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นโยบายความเป็นส่วนตัว 

เกีย่วกบัเรา 

บริษทั คมัเวล คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (เรียกว่ำ “บริษทั” “เรำ”) มุ่งมัน่น ำเสนอผลิตภณัฑแ์ละ

บริกำรระบบป้องกนัฟ้ำผ่ำและระบบต่อลงดินอย่ำงครบวงจร ท่ีมีคุณภำพผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนระดับ

สำกล เพื่อกำรส่งมอบควำมปลอดภยัในชีวิตและควำมเสถียรภำพมัน่คงให้กบัระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนของ

ประเทศในทุกภำคส่วน ทั้งภำคไฟฟ้ำ ภำคขนส่งคมนำคม ภำคส่ือสำรโทรคมนำคม ภำคอุตสำหกรรม และ

อำคำรส่ิงปลูกสร้ำงต่ำง ๆ น ำไปสู่กำรลดควำมเส่ียงและลดควำมเสียหำยต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของผูค้น ให้

เป็นสังคมท่ีน่ำอยู ่และธุรกิจเติบโตอยำ่งย ัง่ยนื 

บริษทัตระหนกัดีว่ำกำรน ำเสนอผลิตภณัฑ์และบริกำรระบบป้องกนัฟ้ำผ่ำและระบบต่อลงดินอย่ำง

ครบวงจรของบริษทั เก่ียวขอ้งกำรเก็บรวบรวม กำรใช ้กำรเปิดเผย (“กำรประมวลผล” “ประมวลผล”) ขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่ำน ซ่ึงบริษทัจะจดักำรให้มีกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน รวมทั้งคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงถูกตอ้งและเหมำะสมตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  พ.ศ.

2562 (“พ.ร.บ.คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) และ เคำรพสิทธิในควำมเป็นส่วนตัวของท่ำน รวมถึงให้

ควำมส ำคัญกับหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของบริษทั เก่ียวกับกำรเก็บรวบรวม กำรใช้ กำรเปิดเผย (“กำร

ประมวลผล” “ประมวลผล”) ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

วัตถุประสงค์ 

นโยบำยควำมเป็นส่วนตัวฉบับน้ี (“นโยบำย”) มีว ัตถุประสงค์ท่ีจะแจ้งให้ท่ำนได้ทรำบถึง 

รำยละเอียดกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน สิทธิเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ขอ้มูล

เก่ียวกบับริษทั และวิธีในกำรติดต่อบริษทัในกรณีท่ีท่ำนประสงคจ์ะรับทรำบขอ้มูลเพิ่มเติมและใชสิ้ทธิของ

ท่ำนเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล   

ทั้งน้ี รำยละเอียดเก่ียวกับวตัถุประสงค์และฐำนกฏหมำยท่ีบริษทัประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เก่ียวกบัท่ำน อำจจะแตกต่ำงออกไปตำมลกัษณะช่องทำงในกำรติดต่อส่ือสำร และ/หรือ วตัถุประสงคใ์นกำร

ติดต่อ หรือ ธุรกรรมระหว่ำงท่ำนกบับริษทั ดงันั้น บริษทัขอแนะน ำให้ท่ำนอ่ำนและท ำควำมเขำ้ใจนโยบำย

ฉบบัน้ีอยำ่งถ่ีถว้น 
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หมวดท่ี 1 

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทท าการประมวลผล 

ข้อมูลท่ีเป็นการระบุตัวตนโดยท่ัวไปและข้อมูลติดต่อ :  เช่น ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล  

นำมสกุลของหญิงก่อนสมรส  ช่ือนำมสกุลเดิม ขอ้มูลกำรติดต่อ (เช่น หมำยเลขโทรศพัท์มือถือ อีเมล) 

ประวติัรำยละเอียดกำรติดต่อ วนัเดือนปีเกิด เพศ อำยุ สัญชำติ ควำมเป็นพลเมือง สถำนภำพสมรส ถ่ินท่ีอยู่ 

