
ประกาศการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล (Privacy Notice) 

ส าหรบัคูค่า้ 

 บรษัิท ซัมมทิ แคปปิตอล ลสีซิง่ จ ากัด ไดจั้ดท าประกาศการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรับคู่คา้ รวมถงึ 

พันธมติร ตัวแทนผูข้าย ผูข้าย ผูจั้ดหาสนิคา้ คูส่ัญญา ผูใ้หบ้รกิาร รวมถงึตัวแทนและผูท้ีเ่ขา้มาตดิตอ่บรษัิท (ซึง่ต่อไป

จะรวมเรียกว่า “ท่าน”) เพื่อแจง้ใหท้่านทราบว่า บรษัิทมวีธิีปฏบัิตใินการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ

น าไปใช ้หรอืเปิดเผย อยา่งไร โดยมวัีตถุประสงคใ์ดบา้ง และมวีธิกีารจัดการขอ้มลูสว่นบคุคลอยา่งไรตลอดจนสทิธติาม

กฎหมายของทา่นทีเ่กีย่วขอ้งกับขอ้มลูสว่นบคุคลดว้ย ทัง้นี้ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

 ประกาศการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนี้ครอบคลุมการใหบ้ริการต่าง ๆ ของบริษัท ทัง้ทาง Website 

Application Social Media และชอ่งทางอืน่ ๆ แก่ท่านและผูท้ีม่าตดิต่อหรือเกีย่วขอ้งกับบรษัิท ท่านยอมรับว่า การที่

ทา่นใชบ้รกิารของบรษัิทผ่านทางชอ่งทางต่าง ๆ หรือการใหข้อ้มูลกับบรษัิทถือว่าท่านไดย้อมรับวธิีปฏบัิตขิองบรษัิท

ตามทีร่ะบใุนประกาศการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลนี้แลว้ ทัง้นี้ บรษัิทมนีโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงการใหบ้รกิาร

ใหม้คีวามทันสมัย มปีระสทิธภิาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภบิาลและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอยูเ่สมอ บรษัิทจงึอาจมกีาร

ปรับปรุงแกไ้ขประกาศการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนี้เป็นครัง้คราว จงึขอใหท้่านตรวจสอบประกาศนี้เป็นระยะๆ เพื่อ

ทา่นทีจ่ะไดท้ราบประกาศการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลลา่สดุของบรษัิท 

 

ขอ้ 1 ค านยิาม 

ค าศพัท ์ ความหมาย 

บรษิทั บรษัิท ซัมมทิ แคปปิตอล ลสีซิง่ จ ากัด 

ขอ้มลูสว่นบุคคล ขอ้มลูเกีย่วกับบคุคลซึง่ท าใหส้ามารถระบตุัวบคุคลนัน้ไดไ้มว่า่ทางตรงหรอื 

ทางออ้ม แตไ่มร่วมถงึขอ้มลูของผูถ้งึแกก่รรมโดยเฉพาะ 

ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบุคคล บรษัิทซึง่มอี านาจหนา้ทีต่ัดสนิใจเกีย่วการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิ ดเผยขอ้มูล

สว่นบคุคล 

ผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล บุคคลหรือนิตบิุคคลซึง่ด าเนินการเกีย่วกับการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย

ขอ้มลูสว่นบคุคลตามค าสั่งหรือในนามของบรษัิท ทัง้นี้ บุคคลหรือนิตบิุคคล

ซึง่ด าเนนิการดังกลา่วไมเ่ป็นผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล 

เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล บคุคลซึง่เป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล ไดแ้กล่กูคา้และผูม้สีว่นไดเ้สยีของของ 

บรษัิท 

บุคคล บคุคลธรรมดา 

ขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามออ่นไหว ขอ้มลูทีเ่ป็นเรือ่งสว่นบคุคลโดยแทข้องบคุคลแตม่คีวามละเอยีดออ่นและอาจ

สุ่มเสีย่งในการเลอืกปฏบัิตอิย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชือ้ชาต ิเผ่าพันธุ์ ความ

คดิเห็นทางการเมอืง ความเชือ่ในลัทธศิาสนาหรอืปรัชญา พฤตกิรรมทางเพศ 

ประวัตอิาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพ ความพกิาร ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูล

พันธุกรรม ขอ้มูลชวีภาพ หรือขอ้มูลอืน่ใดซึง่กระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วน

บุคคลในท านองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ประกาศก าหนด 



ขอ้ 2 ขอ้มลูสว่นบุคคลทีบ่รษิทัเก็บรวบรวม วตัถุประสงค ์ฐานทางกฎหมาย 

2.1  บรษัิทจะท าการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านตามวัตถุประสงคท์ีไ่ดแ้จง้ให ้

