
 
 

บริษัท  สุรพลไฟน์เนสท์ จ ำกดั   

ประกำศนโยบำยควำมเป็นส่วนตวั  ( Privacy Notice) 
 

บริษทั สุรพลไฟน์เนสท์  จ ำกดั  ไดต้ระหนักและให้ควำมส ำคญักบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมกฏหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  บริษทัฯ จึงขอแจง้ใหท้รำบถึงรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ กบัขอ้มูล
ส่วนบุคคลไม่วำ่จะเป็นกำรเก็บรวบรวม กำรใช ้และกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ซ่ึงหมำยถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท ำ
ให้สำมำรถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบั
คู่สัญญำ ขอ้มูลท่ีเก็บรวมรวบจำกเวบ็ไซต ์จุดขำยและกิจกรรมต่ำงๆ รวมถึงขอ้มูลท่ีปรำกฎบนเครือข่ำยออนไลน์ เช่น Facebook, 
Google เป็นตน้ (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวำ่ "กำรประมวลผล”) กำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน จะกระท ำภำยใตบ้ทบญัญติั
ของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น พระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  โดยประกำศ
ฉบบัน้ีขอแจง้ใหท่้ำนทรำบถึงขอ้มูลส ำคญัต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. วตัถุประสงค์ในกำรเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคล 

    บริษทั  สุรพลไฟน์เนสท์ จ ำกดั  จะด ำเนินกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน เพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรบริหำร
จดักำรกำรด ำเนินธุรกิจกบัท่ำนไดอ้ยำ่งเหมำะสม มีประสิทธิภำพ และถูกตอ้งตำมกฎหมำย  

 เพื่อปฎิบติัตำมสญัญำทำงธุรกิจ   กำรท ำธุรกรรม หรือตำมขอ้ตกลงท่ีก ำหนด  เช่น กำรช ำระค่ำสินคำ้และบริกำร  
กระบวนกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง  กำรน ำเสนอและพฒันำผลิตภณัฑ ์สินคำ้และบริกำร   

 เพื่อประโยชนใ์นกำรจดัหำสินคำ้หรือใหบ้ริกำรแก่ท่ำน ตอบสนองค ำสัง่หรือค ำขอของท่ำน   
 เพื่อปรับปรุงคุณภำพสินคำ้  พฒันำผลิตภณัฑร์วมถึงกำรใหบ้ริกำรท่ำน 
 เพ่ือกำรติดต่อส่ือสำร สอบถำมควำมพึงพอใจ  ตอบค ำถำมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ สินคำ้และบริกำร  และกิจกรรม

ทำงกำรตลำด  
 เพื่อบริกำรจดักำรดำ้นทรัพยำกรบุคคล 
 เพื่อบริหำรจดักำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
 เพ่ือป้องกนัและระงบัอนัตรำยต่อชีวติและสุขภำพ กำรบริหำรจดักำรดำ้นสุขอนำมยัและควำมปลอดภยั 
 เพ่ือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฏหมำย เช่น กำรบริหำรควำมเส่ียง กำรตรวจสอบภำยในกำรกระท ำท่ีมิชอบดว้ย

กฏหมำย และ/หรือเพื่อประโยชนอ่ื์นใดอนัชอบดว้ยกฎหมำยของบริษทัฯ 
 เพ่ือปฏิบติัตำมกฏหมำย เช่น กฏหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์รวมถึงกำรปฏิบติัตำมค ำสัง่ของศำล 

หรือ หน่วยงำนรำชกำรท่ีมีอ ำนำจตำมกฏหมำย และสิทธิเรียกร้องตำมกฏหมำย  

ในกรณีท่ีท่ำนใหข้อ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ ของบุคคลภำยนอกกบับริษทัฯ  ท่ำนจะตอ้งแน่ใจวำ่บุคคลดงักล่ำวไดรั้บทรำบ
ค ำประกำศน้ี หรือไดรั้บควำมยนิยอมจำกบุคคลดงักล่ำวใหเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นได ้



 
 

