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ประกาศการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล (Privacy Notice) 

ส าหรบัลกูคา้ 

 

 บรษัิท ซัมมทิ แคปปิตอล ลสีซิง่ จ ำกัด (“บรษัิท”) ยดึม่ันในกำรด ำเนินธุรกจิอยำ่งมจีรรยำบรรณ เคำรพและปฏบัิติ

ตำมกฎหมำย มุง่เนน้และตระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่น และบรษัิทถอืวำ่กำรเคำรพสทิธิ

ในควำมเป็นสว่นตัวของทำ่นเป็นส ิง่ส ำคัญ จงึไดจั้ดท ำประกำศฉบับนี้ 

 ประกำศกำรคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล นี้ครอบคลุมกำรใหบ้รกิำรตำ่ง ๆ ของบรษัิท ทัง้ทำง Website และชอ่งทำง 

อืน่ ๆ แก่ท่ำนและผูท้ีม่ำตดิต่อหรือเกีย่วขอ้งกับบรษัิท ท่ำนยอมรับว่ำ กำรทีท่่ำนใชบ้รกิำรของบรษัิทผ่ำนชอ่งทำงต่ำง ๆ 

หรือกำรใหข้อ้มูลกับบรษัิทถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับวธิีปฏบัิตขิองบรษัิทตำมทีร่ะบุใน ประกำศกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนี้

แลว้ ทัง้นี้ บรษัิทมนีโยบำยในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรใหบ้รกิำรใหม้คีวำมทันสมัยมีประสทิธิภำพและสอดคลอ้งกับ

กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งอยู่เสมอ บรษัิทจงึอำจมกีำรปรับปรุงแกไ้ข ประกำศกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (Privacy Notice) นี้

เป็นครัง้ครำว จงึขอใหท้ำ่นตรวจสอบ ประกำศกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลนีเ้ป็นระยะ ๆ  เพือ่ทีท่ำ่นจะไดท้รำบ ประกำศกำร

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ลำ่สดุของบรษัิท 

 

ขอ้ 1  ค านยิาม 

 

ค าศพัท ์ ความหมาย 

บรษิทั บรษัิท ซัมมทิ แคปปิตอล ลสีซิง่ จ ำกัด 

 

ขอ้มลูสว่นบุคคล ขอ้มูลเกีย่วกับบุคคลซึง่ท ำใหส้ำมำรถระบุตัวบุคคลนั้นไดไ้ม่ว่ำทำงตรงหรือ

ทำงออ้ม แตไ่มร่วมถงึขอ้มลูของผูถ้งึแกก่รรมโดยเฉพำะ 

 

ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบุคคล บรษัิทซึง่มอี ำนำจหนำ้ทีต่ัดสนิใจเกีย่วกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูล

สว่นบคุคล 

 

ผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล บคุคลหรอืนิตบิุคคลซึง่ด ำเนินกำรเกีย่วกับกำรเก็บรวบรวมใช ้หรือเปิ ดเผยขอ้

มูลส่วนบุคคลตำมค ำสั่งหรือในนำมของบรษัิท ทัง้นี้ บุคคลหรือนิตบิุคคลซึง่

ด ำเนนิกำรดังกลำ่วไมเ่ป็นผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล 

 

การประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล กำรด ำเนินกำรใดๆ กับขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น เก็บรวบรวมบันทกึ ส ำเนำ จัด

ระเบยีบ เก็บรักษำ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช ้กูค้ ืน เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ 

โอน รวม ลบ ท ำลำย เป็นตน้  

  

เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล บุคคลซึง่เป็นเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ลูกคำ้และผูม้ ีส่วนไดเ้สียของ

บรษัิทในนโยบำยนี้จะเรยีกวำ่ “ทำ่น” 
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ค าศพัท ์ ความหมาย 

บุคคล บคุคลธรรมดำ 

 

ขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามออ่นไหว ขอ้มลูทีเ่ป็นเรือ่งส่วนบุคคลโดยแทข้องบคุคลแต่มคีวำมละเอยีดออ่นและอำจ

สุ่มเสี่ยงในกำรเลือกปฏบัิตอิย่ำงไม่เป็นธรรม เช่น เชือ้ชำต ิเผ่ำพันธุ์ ควำม

คดิเห็นทำงกำรเมอืง ควำมเชือ่ในลัทธศิำสนำหรอืปรัชญำ พฤตกิรรมทำงเพศ 

ประวัตอิำชญำกรรม ขอ้มูลสุขภำพ ควำมพกิำร ขอ้มูลสหภำพแรงงำน ขอ้มูล

พันธุกรรม ขอ้มลูชวีภำพ หรอืขอ้มลูอืน่ใดซึง่กระทบตอ่เจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคล

ในท ำนองเดยีวกันตำมทีค่ณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลประกำศก ำหนด 

 