ทา่นทราบไวก้อ่นหรอืในขณะทีเ่ก็บรวบรวม 

2.2  บรษัิทจะเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจากทา่นโดยตรง ในกรณีทีเ่ก็บรวบรวมจากแหล่งอืน่ บรษัิทจะ

ปฏบัิตติามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลอยา่งเคร่งครัด 

2.3  ทา่นตอ้งใหข้อ้มลูสว่นบคุคลเพือ่ปฏบัิตติามกฎหมายหรอืสัญญาหรอืมคีวามจ าเป็นตอ้งใหข้อ้มูลส่วน

บคุคลเพือ่เขา้ท าสัญญา การไมใ่หข้อ้มลูอาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนนิการดังกลา่ว 

 

ขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ก็บรวบรวม วตัถปุระสงค ์และฐานทางกฎหมาย 

ขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ก็บรวบรวม วตัถปุระสงคข์องการเก็บรวบรวม 

ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

ฐานทางกฎหมาย 

 

1.  ขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่กีย่วกับ 

ชือ่นามสกลุ อาย ุทีอ่ยู ่

หมายเลขโทรศัพท ์ส าเนา

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ขอ้มลูสว่นบคุคลอืน่ๆที่

ปรากฏในสัญญา หรอื

เอกสารแนบทา้ยสญัญา 

เพื่อประโยชน์ในการยนืยันตัวตน ใน

การท าสัญญาประเภทต่าง ๆ การ

ประสานงาน 

1.  การปฏิบัต ิตามสัญญาตาม

มาตรา 24 (3) 

2.  ฐานความยนิยอม ในกรณีทีม่ ี

การ เก็ บรวบรวมใช  ้หรือ

เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล ทีม่ี

ความอ่อนไหวตามมาตรา 

26 

2.  ขอ้มูลที่ไดจ้ากกลอ้งวงจร

ปิด CCTV 

 

เพื่อป้องกันอันตรายต่อชวีติ ร่างกาย 

หรอืสขุภาพของพนักงาน และบุคคล

ทั่วไป และเพื่อประโยชน์โดยชอบ

ดว้ยกฎหมายของบริษัท พนักงาน

และบุคคลอืน่ ซึง่ไม่กระทบต่อสทิธิ

ขัน้พื้นฐานในขอ้มูลส่วนบุคคลของ

พนักงาน 

 

1.  เ พื่ อ ป้ อ ง กั น ห รื อ ร ะ งั บ

อันตรายตอ่ชวีติ ร่างกายหรอื

สุ ข ภ าพขอ งบุ ค คลต าม

มาตรา 24 (2) 

2.  เพื่อประโยชน์อันชอบดว้ย

กฎหมาย ตามมาตรา24 (5) 

และประโยชน์ดั งกล่าวมี

ความส าคัญไม่นอ้ยกว่าสทิธิ

ขัน้พื้นฐานในขอ้ มูล ส่ว น 

บคุ ค ล ข อ งเจา้ของขอ้มลู

สว่นบคุคล 

 

 

  



ขอ้ 3  ระยะเวลาในการรกัษาและลบขอ้มลูสว่นบุคคล ส าหรบัคูค่า้ 

 (Data Retention and Disposal Policy) 

 

ประเภทของขอ้มลูสว่นบคุคล ระยะเวลาการเก็บรกัษา 

1.  ขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่กีย่วกับชือ่ นามสกุล อายุ ที่

อยู่หมายเลขโทรศัพท์ ส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็น

คนตา่งชาต)ิ 

ตลอดระยะเวลาของสัญญา และ 10 ปี นับแต่เลกิสัญญา

หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดหรือจนกว่าจะพน้

ก าหนดอายคุวามตามกฎหมาย 

2.  ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากกลอ้งวงจรปิด CCTV บริษัทจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวใ้น

ระยะเวลาเทา่ทีข่อ้มลูนัน้ยังมคีวามจ าเป็นตามวัตถปุระสงค์

ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูเทา่นัน้ 

 

การลบ ท าลาย หรอืท าใหข้อ้มลูสว่นบคุคลไมอ่าจระบตุวับุคคลได ้

บรษัิทจะลบ ท าลาย หรอืท าใหข้อ้มลูนัน้เป็ นขอ้มลูนรินาม เมือ่หมดความจ าเป็ นในการเก็บรักษาไวต้ามวัตถุประสงค์

ในการประมวลผลขอ้มูล หรือเมื่อพน้ระยะเวลาในการเก็บรักษาตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยบรษัิทอาจเลือกที่จะ

ด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ 

1.  เอกสารในรูปแบบอเิล็กทรอนกิสจ์ะตอ้งถูกลบดว้ยวธิกีารทีท่ าใหข้อ้มลูนัน้ไมอ่าจถูกเขา้ถงึไดอ้กีเลย 