ท่ำนมีอิสระในกำรตดัสินใจในกำรใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน แต่หำกท่ำนไม่ประสงคใ์หข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน
แก่บริษทัฯ  ท่ำนอำจไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์บำงอยำ่ง เช่น ท ำใหบ้ริษทัฯ ไม่ไดรั้บขอ้มูลเพียงพอท่ีจะพิจำรณำเขำ้ท ำสญัญำ
กบัท่ำน รวมถึงไม่สำมำรถปฏิบติัตำมขอ้สญัญำ หรือขอ้ผกูพนัไดใ้นบำงกรณี 

บริษัทฯ ขอแจ้งวตัถุประสงค์ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ภำยใต้ขอบข่ำยของวตัถุประสงค์ ดงัต่อไปนี ้

ล ำดบั วตัถุประสงค์ ฐำนทำงกฎหมำย 

วตัถุประสงค์เกีย่วกบัลูกค้ำ 

1. เพ่ือกำรเปิดบญัชีลูกคำ้ หรือบญัชีขอ้มูลกำรเป็นสมำชิกในกำรบริหำรจดักำรค ำสัง่ซ้ือกำร
จดัเตรียมสินคำ้และ/หรือบริกำร   กำรจดัส่งสินคำ้และ/หรือบริกำร    กำรด ำเนินกำร
เก่ียวกบับญัชีและกำรเงิน  กำรบริกำรหลงักำรขำย  กำรคืนสินคำ้ และด ำเนินกำรใด ๆ 
เพ่ือใหท่้ำนไดรั้บสินคำ้และ/หรือบริกำร หรือตำมท่ีท่ำนไดร้้องขอ 

กำรปฏิบติัตำมสญัญำ 

2. เพ่ือกำรติดต่อส่ือสำร กำรส่ือสำรทำงกำรตลำด กำรโฆษณำประชำสมัพนัธ์ กำรติดต่อประ
สำนงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจและทำงกำรตลำด และวเิครำะห์ขอ้มูลเพ่ือน ำเสนอ
ผลิตภณัฑแ์ละบริกำรท่ีเหมำะสมแก่ท่ำนเช่น  กำรแจง้ข่ำวสำรและสิทธิประโยชน์ ผำ่น
ทำง อีเมล  เอสเอม็เอส  แอปพลิเคชนั  โซเชียลมีเดีย  โทรศพัท ์ ไดเร็กเมล รวมถึงเพื่อ
ประโยชน์ในกำรวจิยัทำงกำรตลำด เช่น ท ำแบบสอบถำม สมัภำษณ์สอบถำมควำมพึง
พอใจหรือตอบค ำถำมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์สินคำ้ และบริกำร 

ประโยชน์โดยชอบ
ดว้ยกฎหมำย 

3. เพ่ือประโยชนท์ำงดำ้นควำมปลอดภยั เช่น กำรเขำ้สู่ระบบ (Log in)เขำ้เวบ็ไซต ์ ประโยชน์โดยชอบ
ดว้ยกฎหมำย 

4. เพื่อควำมจ ำเป็นส ำหรับบริษทัฯ ในกำรก่อตั้งหรือกำรใชสิ้ทธิเรียกร้องตำมกฎหมำยรวมถึง
กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย 

ประโยชน์โดยชอบ
ดว้ยกฎหมำย 

วตัถุประสงค์เกีย่วกบัคู่ค้ำและพนัธมติรทำงธุรกจิ 

1. เพ่ือกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรต่ำง ๆ ก่อนเขำ้ท ำสญัญำ เช่นกำรลงทะเบียนคู่คำ้กำร
เปิดบญัชีคูค่ำ้ กำรพิจำรณำคดัเลือกคุณสมบติักำรจดัซ้ือจดัจำ้ง 

กำรปฏิบติัตำมสญัญำ 

2. เพ่ือกำรจดัท ำสญัญำและกำรบริหำรจดักำรสญัญำเช่น กำรตรวจสอบยนืยนัตวัตน กำร
ตรวจสอบอ ำนำจ กำรมอบอ ำนำจและกำรรับมอบอ ำนำจ รวมทั้งเพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐำน
ประกอบกำรท ำธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง กำรพิจำรณำ จดัท ำ และลงนำมในสญัญำทำงกำรคำ้
และหรือบริกำร 

กำรปฏิบติัตำมสญัญำ 



 
 