สถำนภำพครอบครัว จ ำนวนผูท่ี้อยู่ในอุปกำระของท่ำน ลำยมือช่ือ ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบำ้น ท่ีอยู่ท่ีสำมำรถ

ติดต่อได้ ท่ีอยู่ท่ีท ำงำน รหัสไปรษณีย์ ประเภทยำนพำหนะท่ีใช้ รูปแบบกำรด ำเนินชีวิตหรือทำงสังคม 

ประเทศท่ีเกิด ภำพถ่ำย ภำพเคล่ือนไหว 

ข้อมูลในการระบุตัวตนท่ีทางราชการออกให้ : เช่น บัตรประจ ำตัวประชำชน หนังสือเดินทำง 

ทะเบียนบำ้น เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี และขอ้มูลอ่ืนใดท่ีใช้ระบุตวับุคคลท่ีทำงรำชกำรออกให้ เช่น บตัร

ประจ ำตัวผู ้มี ถ่ินท่ีอยู่ถำวรอย่ำงถูกกฎหมำยในสหรัฐฯ หลักฐำนในกำรอนุญำตเข้ำประเทศ(VISA) 

ใบอนุญำตกำรท ำงำน หนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนบริษทั หนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล หนงัสือ

รับรองตรำประทบัของบริษทั 

รายละเอยีดเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น สถำนภำพกำรจำ้งงำน เงินเดือน รำยได ้อำชีพ ต ำแหน่ง ขอ้มูล

ทำงกำรเงินเก่ียวกบัท่ำน สมุดบญัชีธนำคำร หนังสือรับรองทำงกำรเงินจำกธนำคำร บญัชีเงินฝำกธนำคำร

ยอ้นหลงั แหล่งท่ีมำของรำยได้ ขอ้มูลเก่ียวกบัรำยไดอ่ื้น ช่ือบริษทัท่ีท่ำนท ำงำนอยู่ ขอ้มูลตำมรำยงำนกำร

ประชุมคณะกรรมกำร 

บันทึกการติดต่อบริษัทของท่าน : เช่น บนัทึกเสียง บนัทึกกำรสนทนำทำงโทรศพัทร์ะหวำ่งท่ำนกบั

บริษทั รวมถึงผูใ้ห้บริกำรของบริษทัในกรณีท่ีท่ำนติดต่อบริษทัโดยใชบ้ริกำรออนไลน์ หรือ ผ่ำนเวบ็ไซต์ / 

แพลตฟอร์มส่ือสังคมออนไลน์ของบริษทั เช่น บัญชี LINE official รำยละเอียดเก่ียวกับข้อมูลต ำแหน่ง

โทรศพัทมื์อถือ ท่ีอยูไ่อพีแอดเดรส (IP Address) และ หมำยเลขรหสัของอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อ (MAC Address) 

ขอ้มูลเบรำเซอร์ และ อุปกรณ์ ขอ้มูลกำรเขำ้ระบบ ขอ้มูลกำรเขำ้ใช้งำนออนไลน์ ขอ้มูลบนัทึกในระบบ

คอมพิวเตอร์ (logs) หรือ ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก็บผำ่นเทคโนโลย ี

ข้อมูลท่ีท าให้บริษัทสามารถให้บริการแก่ท่านได้ เช่น ผลิตภณัฑ์และบริกำรท่ีท่ำนมีอยู่กบับริษทั 

ผลิตภณัฑ ์และ บริกำรท่ีท่ำนสนใจหรือไดใ้ชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริกำรนั้นๆ อตัรำภำษี เงินปันผล สัญญำเพิ่มเติม