บุคคลทีถู่กก าหนด บุคคล คณะบุคคล นิตบิุคคล หรือบรษัิทตำมรำยชือ่ซ ึง่มมีตขิองหรือประกำศ

ภำยใตค้ณะมนตรคีวำมม่ันคงแหง่สหประชำชำตกิ ำหนดใหเ้ป็นผูท้ีม่กีำรกระท ำ

อันเป็นกำรก่อกำรรำ้ยหรือกำรแพร่ขยำยอำวุธทีม่อีำนุภำพท ำลำยลำ้งสูงและ

ส ำนักงำนไดป้ระกำศรำยชือ่นั้น หรือบุคคล คณะบุคคล นิตบิุคคล หรือบรษัิท

ตำมรำยชื่อที่ศำลไดพ้ิจำรณำและมีค ำสั่ งใหเ้ป็นบุคคลที่ถูกก ำหนดตำม

พระรำชบัญญัตนิี้ 

 

 

ขอ้ 2  ขอ้มลูสว่นบุคคลของลกูคา้ทีบ่รษิทัเก็บรวบรวม วตัถุประสงค ์ฐานทางกฎหมาย 

2.1  บรษัิทจะท ำกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมวัตถุประสงคท์ีไ่ดแ้จง้ใหท้่ำน

ทรำบไวก้อ่นหรอืในขณะทีเ่ก็บรวบรวม 

2.2  บรษัิทจะเก็บรวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลจำกท่ำนโดยตรง ในกรณีทีเ่ก็บรวบรวมจำกแหลง่อืน่ บรษัิทจะปฏบัิติ

ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลอยำ่งเคร่งครัด 

2.3  ทำ่นตอ้งใหข้อ้มูลส่วนบคุคลเพือ่ปฏบัิตติำมกฎหมำยหรอืสัญญำหรือมคีวำมจ ำเป็นตอ้งใหข้อ้มลูสว่นบุคคล

เพือ่เขำ้ท ำสัญญำ กำรไม่ใหข้อ้มลูอำจสง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนนิกำรดังกลำ่วขอ้มูลสว่นบคุคลของลูกคำ้ที่

บรษัิทเก็บรวบรวม วัตถุประสงค ์และฐำนทำงกฎหมำย 

 

ขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้ทีบ่รษิทัเก็บรวบรวม วตัถปุระสงค ์และฐานทางกฎหมาย 

 

ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูข้อสนิเชือ่/ 

ผูเ้ชำ่ซือ้ทีเ่ก็บรวบรวม 

วัตถุประสงคข์องกำรเก็บรวบรวม 

ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

ฐำนทำงกฎหมำย 

1. ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูข้อสนิเชือ่ 

ไดแ้ก ่ 

(1) ชือ่ นำมสกลุ  

(2) วัน เดอืน ปีเกดิ  

(1) เพือ่ใชใ้นกำรแสดงตนหรอืกำร

ยนืยันตัวตนของลกูคำ้ ในกำรขอ

สนิเชือ่/ท ำสญัญำเชำ่ซือ้  

(2) เพือ่ประกอบในกำรตรวจสอบเพือ่

(1) กำรปฏบัิตติำมสญัญำเชำ่ซือ้ตำมม 

ำตรำ 24 (3) และกำรด ำเนนิกำรตำม

ค ำขอของเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลใน

กำรขอท ำธุรกรรมกอ่นเขำ้ท ำสัญญำ 
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ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูข้อสนิเชือ่/ 

ผูเ้ชำ่ซือ้ทีเ่ก็บรวบรวม 

วัตถุประสงคข์องกำรเก็บรวบรวม 

ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

ฐำนทำงกฎหมำย 

(3) เลขประจ ำตัวประชำชน / ส ำเนำ

บัตรประจ ำตัวประชำชน / เลขหนังสอื

เดนิทำง / ส ำเนำหนังสอืเดนิทำง 

(4) ทีอ่ยูต่ำมบัตรประจ ำตัวประชำชน

หรอืทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น และทีอ่ยู่

ปัจจบัุน/ ส ำเนำทะเบยีนบำ้น  

(5) ขอ้มลูกำรตดิตอ่อืน่ๆ เชน่ 

หมำยเลขโทรศัพท ์ทีอ่ยู่

อเิล็กทรอนกิส ์ 

(6) ขอ้มลูผูถ้อืหุน้ กรณลีกูคำ้นติ ิ

บคุคล/บัญชรีำยชือ่ผูถ้อืหุน้ (บอจ.5)  