3. เพื่อกำรติดต่อประสำนงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจระหวำ่งท่ำนกบับริษทัฯ ประโยชน์โดยชอบ
ดว้ยกฎหมำย 

4. เพ่ือกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท ำธุรกรรม เช่น ประมวลกฎหมำยแพง่และ
พำณิชย ์พรบ.ตลำดหลกัทรัพย ์เป็นตน้  

กำรปฏิบติัตำม
กฎหมำย 

วตัถุประสงค์เกีย่วกบักำรผู้มำตดิต่อ ผู้ทีเ่ข้ำไปในบริเวณอำคำร ส ำนักงำน  โรงงำนหรือสถำนที ่

1. เพื่อกำรควบคุมและรักษำควำมปลอดภยัภำยในบริเวณอำคำรส ำนกังำน โรงงำนหรือ
สถำนท่ี และกำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นควำมปลอดภยั รวมถึงกำรติดต่อแลกบตัรเพ่ือเขำ้
ปฏิบติังำนภำยในสถำนท่ี กำรแลกบตัรเขำ้ออกหรือปฏิบติังำนในบริเวณอำคำรส ำนกังำน 
โรงงำนหรือสถำนท่ี  กำรบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคลเพ่ือบริหำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยักำร
เขำ้ออกไม่วำ่ในรูปแบบใดๆ และกำรบนัทึกภำพภำยในอำคำร ส ำนกังำน โรงงำนหรือ
สถำนท่ี ดว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

ประโยชน์โดยชอบ
ดว้ยกฎหมำย 

2. เพ่ือด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรภำยในต่ำง ๆ ก่อนกำรเขำ้ภำยในบริเวณอำคำรส ำนกังำน 
โรงงำนหรือสถำนท่ี เช่น กำรอบรมเก่ียวกบักำรเจรจำธุรกิจ  กำรเขำ้เยีย่มชมกระบวนกำร
ผลิตสินคำ้ และกำรตรวจสอบ 

ประโยชน์โดยชอบ
ดว้ยกฎหมำย 

3. เพื่อกำรบริหำรจดักำรดำ้นสุขอนำมยัและควำมปลอดภยั 

 

กำรป้องกนัหรือระงบั
อนัตรำยต่อชีวติ 
ร่ำงกำย หรือสุขภำพ
บุคคล 

4. เพ่ือกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยเก่ียวกบัประโยชน์สำธำรณะดำ้นกำรสำธำรณสุข เช่น กำร
ป้องกนัดำ้นสุขภำพจำกโรคติดตอ่อนัตรำย หรือโรคระบำดท่ีอำจติดต่อหรือแพร่เขำ้มำใน
รำชอำณำจกัร 

กำรปฏิบติัตำม
กฎหมำย 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. ข้อมูลทีท่ ำกำรเกบ็รวมรวม 

จำกวตัถุประสงคด์งักล่ำวขำ้งตน้ บริษทัฯ อำจเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ประเภทของขอ้มูล
ส่วนบุคคลท่ีถูกจดัเก็บจะข้ึนอยูก่บัปฏิสมัพนัธ์ระหวำ่งท่ำนกบับริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงขอ้มูลส่วนบุคคล
ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้มูลส่วนตวั เช่น ช่ือ-นำมสกลุ รูปถ่ำย  เพศ  วนัเกิด น ้ ำหนกั ส่วนสูง  หมำยเลขบตัรประชำชน  หมำยเลขหนงัสือ
เดินทำง และประเทศท่ีพ ำนกั 

 ขอ้มูลท่ีมีควำมอ่อนไหว เช่น ศำสนำ ขอ้มูลสุขภำพ ขอ้มูลกำรแพอ้ำหำร และขอ้มูลทำงชีวภำพท่ีจ ำเป็น ซ่ึงบริษทัฯ 
ไดรั้บควำมยนิยอมจำกท่ำน หรือมีควำมจ ำเป็นตำมท่ีกฏหมำยอนุญำตใหด้ ำเนินกำรได ้