ท่ีต้องกำร จ ำนวนกำรช ำระเงินท่ีเก่ียวข้อง วิธีกำรช ำระเงิน เลขท่ีบัญชีธนำคำร หมำยเลขบัตรเครดิต 
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รำยละเอียดของสินคำ้ หรือบริกำรท่ีซ้ือ หรือ เปล่ียนแปลง ควำมรับผิด เงินปันผล ดอกเบ้ีย หลกัทรัพย ์ขอ้มูล

อ่ืนใดท่ีบริษทัไดเ้ก็บรวบรวมตำมแบบฟอร์มกำรสมคัรหรือเอกสำรท่ีไดรั้บจำกท่ำน 

ข้อมูลเกีย่วกบัมุมมองและความคิดเห็นของท่าน เช่น ควำมช่ืนชอบของท่ำนเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์หรือ

บริกำรของบริษทั หรือ ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีท่ำนเลือกท่ีจะส่งให้แก่บริษทั รวมถึงกำรส่งขอ้มูลผ่ำนทำงส่ือสังคม

ออนไลน์ หรือเวบ็ไซต์ กำรแสดงควำมคิดเห็น กำรให้ขอ้ติชม กำรร้องเรียน กำรให้ค  ำแนะน ำ กำรตอบแบบ

ส ำรวจควำมคิดเห็น ขอ้ซักถำม และ ขอ้มูลท่ีท่ำนสมคัรใจให้ในระหว่ำงท่ีมีกำรติดต่อส่ือสำรดำ้นกำรตลำด  

หรือ กำรส่ือสำรเก่ียวกบักำรให้บริกำรลูกคำ้ รวมทั้งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนท่ีเปิดเผยอยู่บนโปรไฟล์ส่ือ

สังคมออนไลน์ของท่ำน 

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น กำรวิเครำะห์ขอ้มูลทำงกำรตลำด รวมไปถึงประวติักำรติดต่อส่ือสำร

และขอ้มูลว่ำท่ำนไดท้ ำกำรเปิด หรือ คลิกลิงก์ หรือ ขอ้มูลเก่ียวกบักำรใช้ผลิตภณัฑ์ หรือ บริกำรของท่ำน 

ขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัตวัท่ำน และ ลูกคำ้ของบริษทัท่ีไดจ้ำกกำรวิเครำะห์ หรือ กำรท ำโปรไฟลล์ูกคำ้ 

รำยละเอียดคุณสมบติัท่ีใชใ้นกำรแบ่งกลุ่มลูกคำ้ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคำ้ของท่ำน มูลค่ำ จ ำนวน

สินคำ้ ประเภทของสินคำ้ (ในกรณีท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกับผลิตภณัฑ์ หรือ บริกำร) สถำนท่ีส่งมอบสินคำ้ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัสถำนะกำรส่งมอบสินคำ้ของท่ำน เช่น ท่ำนเป็นผูรั้บมอบสินคำ้หรือไม่ หรือ สถำนท่ีส่งมอบ

สินคำ้ท่ีอยูข่องท่ำนหรือไม่ 

ข้อมูลท่ีบริษัทซ้ือหรือใช้บริการจากบุคคลอ่ืน : รวมถึงขอ้มูลประชำกร รำยละเอียดกำรเงินท่ีคำ้ง

ช ำระ รำยกำรทำงกำรตลำด ข้อมูลท่ีเปิดเผยต่อสำธำรณะ และ ข้อมูลท่ีช่วยปรับปรุงควำมน่ำสนใจใน

ผลิตภณัฑ ์และบริกำรของบริษทั 

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อน : เช่น ศำสนำ และ หมู่เลือด (ท่ีระบุอยู่ในบตัรประจ ำตวัประชำชน

หรือในกรณีอ่ืนๆ) ประวติัอำชญำกรรมซ่ึงรวมถึงควำมผิดท่ีถูกกล่ำวหำ ขอ้มูลสุขภำพ ประวติักำรรักษำทำง

กำรแพทย ์(เช่น สภำพทำงร่ำงกำย หรือ จิตใจ หรือ ขอ้มูลดำ้นกำรรักษำพยำบำลทั้งในอดีต และ ปัจจุบนั 