(7) ขอ้มลูอำชพี/สถำนทีท่ ำงำน/

หนังสอืรับรองกำรท ำงำน 

(8) ขอ้มลูเครอืญำตแิละคูส่มรส ไดแ้ก ่

ชือ่-นำมสกลุ/ส ำเนำทะเบยีนสมรส/

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของคู่

สมรส  

(9) ขอ้มลูกจิกำร ไดแ้ก ่หนังสอืรับรอง

กำรจดทะเบยีนบรษัิทภำพถ่ำยรำ้นคำ้  

(10) ขอ้มลูรำยได ้ไดแ้ก ่Statement 

บัญช ี

เงนิฝำกใบรับรองเงนิเดอืน ของผูข้อ

เชำ่ซือ้  

(11) ลำยมอืชือ่ ในเอกสำรเอกสำร

รับรองกจิกำร/แสดงกำรท ำงำนกรณี

อำชพีอสิระ  

(12) ภำพถ่ำยสถำนทีพ่รอ้มบำ้นเลขที ่

(กรณีทีม่ภีำพบคุคล จะเป็นขอ้มลูสว่น

บคุคล) ทีเ่ก็บไวร้วมกับขอ้มลูผูข้อเชำ่

ซือ้/เอกสำรเกีย่วกับรัพยส์นิ/

อสังหำรมิทรัพย ์ 

(13) ขอ้มลูผลกำรโทรศัพทย์นืยันกำร

ท ำงำนจำกฝ่ำยบคุคลหรอืนำยจำ้ง  

ทรำบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับลกูคำ้ และ

กำรบรหิำรควำมเสีย่งทีอ่ำจเกีย่วกับ

กำรฟอกเงนิของลกูคำ้  

(3) เพือ่ใชใ้นกำรวเิครำะห/์ประเมนิ

โอกำสในกำรขอสนิเชือ่ (วเิครำะห์

เครดติ)  

(4) เพือ่น ำไปตรวจสอบกับฐำนขอ้มลู

บคุคลหรอืนติบิคุคล ส ำหรับกำร

ประเมนิควำมเสีย่งในกำรวเิครำะห์

ควำมน่ำเชือ่ถอืของผูข้อสนิเชือ้/เชำ่

ซือ้  

(5) เพือ่ใชใ้นกำรแสวงหำขอ้มลูที่

ยนืยันขอ้มลูของผูข้อสนิเชือ่/เชำ่ซือ้ที่

ไดใ้หไ้วก้ับบรษัิท  

(6) เพือ่ใชใ้นกำรตดิตอ่เพือ่ยนืยัน

ควำมถูกตอ้งของขอ้มลูทีผู่ข้อสนิเชือ่/

เชำ่ซือ้ไดใ้หไ้วใ้นขัน้ตอนกำรขอ

สนิเชือ่/เชำ่ซือ้ ซ ึง่จะตอ้งใชใ้นกำร

ตดิตอ่และสง่เอกสำร  

(7) ใชใ้นกำรตดิตำม ทวงถำม หรอืสบื

หำทรัพยส์นิในกรณีทีเ่กดิกำรไมป่ฏบัิต ิ

ตำมสัญญำในภำยหลัง  

(8) เพือ่ยนืยันควำมถูกตอ้งและควำม

แทจ้รงิของสถำนทีอ่ยูอ่ำศัยและสถำน

ประกอบกจิกำรของผูข้อสนิเชือ่/เชำ่

ซือ้  

(9) เพือ่ยนืยันควำมถูกตอ้งและควำม

แทจ้รงิสถำนทีท่ ำงำนนำยจำ้งของผูข้อ

สนิเชือ่เชำ่ซือ้  

(10) เพือ่ยนืยันควำมม ี

อยูจ่รงิของกำรประกอบอำชพี 

(11) เพือ่น ำเสนอผลติภัณฑ ์กำรแจง้

ขำ่วสำร สทิธปิระโยชน์ตำ่งๆ  

ตำมมำตรำ 24 (3) 

(2) กำรปฏบัิตติำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ 

(3) กำรปฏบัิตติำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุน

ทำงกำรเงนิแกก่ำรกอ่กำรรำ้ยและกำร

แพร่ขยำยอำวธุทีม่อีำนุภำพท ำลำย

ลำ้งสงู ของผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล 

ตลอดจนกฎกระทรวงระเบยีบประกำศ

ทีอ่อกตำมกฎหมำยดังกลำ่วตำมมำตรำ 

24 (6) 

( 4) ฐำนควำมยนิยอม ขอควำม

ยนิยอมจำกเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

ในกรณีทีม่กีำรเก็บรวบรวมใช ้หรอื

เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล ทีม่คีวำม

ออ่นไหว ตำมมำตรำ 26 



 

