน่วยงานของรัฐ เช่น กรมสรรพากร ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นตน้ 

5. ธนาคารพาณิชย ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

6. พนกังานต ารวจ ศาล อนุญาโตตุลาการ ทนายความ บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการพิจารณาคดีและการระงบัขอ้

พิพาท  

7. บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายกิจการ การควบรวมกิจการ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองคก์ร 

ในบางกรณี บริษทัอาจมีความจ าเป็นตอ้งส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศให้แก่บริษทัในกลุ่มในเครืออ่ืนใดท่ีอยู่ใน

ต่างประเทศเพ่ือวตัถุประสงค์ท่ีระบุขา้งตน้ด้วย โดยบริษทัจะตรวจสอบให้มัน่ใจว่าประเทศปลายทางมีมาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี

เพียงพอและเป็นไปตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอยู่ขณะนั้นก าหนด หากบริษทัจ าเป็นตอ้งส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัประเทศท่ีมีมาตรฐาน
คุม้ครองส่วนบุคคลท่ียงัไม่ได้รับการรองรับตามกฎหมายหรือกรณียงัไม่มีกฎหมายก าหนดรับรองเร่ืองมาตรฐานดงักล่าว บริษทัจะปฏิบติัตาม

เง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนดไวเ้พื่อให้การส่งหรือโอนดงักล่าวเป็นไปโดยชอบ ซ่ึงอาจรวมถึงการขอความยินยอมจากท่านในกรณีท่ีจ าเป็น หรือการ

จดัการให้มีมาตรการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ท่านยงัคงสามารถบงัคบัตามสิทธิของท่านได้ รวมทั้งจดัให้มีมาตรการเยียวยาทางกฎหมายท่ีมี

ประสิทธิภาพตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัท่ีนิติสัมพนัธ์ระหว่างท่านหรือบุคคลท่ีท่านกระท าการแทนกบั

บริษทั ส้ินสุดลง ในกรณีท่ีบริษทัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านแต่ไม่ได้เขา้ผูกนิติสัมพนัธ์กับท่านหรือบุคคลท่ีท่านกระท าการแทน 
บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี  

ทั้งน้ี ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนอาจถูกเก็บรักษาเกินกว่าระยะเวลาท่ีระบุไวข้า้งตน้ส าหรับการน าไปใชต้ามวตัถุประสงค์เพ่ือ

การปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั และการปกป้องสิทธิโดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั หรือโตแ้ยง้ขอ้กล่าวหาท่ีมีต่อบริษทั โดยในกรณีดงักล่าว

ขอ้มูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาตลอดระยะเวลาท่ีมีความจ าเป็นต่อการด าเนินการตามวัตถุประสงคด์งักล่าว และหรือภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย

ก าหนด  



  

 

 

สิทธิของท่านในการด าเนินการเกีย่วกับข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิตามกฎหมายในการด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษทัเก็บรวบรวมไว ้ดงัน้ี  

1.  สิทธิเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้ห้ความยินยอมไว้

ทั้งหมดหรือบางส่วนไดต้ลอดระยะเวลาท่ีบริษทัเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นไว ้โดยการเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความ
ถูกตอ้งสมบูรณ์ของการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดก้ระท าก่อนท่ีจะมีการเพิกถอนความยินยอมนั้น 

2.  สิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลและขอให้บริษทัท าส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่านได ้รวมถึงขอให้บริษทัเปิดเผยการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไม่ไดใ้ห้ความยินยอมต่อบริษทัให้แก่ท่านได ้

3.  สิทธิร้องขอให้โอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมิสิทธิขอให้บริษทัส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอ่ืนหรือตวัท่านเองได้

ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมาย 

4.  สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ

บริษทัไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมาย 

5.  สิทธิร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษทัลบ ท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลกลายเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวั

บุคคลไดต้ามเง่ือนไขของกฎหมาย 

6.  สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษทัระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลไดต้ามเง่ือนไขของกฎหมาย 

7. สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษทัแกไ้ขขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งหรือเพ่ิมเติมขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์ได ้

8. สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีท่ีบริษทัหรือพนกังานหรือผูรั้บจา้งของ

บริษทั ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

ทั้งน้ี ท่านสามารถแจ้งการใชสิ้ทธิดังกล่าวแก่บริษทัได้โดยแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามขอ้มูลการติดต่อของบริษทัซ่ึงอยู่ด้านล่างน้ี ในกรณีท่ี
บริษทัไม่อาจท าตามค าขอของท่านได ้บริษทัจะอธิบายเหตุผลของการปฏิเสธไปพร้อมกบัค าตอบสนองดงักล่าว 

การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการแกไ้ขปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีตามสมควร โดยประกาศฉบบัน้ีไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุงคร้ังล่าสุดใน

วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2565 

ข้อมูลและช่องทางการติดต่อของบริษัท 

บริษัท เค เซอรา จ ากัด 

ท่ีอยู:่  เลขท่ี 10 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทบัชา้ง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250                                                                

เบอร์โทรศพัท ์: 02-720-1112  

อีเมล ์: k-cera@jorakay.co.th 

 