2.  ขอ้มลูสว่นบคุคลทีถู่กเก็บอยูใ่นอปุกรณ์ทีเ่ก็บขอ้มลูหรอืวัตถุใดๆ จะตอ้งถูกลบออกจากอปุกรณ์ดังกลา่วก่อนที่

จะมกีารทิง้อปุกรณ์นัน้ 

3. ในกรณีทีข่อ้มลูนัน้ไมส่ามารถถูกลบจากอปุกรณ์ได ้จะตอ้งมกีารท าลายตัวอุปกรณ์นั้นโดยบุคคลทีม่สีทิธหิรือ

บรษัิททีไ่ดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกจิการท าลาย 

4.  กระดาษจะตอ้งถูกท าลายโดยเครือ่งยอ่ยกระดาษ 

 

 

ขอ้ 4  การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล 

 บรษัิทจะเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลใหแ้กห่น่วยงานของรัฐทีม่อี านาจหนา้ทีต่ามกฎหมาย หรือเป็นไปตามค าสั่ง

ของหน่วยงานของรัฐ เชน่ศาล พนักงานสอบสวน กรมบังคับคด ี ส านักงานประกันสังคม ส านักงานป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ และ กรมสรรพากร เป็นตน้ 

 

  



ขอ้ 5  สทิธขิองเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

5.1  สทิธใินการขอถอนความยนิยอม : ขอ้มลูสว่นบคุคลทีท่า่นไดใ้หค้วามยนิยอมใหบ้รษัิทเก็บรวบรวม 

ใชห้รอืเปิดเผย ไมว่า่จะเป็นความยนิยอมทีท่า่นไดใ้หไ้วก้อ่นวันทีก่ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูล

สว่นบคุคลใชบั้งคับหรอืหลังจากนัน้ ทา่นมสีทิธทิีจ่ะถอนความยนิยอมเมือ่ใดก็ได ้เวน้แต่มขีอ้จ ากัด

สทิธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ใหป้ระโยชน์แก่ท่านอยู่ ในกรณีที่การถอนความยนิยอมมี

ผลกระทบตอ่ทา่นในเรือ่งใด บรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบถงึผลกระทบดังกลา่ว 

5.2  สทิธใินการเขา้ถงึ : ท่านมสีทิธใินการเขา้ถงึและขอส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่กีย่วกับท่านหรือ

ขอใหเ้ปิดเผยถงึการไดม้าซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลดังกลา่วทีท่า่นไมไ่ดใ้หค้วามยนิยอม 

5.3  สทิธใินการขอรบัขอ้มลู : ทา่นมสีทิธใินการขอรับขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่กีย่วกับทา่นหรอืขอใหส้ง่หรือ

โอนขอ้มลูสว่นบคุคล 

5.4  สทิธใินการคดัคา้น : ทา่นมสีทิธใินการคัดคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลใน

บางกรณี 

5.5  สทิธใินการขอใหล้บหรอืท าลายหรอืท าใหข้อ้มลู : ทา่นมสีทิธใินการขอใหล้บหรอืท าลายหรอืท า

ใหข้อ้มลูสว่นบคุคลเป็นขอ้มลูทีไ่มส่ามารถระบตุัวบคุคลทีเ่ป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลในบางกรณี 

5.6  สทิธขิอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลู : สทิธขิอใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลระงับการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล

ในบางกรณี 

5.7  สทิธขิอใหแ้กไ้ขขอ้มูล : ท่านมสีทิธใินการขอใหผู้ค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลด าเนินการใหข้อ้มูล

ถูกตอ้ง เป็นปัจจบัุน สมบรูณ์และไมก่อ่ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 

5.8  สทิธริอ้งเรยีน : สทิธใินการยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนตอ่คณะกรรมการผูเ้ชีย่วชาญ 

 

ขอ้ 6  ขอ้มลูเกีย่วกบัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบุคคล สถานทีต่ดิตอ่/วธิกีารตดิตอ่ 

 6.1 ขอ้มลูเกีย่วกับผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล / สถานทีต่ดิตอ่ 

  บรษัิท ซัมมทิ แคปปิตอล ลสีซิง่ จ ากัด ส านักงานเลขที ่ 968 ชัน้ 11 อาคารอือ้จอืเหลยีง ถนน

พระราม 4 แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

 6.2  วธิกีารตดิตอ่ 

  - ท าเป็นหนังสอืสง่ไปยังทีอ่ยูต่ามขอ้ 6.1 หรอื  

  - ทางโทรศัพทห์มายเลข 021072222  

  - www.summitcapital.co.th 

 