บรษัิท ซัมมทิ แคปปิตอล ลสีซิง่ จ ำกัด  หนำ้ 4 จำก 8 
  

ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูข้อสนิเชือ่/ 

ผูเ้ชำ่ซือ้ทีเ่ก็บรวบรวม 

วัตถุประสงคข์องกำรเก็บรวบรวม 

ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

ฐำนทำงกฎหมำย 

(14) ภำพถ่ำยหรอืหนำ้ Facebook 

หรอื Website หรอื Google Map หรอื

เอกสำรสัญญำ ใบสัง่ซือ้สนิคำ้ ของ

ธุรกจิลกูคำ้  

(15) ขอ้มลูชือ่นำมสกุล บคุคลทีต่ดิตอ่

ในกรณีฉุกเฉนิ  

(16) ขอ้มลูกำรระบผุลกำรตรวจสอบ

บคุคลทีถู่กก ำหนดและผูท้ีถ่กูยดึ/ 

อำยัด 

(12) เพือ่ประโยชน์ในกำรประเมนิ 

จัดท ำสถติ ิวเิครำะห ์วำงแผน

กำรตลำด ออกแบบและพัฒนำ

ผลติภัณฑท์ีเ่หมำะสมกับลกูคำ้ 

(13). เพือ่กำรส ำรวจควำมพงึพอใจ

ของทำ่น เพือ่น ำไปใชป้รับปรุงและ

พัฒนำคณุภำพผลติภณัฑแ์ละกำร

บรกิำรใหต้รงตอ่ควำมตอ้งกำรและดี

ยิง่ข ึน้  

(17) ขอ้มลูผลกำรตรวจสอบขอ้มลู

เครดติบโูร 

เพือ่ตรวจสอบควำมเสีย่งในกำรผดินัด 

ช ำระหนี้ตำมสัญญำ 

กำรปฏบัิตติำมสัญญำเชำ่ซือ้ตำม

มำตรำ 24 (3) และกำรด ำเนนิกำรตำม

ค ำขอสนิเชือ่/เชำ่ซือ้ของเจำ้ของ

ขอ้มลูสว่นบคุคลในกำรขอท ำธุรกรรม

กอ่นเขำ้ท ำสัญญำตำมมำตรำ 24 (3) 

(18 ) ขอ้มลูกำรระบผุลกำรตรวจสอบ

บคุคลลม้ละลำย 

เพือ่ตรวจสอบสถำนะบคุคลลม้ละลำย 

(19) ขอ้มลูกำรระบผุลกำรตรวจสอบ

รำยชือ่อดตีลกูคำ้หรอืคูส่ัญญำทีข่ำด

ควำมน่ำเชือ่ถอืในกำรเชำ่ซือ้ 

เพือ่ตรวจสอบขอ้มลูกำรคำ้งช ำระหนี ้

2. ขอ้มลูสขุภำพ 

ใบรับรองกำรตรวจสขุภำพ ขอ้มลูโรค

ประจ ำตัวประวัตกิำรแพย้ำ ทพุพลภำพ 

ประวัตกิำรผ่ำตดั 

 

เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบกำรพจิำรณำ

ส ำหรับบรกิำรกรมธรรมป์ระกนัภัย ซึง่

บรษัิทจะน ำสง่ใหแ้กบ่รษัิทประกนัภัย 

ฐำนควำมยนิยอม 

3.ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูค้ ้ำประกัน

ไดแ้ก ่ 

(1) ขอ้มลูชือ่-นำมสกลุ/ส ำเนำบัตร

ประจ ำตัวประชำชน  

(2) หมำยเลขบัตรประชำชน  

(3) ขอ้มลูทีอ่ยู/่ทีอ่ยูปั่จจบัุน/ทีส่ง่

เอกสำร/ส ำเนำทะเบยีนบำ้น  

(4) ขอ้มลูหมำยเลขโทรศพัท/์ขอ้มลู

ตดิตอ่  

(5) ขอ้มลูอำชพี/สถำนทีท่ ำงำน/

หนังสอืรับรองกำรท ำงำน  

(6) ขอ้มลูเครอืญำตแิละคูส่มรส ไดแ้ก ่

(1) เพือ่ใชใ้นกำรแสดงตนหรอืกำร

ยนืยันตัวตนในกำรท ำสัญญำค ้ำประกัน 

(2) เพือ่ใชใ้นกำรแสวงหำขอ้มลูที่

ยนืยันขอ้มลูทีไ่ดใ้หไ้วก้ับบรษัิท 

(3) เพือ่ยนืยันควำมถูกตอ้งและควำม

แทจ้รงิของสถำนทีอ่ยูอ่ำศัยและสถำน

ประกอบกจิกำร 

(4) เพือ่ยนืยันควำมถูกตอ้งและควำม

แทจ้รงิสถำนทีท่ ำงำนนำยจำ้ง 

 

กำรปฏบัิตติำมสัญญำค ้ำประกนัตำม

มำตรำ 24(3) ทีผู่ค้ ้ำประกนัเป็น

คูส่ัญญำ 



 