 ขอ้มูลส ำหรับกำรติดตอ่ เช่น ท่ีอยู ่หมำยเลขโทรศพัท ์โทรสำร  อีเมล  ไลน์ไอดี (Line ID) 
 ขอ้มูลทำงกำรเงินและธุรกรรม เช่น หมำยเลขบญัชีธนำคำร  ขอ้มูลในใบแจง้หน้ี ใบก ำกบัภำษี ใบเสร็จรับเงิน 

หนงัสือรับรองกำรหกั ณ ท่ีจ่ำย  และขอ้มูลบตัรเครดิตหรือบตัรเดบิต 
 ประวติักำรสัง่ซ้ือสินคำ้และบริกำร 
 ขอ้มูลควำมคิดเห็นหรือควำมพึงพอใจในกำรใชบ้ริกำรตำมท่ีท่ำนเป็นผูใ้หข้อ้มูลไว ้
 ขอ้มูลดำ้นรักษำควำมปลอดภยั เช่น บนัทึกภำพน่ิงและภำพเคล่ือนไหวผำ่นกลอ้งวงจรปิด (CCTV)  
 ขอ้มูลท่ีมีกำรเปิดเผยผำ่นส่ือสำธำรณะ 
 ขอ้มูลเก่ียวกบักำรปฏิบติังำน เช่น ขอ้มูลกำรจำ้งงำน  ขอ้มูลทำงเทคนิค กำรใชง้ำนระบบสำรสนเทศ  
 ขอ้มูลดำ้นสุขภำพ เช่น กำรคดักรองตำมมำตรกำรป้องกนัโรคระบำด 
 ขอ้มูลอ่ืนๆ ตำมท่ีท่ำนสมคัรใจใหข้อ้มูล 

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ อำจเช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซตข์องบุคคลภำยนอกเพื่อให้ขอ้มูลอำ้งอิงท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีด ำเนินกำรโดยบุคคลภำยนอกดงักล่ำวซ่ึงอำจมีนโยบำยเก่ียวกบัขอ้มูล
ส่วนบุคคลเป็นกำรเฉพำะ กำรเช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซตภ์ำยนอกไม่ไดเ้ป็นกำรอนุญำตหรือแสดงถึงควำมเก่ียวขอ้งระหวำ่ง
เวบ็ไซตภ์ำยนอกกบับริษทัฯ และบริษทัฯไม่อำจรับรองหรือควบคุมนโยบำย แนวปฏิบติัเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ควำม
ปลอดภยั กำรเก็บคุกก้ี หรือกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนบนเวบ็ไซตข์องบุคคลภำยนอกได ้

3. ระยะเวลำในกำรเกบ็รักษำข้อมูล 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจะถูกเก็บในระยะเวลำเท่ำท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบติัตำมวตัถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวม
และประมวลผลขอ้มูลตำมกฏหมำยท่ีเก่ียวขอ้งเท่ำนั้น เช่น กำรซ้ือขำยสินคำ้ผำ่นช่องทำงออนไลน์ บริษทัฯ จะเก็บรวบรวม
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักำรซ้ือขำยนั้นๆ เพ่ือด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงคด์งักล่ำว และจะเก็บขอ้มูลไวเ้ป็นระยะเวลำเท่ำท่ีจ ำเป็น
เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นกำรซ้ือขำยนั้น หรือในกรณีท่ีท่ำนประสงคติ์ดตำมรับข่ำวสำรจำกบริษทัฯ  ขอ้มูลของท่ำนจะ
ถูกเก็บรวบรวม ใช ้จนกวำ่ท่ำนจะแจง้ควำมประสงคย์กเลิกกำรรับข่ำวสำรตำมช่องทำงท่ีก ำหนดไว ้

 

 



 
 

4. ควำมยนิยอม 

ในบำงกรณีบริษทัฯ อำจขอควำมยนิยอมจำกท่ำนในกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน อำทิ 

 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหว 
 เพื่อวเิครำะห์ควำมชอบและพฤติกรรมกำรบริโภค เพ่ือคำดกำรณ์เก่ียวกบัควำมตอ้งกำรของท่ำนตำมกำรวเิครำะห์

พฤติกรรมของท่ำนเพ่ือจดัหำกำรโฆษณำและเน้ือหำตำมเป้ำหมำยแก่ท่ำน 
 กรณีท่ำนเป็นผูเ้ยำว ์คนไร้ควำมสำมำรถ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ ซ่ึงตอ้งไดรั้บควำมยนิยอมจำกบิดำมำรดำ ผูแ้ทน