บรษัิท ซัมมทิ แคปปิตอล ลสีซิง่ จ ำกัด  หนำ้ 5 จำก 8 
  

ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูข้อสนิเชือ่/ 

ผูเ้ชำ่ซือ้ทีเ่ก็บรวบรวม 

วัตถุประสงคข์องกำรเก็บรวบรวม 

ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

ฐำนทำงกฎหมำย 

ชือ่-นำมสกลุ/ส ำเนำบัตรประจ ำตัว

ประชำชน คูส่มรสและทะเบยีนบำ้นคู่

สมรส  

(7) ขอ้มลูกจิกำร/หนังสอืรับรองกำรจด

ทะเบยีนบรษัิท/ภำพถ่ำยรำ้นคำ้  

(8) ขอ้มลูรำยได/้Statement บัญชเีงนิ

ฝำกใบรับรองเงนิเดอืน  

(9) ลำยมอืชือ่ในขัน้ตอนขอสนิเชือ่ 

(10) ขอ้มลูผลกำรโทรศัพทย์นืยันกำร

ท ำงำนจำกฝ่ำยทรัพยำกรมนุษยห์รอื

นำยจำ้ง 

4. ขอ้มลูเกีย่วกับกำรตดิตอ่ เชน่ ขอ้มลู

กำรบันทกึเสยีงสนทนำทำงโทรศพัท ์

กับเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคล เพือ่กำร

แจง้หรอืยนืยันขอ้มลูหรอืยนืยนีตัวตน 

เพือ่กำรตดิตำมทวงถำมหนี้ เพือ่กำร

น ำเสนอผลติภณัฑ ์เพือ่กำรแจง้เตอืน

ขำ่วสำรหรอืประชำสัมพันธ ์เพือ่กำรรับ

เรือ่งรอ้งเรยีน ขอ้มลูกำรโตต้อบอืน่ใด 

ขอ้มลูตอบโตท้ำงอเีมล ไลน์ หรอื

ชอ่งทำงอืน่ ๆ  

 

(1) เพือ่ประโยชนโ์ดยชอบดว้ย

กฎหมำยของบรษัิท ลกูคำ้และบคุคล 

(2) เพือ่ใชใ้นกำรแสดงตัวตนหรอืกำร

ยนืยันตัวตนของลกูคำ้ ในกำรขอ

สนิเชือ่/ท ำสญัญำเชำ่ซือ้/ขอใชบ้รกิำร 

(3) เพือ่ประโยชนด์ำ้นกำรรักษำควำม

ปลอดภัยในกำรใหบ้รกิำร 

(4) เพือ่ประโยชนใ์นกำรปรับปรุง

คณุภำพในกำรใหบ้รกิำร 

(5) เพือ่เป็นหลักฐำนกำรเขำ้ท ำสัญญำ 

(1) เพือ่ประโยชน์อนัชอบดว้ยฎหมำย 

ตำมมำตรำ 24 (5) ของบรษัิท และ   

ของบคุคลอืน่ซึง่ประโยชน์ดังกลำ่ว 

มคีวำมส ำคัญไมน่อ้ยไปกวำ่สทิธขิัน้

พืน้ฐำนในขอ้มลูสว่นบคุคลของ

เจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคล ตำมมำตรำ 

24 (5) 

(2) กำรปฏบัิตติำมสญัญำเชำ่ซือ้ตำมม 

ำตรำ 24 (3) และกำรด ำเนนิกำรตำม

ค ำขอของเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลใน

กำรขอท ำธุรกรรมกอ่นเขำ้ท ำสัญญำ 

ตำมมำตรำ 24 (3) 

 

5. ขอ้มลูทีไ่ดจ้ำกกลอ้งวงจรปิด CCTV (1) เพือ่ป้องกันอันตรำยตอ่ชวีติ 

ร่ำงกำยหรอืสขุภำพของลกูคำ้และ

บคุคลทั่วไป 

(2) เพือ่ประโยชนโ์ดยชอบดว้ย

กฎหมำยของบรษัิท ลกูคำ้และบคุคล

อืน่ ซึง่ไมก่ระทบตอ่สทิธขิัน้พืน้ฐำนใน

ขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคำ้ 

(1) เพือ่ป้องกันหรอืระงับอันตรำยตอ่

ชวีติ ร่ำงกำย หรอืสขุภำพของบคุคล

ตำมมำตรำ 24 (2) 

(2) เพือ่ประโยชน์อนัชอบดว้ยฎหมำย 

ตำมมำตรำ 24 (5) ของบรษัิท และ   

ของบคุคลอืน่ซึง่ประโยชน์ดังกลำ่ว 

มคีวำมส ำคัญไมน่อ้ยไปกวำ่สทิธขิัน้

พืน้ฐำนในขอ้มลูสว่นบคุคลของ

เจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคล เชน่ เพือ่กำร



 

บรษัิท ซัมมทิ แคปปิตอล ลสีซิง่ จ ำกัด  หนำ้ 6 จำก 8 
  

ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูข้อสนิเชือ่/ 

ผูเ้ชำ่ซือ้ทีเ่ก็บรวบรวม 

วัตถุประสงคข์องกำรเก็บรวบรวม 

ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

ฐำนทำงกฎหมำย 

รักษำควำมปลอดภัยอำคำรสถำนที่

ของบรษัิทเป็นตน้ตำมมำตรำ 24 (5) 