โดยชอบธรรม ผูป้กครอง ผูอ้นุบำล หรือผูพิ้ทกัษ ์แลว้แต่กรณี วำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  
 กำรส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงัต่ำงประเทศท่ีอำจมีมำตรฐำนในกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่

เพียงพอ 

ทั้งน้ี เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมำยก ำหนดใหบ้ริษทัฯ สำมำรถด ำเนินกำรไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บควำมยนิยอม บริษทัฯจะปฏิบติั
ตำมกฎหมำยอยำ่งเคร่งครัดในกำรจดักำรขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

5. กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1 บริษทัฯ อำจมีควำมจ ำเป็นตอ้งเปิดเผย ส่ง หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนภำยใตว้ตัถุประสงคท่ี์ก ำหนด
และตำมหลกัเกณฑท่ี์กฏหมำยก ำหนดใหแ้ก่บุคคลและหน่วยงำนดงัต่อไปน้ี  

 บริษทัในเครือเท่ำท่ีเก่ียวขอ้ง และตำมควำมจ ำเป็นเพ่ือกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล  
 บุคคลและนิติบุคคลอ่ืนท่ีไม่ไดเ้ป็นบริษทัในเครือ  เพ่ือบรรลุวตัถุประสงคก์ำรเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคลตำมท่ีระบุไวใ้นนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัน้ี เช่น  คูค่ำ้ทำงธุรกิจ  ผูใ้หบ้ริกำร และผูป้ระมวลผลใหแ้ก่
บริษทัฯ เช่น  ผูใ้หบ้ริกำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ  ผูใ้หบ้ริกำรเก่ียวกบัธุรกรรมและกำรเงิน  ผูใ้หบ้ริกำรดำ้น
สุขภำพ  ผูใ้หบ้ริกำรดำ้นจดัส่ง   บริษทัประกนัภยั  ท่ีปรึกษำ  ผูส้อบบญัชี หน่วยตรวจประเมินรับรองมำตรฐำน 
หน่วยงำนของรัฐ  เพ่ือใหบ้ริษทัฯ สำมำรถด ำเนินธุรกิจและใหบ้ริกำรแก่ท่ำน   

 บุคคลภำยนอกทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศท่ีมีมำตรฐำนในกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเหมำะสม  โดย
บริษทัฯจะจดัเตรียมขอ้สญัญำมำตรฐำนเพ่ือคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

 บุคคลภำยนอกอ่ืนใด ท่ีมีสิทธิเขำ้ถึงขอ้มูลของท่ำน ภำยใตก้รอบท่ีกฎหมำยก ำหนด 
 
5.2 บริษทัฯ จะจดัเก็บขอ้มูลและเปิดเผยแก่ผูไ้ดรั้บมอบหมำยจำกบริษทั บนหลกักำรเท่ำท่ีจ ำเป็นเท่ำนั้น เพ่ือให้
บรรลุตำมวตัถุประสงคโ์ดยชอบเท่ำนั้น  

6.  คุกกี ้

คุกก้ี (Cookie) คือ แฟ้มขอ้มูลขนำดเล็กท่ีเบรำวเ์ซอร์จดัเก็บไวใ้นคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่ำนเม่ือท่ำน
เช่ือมต่อและเขำ้มำเยี่ยมชมเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยคุกก้ีจะช่วยเบรำวเ์ซอร์ของท่ำนในกำรน ำทำงไปยงัส่วนต่ำง ๆ ภำยใน
เวบ็ไซต ์ขอ้มูลจำกคุกก้ีจะช่วยให้เวบ็ไซตส์ำมำรถใหบ้ริกำรท่ีเป็นมิตร หรือ ตรงกบัควำมตอ้งกำรของท่ำนไดม้ำกข้ึน เพ่ือ
คุม้ครองควำมเป็นส่วนตวัของท่ำน อยำ่งไรก็ตำม คุกก้ีไม่ไดร้วบรวมขอ้มูลท่ีเก็บบนัทึกไวใ้นคอมพิวเตอร์ของท่ำน 



 
 