 

ขอ้ 3  ระยะเวลาในการรกัษาและลบขอ้มลูสว่นบุคคล ส าหรบัลกูคา้ (Data Retention and Disposal Policy) 

 

ประเภทของขอ้มลูสว่นบคุคล ระยะเวลาการเก็บรกัษา 

1. ขอ้มลูสว่นบคุคลทีใ่ชใ้นกำรแสดงตน ในกำรท ำ 

ธุรกรรมกับบรษัิท เชน่ 

1.1 ชือ่ นำมสกลุ 

1.2 วัน เดอืน ปี เกดิ 

1.3 เลขประจ ำตัวประชำชน 

1.4 ทีอ่ยูต่ำมบัตรประจ ำตัวประชำชน หรอืทีอ่ยูต่ำมทะเบยีน

บำ้น และทีอ่ยูปั่จจบัุน 

1.5 ขอ้มลูกำรตดิตอ่อืน่ๆ เชน่ หมำยเลขโทรศัพทท์ีอ่ยู่

อเิล็กทรอนกิส ์

ขอ้มลูเกีย่วกับกำรแสดงตน เก็บไวเ้ป็นเวลำ 5 ปีนับแตวั่นที่

มกีำรท ำธุรกรรมหรอืยตุคิวำมสัมพันธก์ับลกูคำ้หรอืตำมที่

กฎหมำยก ำหนด หรอืจนกวำ่จะพน้ก ำหนดอำยคุวำมตำม

กฎหมำยขอ้มลูทีเ่กีย่วกับกำรตรวจสอบเพือ่ทรำบขอ้เท็จจรงิ

เกีย่วกับลกูคำ้ เก็บไวเ้ป็นเวลำ 10 ปี นับแตวั่นทีม่กีำรปิด

บัญชหีรอืยตุคิวำมสัมพันธก์ับลกูคำ้ ตำมตำมระยะเวลำที่

กฎหมำยก ำหนดหรอืจนกวำ่จะพน้ก ำหนดอำยคุวำมตำม

กฎหมำย 

 

 

 

2. ขอ้มลูทีไ่ดจ้ำกกลอ้งวงจรปิด CCTV, ขอ้มลูเกีย่วกับกำร

ตดิตอ่ 

บรษัิทจะลบ ท ำลำย หรอืท ำใหข้อ้มลู เมือ่หมดควำมจ ำเป็น

ในกำรเก็บรักษำไวต้ำมวัตถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวม ใช ้

หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล หรอืเมือ่พน้ระยะเวลำในกำร

เก็บรักษำตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

 

การลบ ท าลาย หรอืท าใหข้อ้มลูสว่นบคุคลเป็นขอ้มลูนรินาม 

บรษัิทจะลบ ท ำลำย หรอืท ำใหข้อ้มลูสว่นบคุคลเป็นขอ้มลูนรินำม เมือ่หมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรักษำไวต้ำมวัตถุประสงค ์

ในกำรประมวลผลขอ้มลูหรอืเมือ่พน้ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด โดยบรษัิทอำจเลอืกทีจ่ะด ำเนนิกำร

ดังตอ่ไปนี ้

1. เอกสำรในรูปแบบอเิลก็ทรอนกิสจ์ะตอ้งถูกลบดว้ยวธิกีำรทีท่ ำใหข้อ้มลูนัน้ไมอ่ำจถูกเขำ้ถงึไดอ้กีเลย 

2. ขอ้มลูสว่นบคุคลทีถู่กเก็บอยูใ่นอปุกรณ์ทีเ่ก็บขอ้มลูหรอืวัตถุใดๆ จะตอ้งถูกลบออกจำกอปุกรณ์ดงักลำ่วกอ่นทีจ่ะมกีำรทิง้

อปุกรณ์นัน้ 

3. ในกรณีทีข่อ้มลูนัน้ไมส่ำมำรถถูกลบจำกอปุกรณ์ได ้จะตอ้งมกีำรท ำลำยตัวอปุกรณนั์น้โดยบคุคลทีม่สีทิธหิรอืบรษัิทที่

ไดรั้บอนุญำตใหป้ระกอบกจิกำรท ำลำย 

4. กระดำษจะตอ้งถกูท ำลำยโดยเครือ่งยอ่ยกระดำษ 
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ขอ้ 4  การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

 บรษัิทอำจมกีำรเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล ดังนี้ 

 4.1  เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลตำมหนำ้ที ่

4.2  เปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคล ใหแ้ก ่หน่วยงำนของรัฐทีม่อี ำนำจหนำ้ทีต่ำมกฎหมำย เชน่ กรมสรรพำกร (กำรยืน่

แบบช ำระภำษี กำรช ำระภำษี ส ำนักงำนประกันสังคม (กำรช ำระเงนิสมทบ กำรยืน่แบบประกันตน) ส ำนักงำน