บริษทัฯ ใช้คุกก้ีเพ่ือท่ีจะได้เรียนรู้เพ่ิมเติม และจดจ ำกำรใช้งำนเว็บไซต์ของท่ำนเพ่ือช่วยในกำรสร้ำงสรรค์
ประสบกำรณ์ท่ีจะให้ควำมพึงพอใจแก่ท่ำนมำกยิ่งข้ึน เม่ือท่ำนเขำ้เยี่ยมเว็บไซต์ของบริษทัฯ คุกก้ีจะจดจ ำประเภทของ
เบรำวเ์ซอร์ท่ีท่ำนใช ้และโปรแกรมเบรำวเ์ซอร์ท่ีท่ำนติดตั้งเพ่ิมเติม นอกจำกนั้น คุกก้ียงัจะจดจ ำส่ิงท่ีท่ำนชอบ เช่น ภำษำ 
และภูมิภำค และก ำหนดใหเ้ป็นค่ำตั้งอตัโนมติัเม่ือท่ำนกลบัเขำ้มำเยี่ยมชมเวบ็ไซตอี์ก คุกก้ีบำงตวัเป็นคุกก้ีชัว่ครำว และบำง
ตวัเป็นคุกก้ีถำวร ซ่ึงจะถูกเก็บไวใ้นคอมพิวเตอร์ของท่ำนเป็นระยะเวลำท่ีนำนกวำ่ 

ส ำหรับกำรท ำงำนบำงอยำ่งภำยในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ จะใชบ้ริกำรท่ีจดัหำให้โดยบุคคลภำยนอก ตวัอยำ่งเช่น 
ติดตำมและวิเครำะห์กำรใชง้ำนเชิงสถิติ ตลอดจนขอ้มูลเก่ียวกบัผูใ้ชง้ำนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และเพ่ือช่วยในกำรปรับปรุง
ประสบกำรณ์ของผูใ้ช ้และจดักำรเน้ือหำของเวบ็ไซต ์

บริษทัฯ จะไม่ใชคุ้กก้ีในกำรรวมรวมขอ้มูลส่วนบุคคล อยำ่งไรก็ตำม ท่ำนสำมำรถท่ีจะเลือกปฏิเสธ หรือปิดกั้น
คุกก้ีท่ีบริษทัฯ หรือเวบ็ไซต์ของผูจ้ดัหำบริกำรท่ีเป็นบุคคลภำยนอกก ำหนดไวใ้ห้ท่ำนได ้   โดยกำรเปล่ียนค่ำท่ีตั้งไวใ้น
เบรำวเ์ซอร์ของท่ำน – โปรดหำขอ้มูลเพ่ิมเติม โดยดูท่ีเมนูช่วยเหลือ (Help) ในเบรำวเ์ซอร์  ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอเรียนใหท้รำบ
ว่ำเวบ็เบรำวเ์ซอร์ส่วนใหญ่จะมีกำรตั้งค่ำให้ยอมรับคุกก้ีโดยอตัโนมติั   ดงันั้น หำกท่ำนไม่ประสงคท่ี์จะให้ใชคุ้กก้ี ท่ำน
อำจจะตอ้งคอยปิดกั้นหรือลบคุกก้ีท้ิงอยูเ่สมอ 

7. สิทธิของเจ้ำของข้อมูล 

ในฐำนะเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิดงัต่อไปน้ี 

 ขอถอนควำมยนิยอมใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 
 ขอเขำ้ถึง ขอรับส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคล หรือขอใหเ้ปิดเผยถึงกำรไดม้ำของขอ้มูลส่วนบุคคล 
 ขอรับขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงขอใหโ้อนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนในกรณีท่ี

ขอ้มูลถูกจดัเก็บในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
 ขอคดัคำ้นกำรเก็บ รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 
 ขอใหล้บ หรือท ำลำย หรือท ำใหข้อ้มูลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถระบุตวัตนได ้
 ขอใหร้ะงบักำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคล 
 ขอใหแ้กไ้ข ปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผิด  