สวัสดกิำรและคุม้ครองแรงงำน (กำรขออนุญำตท ำงำนของคนต่ำงดำ้ว กำรยืน่แบบแสดงสภำพกำรจำ้ง) 

ส ำนักงำนป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ (กำรรำยงำนธุรกรรมของผูป้ระกอบอำชพีคำ้หรือใหเ้ชำ่ซื้อ

รถยนต)์ 

4.3  เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลแกก่ำรสอบสวน หรอืกำรกำรพจิำรณำคด ี

 4.4  เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่กีย่วกับกำรฟ้องรอ้งคดตีำ่งๆ ทีเ่ปิดเผยตอ่สำธำรณะ 

 4.5  กำรเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลใหก้ับบรษัิทในเครอืทีต่ัง้อยูใ่นตำ่งประเทศ 

 4.6  กำรเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลใหผู้ต้รวจสอบจำกภำยนอก 

4.7  สง่และ/หรอื เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลใหแ้ก ่คูค่ำ้ ผูว้ำ่จำ้ง และสมำคมธุรกจิเชำ่ซือ้ไทย ตำมวัตถุประสงคก์ำร

ประมวลผลและกำรใชข้อ้มลูตำมขอ้ 2 

4.8  สง่และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลตำม ขอ้ 2 เฉพำะบำงประเภทใหแ้กผู่ป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลซึง่

เป็นนติบิคุคลคูค่ำ้ หรอืหน่วยงำนของรัฐ เพือ่ใชป้ระมวลผลตรวจสอบกับฐำนขอ้มลูควำมเสีย่งตำ่งๆ ไดแ้ก ่ 

4.8.1  ฐำนขอ้มลูควำมเสีย่งตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ (บคุคลทีถู่กก ำหนด 

รำยชือ่ผูท้ ีม่คีวำมเสีย่งสงู) 

  4.8.2  ฐำนขอ้มลูบคุคลลม้ละลำย 

  4.8.3  ฐำนขอ้มลูเครดติบโูร 

  4.8.4  ฐำนขอ้มลูรำยชือ่ผูท้ ีม่คีวำมเสีย่งในกำรท ำสัญญำเชำ่ซือ้ 

4.9  บรษัิทมกีำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล เฉพำะเจำ้ของขอ้มลูรำยทีผ่ดิสัญญำหรอืไมส่จุรติในกำรท ำนติกิรรม 

โดยแปรสภำพขอ้มลูจัดเก็บในฐำนขอ้มลูรำยชือ่ผูท้ ีม่คีวำมเสีย่งในกำรท ำสัญญำเชำ่ซือ้และสง่/หรอืเปิดเผย

ขอ้มลูใหแ้กส่มำคมธุรกจิเชำ่ซือ้ไทยเพือ่ประโยชน์ในกำรจัดท ำฐำนขอ้มลูทีม่คีวำมเสีย่งในกำรท ำสัญญำเชำ่

ซือ้ส ำหรับสมำชกิใชต้รวจสอบเพือ่ประเมนิควำมเสีย่งกอ่นอนุมัตสิัญญำเชำ่ซือ้ 

4.10  บริษัทอำจมีกำรส่งและหรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ตำมขอ้ 2 เฉพำะบำงประเภท เพื่อด ำเนินกำร 

ดังต่อไปนี้ ใหแ้กคู่่คำ้หรอืผูรั้บจำ้งหรอืผูรั้บบรกิำร เชน่ ไปรษณีย ์ดลีเลอร/์เต็นทร์ถ หรือ AE บคุคลหรอืนิต ิ

บคุคลทีท่ ำหนำ้ทีรั่บจำ้งกำรตดิตำมทวงถำมหนี้ ส ำนักงำนทนำยควำม เพือ่ด ำเนนิคดกีับลกูคำ้ทีผ่ดินัดช ำระ

หนี้ 

  4.10.1 ท ำนติกิรรมเกีย่วกับเลม่ทะเบยีนรถ 

  4.10.2 จัดสง่เอกสำรและขอ้มลูส ำคัญไปยังทีอ่ยูข่องเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

  4.10.3 ตรวจสอบหรอืสอบทำนทีอ่ยูอ่ำศัยหรอืทีต่ัง้กจิกำรของเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

  4.10.4 ตดิตำมทวงถำมทำงโทรศัพท ์หรอืตดิตำมรถ กรณีคำ้งช ำระหรอืผดิสัญญำเชำ่ซือ้ 

  4.10.5 ด ำเนนิกำรในชัน้ศำล กรณีผดิสัญญำเชำ่ซือ้ 

  4.10.6 สง่ใหส้ถำบันกำรเงนิเก็บไวเ้ป็นขอ้มลูหลักประกันบรษัิท 



 

บรษัิท ซัมมทิ แคปปิตอล ลสีซิง่ จ ำกัด  หนำ้ 8 จำก 8 
  

 