ท่ำนสำมำรถใชสิ้ทธิดงักล่ำวโดยส่งอีเมล หรือท ำหนงัสือเป็นลำยลกัษณ์อกัษรถึงบริษทัฯ  พร้อมแนบส ำเนำบตัร
ประจ ำตวัประชำชน หรือขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีใชย้นืยนัตวัตนอ่ืน ๆ ตำมท่ีบริษทัฯ ร้องขอ  ทั้งน้ี ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีใชพิ้สูจน์
ตวัตนใดๆ ท่ีไดม้อบใหแ้ก่บริษทัฯ จะถูกน ำไปประมวลผลตำมและในขอบเขตท่ีกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งอนุญำตเท่ำนั้น 

อน่ึง บริษทัฯ ขอเรียนใหท่้ำนทรำบวำ่ บริษทัฯ ยงัคงไวซ่ึ้งสิทธิตำมกฎหมำยในกำรปฏิเสธค ำขอของท่ำนหำกมีเหตุ
อนัสมควร ซ่ึงบริษทัฯ จะแจง้ถึงกำรปฏิเสธและเหตุผลในกำรปฏิเสธค ำขอดงักล่ำวใหท่้ำนทรำบเป็นรำยกรณี บริษทัฯ จะใช้
ควำมพยำยำมอยำ่งเตม็ท่ีตำมมำตรฐำนทำงเทคนิคท่ีมีอยูใ่นกำรจดักำรขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน   ในกรณีท่ีท่ำนมีขอ้สงสยั
หรือขอ้ร้องเรียนในกำรจดักำรขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ  ท่ำนสำมำรถสอบถำมหรือร้องเรียนมำยงับริษทัฯ  หรือ
ด ำเนินกำรต่อคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลได ้



 
 

8. มำตรกำรควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะปกป้องควำมเป็นส่วนตวัของท่ำน และมีกำรป้องกนัรักษำอยำ่งเหมำะสมส ำหรับขอ้มูลส่วนบุคคล 
ตำมมำตรฐำนกำรจดักำรควำมปลอดภยัขอ้มูลของบริษทัฯ  เพ่ือใหแ้น่ใจวำ่ขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งหมดไดเ้ก็บรวบรวม ใช ้หรือ
เปิดเผยอยำ่งถูกตอ้งตำมกฎหมำยและเหมำะสมตำมวตัถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น 

9. กำรเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดเกีย่วกบักำรเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนแปลงค ำประกำศฉบบัน้ีเพ่ือใหเ้กิดควำมเหมำะสมและเป็นไปตำมกฎหมำย 
ทั้งน้ีกรุณำตรวจสอบอยำ่งสม ่ำเสมอเพ่ือใหท้รำบถึงกำรเปล่ียนแปลงและขอ้มูลล่ำสุดท่ีเก่ียวขอ้งกบัประกำศเก่ียวกบัขอ้มูล
ส่วนบุคคลของบริษทัฯ  

10. กำรตดิต่อ 

ในกรณีท่ีท่ำนมีขอ้สงสยัเก่ียวกบันโยบำยขอ้มูลส่วนบุคคล หรือตอ้งกำรใชสิ้ทธิเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 
รวมถึงตอ้งกำรควำมช่วยเหลืออ่ืนๆ สำมำรถติดต่อไดท่ี้ เจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection officer : DPO) 

สถำนท่ีติดต่อ : บริษทั สุรพลไฟน์เนสท ์จ ำกดั  เลขท่ี 247  หมู่ 1 ถนนเทพำรักษ ์ ต.เทพำรักษ ์อ.เมือง จงัหวดัสมุทรปรำกำร  

10270    โทรศพัท ์: 02-385-3038  ต่อ 767    อีเมล:์ Service@suraponfinest.com 

โดยแจง้วตัถุประสงคแ์ละขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน รำยละเอียดบริษทัฯ ท่ีท่ำนติดต่อ พร้อมทั้งแนบหลกัฐำนท่ีใช้

ในกำรยนืยนัตวัตน เช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในกำรขอเอกสำรอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมเติม 

และขอสงวนสิทธิในกำรปฎิเสธค ำขอในกรณีท่ีเห็นวำ่เอกสำรท่ีไดรั้บไม่เพียงพอในกำรยนืยนัตวัตนของท่ำน

 

ประกำศ ณ วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2565 

mailto:Service@suraponfinest.com