ขอ้ 5 การใหบ้รกิารโดยบุคคลทีส่ามหรอืผูใ้หบ้รกิารชว่ง 

บรษัิทอำจมกีำรมอบหมำยหรือจำ้งบุคคลทีส่ำม (ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล) ใหท้ ำกำรประมวลผลขอ้มลูส่วน

บคุคลแทนหรือในนำมของบรษัิท บรษัิทจะจัดใหม้ขีอ้ตกลงระบุสทิธแิละหนำ้ทีข่องบรษัิท และผูป้ระมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคล ซึง่รวมถึงก ำหนดรำยละเอียดประเภทขอ้มูลส่วนบุคคลที่บริษัท มอบหมำยใหป้ระมวลผล รวมถึง

วัตถุประสงค ์ขอบเขตในกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลและขอ้ตกลงอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ผูป้ระมวลผลขอ้มูลสว่น

บคุคลมหีนำ้ทีป่ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลตำมขอบเขตทีร่ะบใุนขอ้ตกลงและตำมค ำสั่งของบรษัิทเท่ำนั้น โดยไม่

สำมำรถประมวลผลเพือ่วัตถุประสงคอ์ืน่ได ้

 

ขอ้ 6 สทิธขิองลกูคา้ 

 ลกูคำ้มสีทิธติำ่งๆ ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล รวม 8 ประเภท คอื 

6.1  สทิธใินการขอถอนความยนิยอม : ขอ้มลูส่วนบุคคลทีท่่ำนไดใ้หค้วำมยนิยอมใหบ้รษัิทเก็บรวบรวม ใช ้

หรอืเปิดเผย ไม่วำ่จะเป็นควำมยนิยอมทีท่่ำนไดใ้หไ้วก้อ่นวันทีก่ฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

ใชบั้งคับหรอืหลังจำกนัน้ ทำ่นมสีทิธทิีจ่ะถอนควำมยนิยอมเมือ่ใดกไ็ด ้เวน้แตม่ขีอ้จ ำกัดสทิธนัิน้โดยกฎหมำย

หรอืมสีัญญำทีใ่หป้ระโยชน์แกท่่ำนอยู ่ในกรณีทีก่ำรถอนควำมยนิยอมมผีลกระทบต่อทำ่นในเรือ่งใด บรษัิท

จะแจง้ใหท้ำ่นทรำบถงึผลกระทบดังกลำ่ว 

6.2  สทิธใินการเขา้ถงึ : ท่ำนมีสทิธิในกำรเขำ้ถงึและขอส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลที่เกีย่วกับท่ำนหรือขอให ้

เปิดเผยถงึกำรไดม้ำซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลดังกลำ่วทีท่ำ่นไมไ่ดใ้หค้วำมยนิยอม 

6.3 สทิธใินการขอรบัขอ้มูล : ท่ำนมสีทิธใินกำรขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่กีย่วกับท่ำนหรอืขอใหส้่งหรอืโอน

ขอ้มลูสว่นบคุคล 

6.4  สทิธใินการคดัคา้น : ทำ่นมสีทิธใินกำรคัดคำ้นกำรเก็บรวบรวมใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

6.5  สทิธใินการขอใหล้บหรอืท าลายหรอืท าใหข้อ้มูล : ท่ำนมสีทิธใินกำรขอใหล้บหรอืท ำลำยหรือท ำให ้

ขอ้มลู สว่นบคุคลเป็นขอ้มลูทีไ่มส่ำมำรถระบตุัวบคุคลทีเ่ป็นเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

6.6  สทิธขิอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลู : สทิธขิอใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลระงับกำรใชข้อ้มลูสว่นบคุคล 

6.7  สทิธขิอใหแ้กไ้ขขอ้มลู : ทำ่นมสีทิธใินกำรขอใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลด ำเนนิกำรใหข้อ้มลูถูกตอ้งเป็น

ปัจจบัุน สมบรูณ์และไมก่อ่ใหเ้กดิควำมเขำ้ใจผดิ 

6.8  สทิธริอ้งเรยีน : สทิธใินกำรยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนตอ่คณะกรรมกำรผูเ้ชีย่วชำญ 

  

ขอ้ 7  ขอ้มลูเกีย่วกบัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบุคคล 

7.1 ขอ้มลูเกีย่วกับผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล / สถำนทีต่ดิตอ่ 

 บรษัิท ซัมมทิ แคปปิตอล ลสีซิง่ จ ำกัด ส ำนักงำนเลขที ่968 ชัน้ 11 อำคำรอือ้จอืเหลยีง ถนนพระรำม 4 

แขวงสลีม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 

 7.2  วธิกีำรตดิตอ่ 

  - ท ำเป็นหนังสอืสง่ไปยังทีอ่ยูต่ำมขอ้ 7.1 หรอื  

  - ทำงโทรศัพทห์มำยเลข 021072222  

  - www.summitcapital.co.th 