ภำวะสุขภำพ กำรบำดเจ็บ บนัทึกหรือประวติัทำงกำรแพทย์ น ้ ำหนกั ส่วนสูง สำเหตุท่ีน ้ ำหนกัเปล่ียนแปลง 

กำรใช้ยำเสพติด กำรบริโภคแอลกอฮอล์ พฤติกรรมกำรสูบบุหร่ี ภำวะกำรตั้งครรภ์ ผลกำรตรวจโรคเอดส์ 

บนัทึกกำรฝำกครรภ์ ประวติักำรฉีดวคัซีน) ควำมพิกำร ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ขอ้มูลทำงพนัธุกรรม 

ขอ้มูลชีวภำพ พฤติกรรมทำงเพศ 
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หมวดท่ี 2 

แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

บริษทัจะท ำกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกแหล่งขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

จำกท่ำนโดยตรง และ จำกช่องทำงติดต่ออ่ืนๆ เช่น ผ่ำนแบบฟอร์มใบสมคัร เว็บไซต์ของบริษทั 

หน้ำเว็บเพจหรือ ส่ือสังคมออนไลน์อ่ืนๆ แอปพลิเคชนับนโทรศพัท์มือถือ แบบสอบถำมเม่ือท่ำนเขำ้ร่วม

กำรส ำรวจควำมเห็น กำรประชุมนกัลงทุน โรดโชว ์งำนอีเวนต ์

จำกลูกคำ้ ในกรณีท่ีท่ำนเป็นสมำชิกในองคก์ร หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง หรือผูรั้บผลิตภณัฑแ์ละบริกำรผ่ำน

แบบฟอร์มของลูกคำ้ แบบฟอร์มใบเสนอรำคำ แบบฟอร์มสั่งซ้ือ แบบฟอร์มกำรรับมอบสินคำ้ แบบฟอร์ม

กำรร้องเรียน กำรพูดคุยทำงโทรศพัท ์และอีเมล 

ขอ้มูลท่ีจดัท ำขึ้นเก่ียวกบัตวัท่ำน เม่ือท่ำนใชผ้ลิตภณัฑ ์และ บริกำรของบริษทั จำกแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ 

เช่น ธนำคำรคู่คำ้ ผูใ้หบ้ริกำรกำรวิจยั ผูใ้หบ้ริกำรภำยนอกต่ำงๆ ลูกคำ้นิติบุคคล ตวัแทน พนัธมิตรทำงธุรกิจ

ของบริษทั บริษทัในเครือ สถำบนักำรเงิน แหล่งขอ้มูลสำธำรณะ และ เอกชน (เช่น สมุดรำยนำมโทรศพัท์ 

ส่ือสังคมออนไลน์ อินเทอร์เน็ต บทควำมข่ำว ฐำนขอ้มูล) กำรแก้ไขหน้ี และ/หรือ หน่วยงำนตรวจสอบ 

หน่วยงำนป้องกันกำรทุจริต องค์กรอ่ืนๆ ท่ีช่วยประสำนควำมช่วยเหลือด้ำนกำรติดตำม และ ป้องกัน

อำชญำกรรม ต ำรวจและหน่วยงำนบงัคบัใชก้ฎหมำย หน่วยงำนรำชกำร ศำล และ หน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ีบริษทั

ท ำงำนด้วยเพื่อจดัหำผลิตภณัฑ์ หรือ บริกำร หรือเสนอรำคำแก่ท่ำน หรือ เพื่อช่วยพฒันำผลิตภณัฑ์และ

บริกำรหรือธุรกิจของบริษทั บริษทัในกลุ่มคมัเวล คอร์ปอเรชัน่ 
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หมวดท่ี 3 

บริษัทใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และเพ่ือวัตถุประสงค์ใด 

บริษทัเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยอำศยัฐำนทำงกฎหมำย

ต่อไปน้ี 

(1) ฐำนสัญญำ เพื่อกำรเร่ิมตน้ท ำสัญญำ หรือ กำรปฏิบติัตำมสัญญำกบัท่ำน หรือ ตำมท่ีท่ำนร้องขอ 

เพื่อเขำ้ท ำสัญญำกบับริษทั  

(2) ฐำนกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย เพื่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกฎหมำยของบริษทั 

(3) ฐำนประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำย ส ำหรับวตัถุประสงค ์เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำย

ของบริษทั และ ของบุคคลภำยนอก โดยบริษทัจะชั่งน ้ ำหนักประโยชน์ดังกล่ำวกบัประโยชน์ และ สิทธิ

เสรีภำพขั้นพื้นฐำนเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

(4) ฐำนกำรป้องกนั หรือ ระงบัอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือ สุขภำพของบุคคล 

(5) ฐำนประโยชน์สำธำรณะ ส ำหรับกำรด ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะ หรือปฏิบติัหน้ำท่ี

ในกำรใชอ้ ำนำจรัฐ และ/หรือ 

(6) ฐำนควำมยนิยอม 
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หมวดท่ี 4 

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีท่านให้ไว้ รวมถึงข้อมูลอ่ืนๆ เพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี ้

การพิสูจน์ตัวตน : เพื่อกำรพิสูจน์ตวัตนในกำรซ้ือ หรือ ใชผ้ลิตภณัฑ์ และ รับกำรบริกำร หรือ เม่ือ

เขำ้ท ำสัญญำ และ ธุรกรรมต่ำงๆกับท่ำน เพื่อกำรพิสูจน์ขอ้มูลของท่ำนท่ีใช้ในกำรล็อกอิน เพื่อให้ท่ำน

สำมำรถท ำธุรกรรมออนไลน์ไดผ้่ำนช่องทำงต่ำงๆ เพื่อกำรพิสูจน์ตวัตนของท่ำน เม่ือท่ำนติดต่อบริษทั เพื่อ

ขอรับกำรบริกำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ (เช่น ส ำนกังำนของบริษทั อีเมล เวบ็ไซต ์หรือส่ือสังคมออนไลน์ แอป

พลิเคชนัมือถือ) 

การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และการบริการ : เพื่อพิจำรณำค ำขอกำรซ้ือ หรือใชผ้ลิตภณัฑ์ และรับ

บริกำรของท่ำน เพื่อกำรส่งมอบผลิตภณัฑ ์หรือ กำรให้บริกำรตำมท่ีไดต้กลงไวก้บัท่ำนก่อนหนำ้ท่ีท่ำนจะ

ซ้ือผลิตภณัฑ์และบริกำร เพื่อกำรบริหำร เก็บรักษำ จดักำร และ ด ำเนินกำรเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ และ กำร

บริกำร เพื่อจดักำรกำรรับมอบสินคำ้ และรับกำรบริกำรของท่ำน ส ำหรับแผนจ่ำยเงิน เพื่อออกใบเรียกเก็บค่ำ

ผลิตภณัฑแ์ละบริกำร และ/หรือ ใบเรียกเก็บเงิน เพื่อเรียกเก็บ และ ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรช ำระเงินของท่ำน 

เพื่อตรวจสอบสถำนะกำรช ำระเงิน เพื่อออกหนังสือรับรองหรือเอกสำรดำ้นภำษี เพื่อด ำเนินกำรเก่ียวขอ้ง

กำรใหบ้ริกำรท่ีเก่ียวเน่ือง 

การให้บริการลูกค้า : เพื่อตอบขอ้ซักถำมตำมท่ีท่ำนร้องขอ หรือ ท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ และ บริกำร 

เพื่อแจง้ใหท้่ำนทรำบเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงนโยบำย หรือ ผลิตภณัฑ ์และ บริกำรของบริษทั เพื่อปรับปรุง

ขอ้มูล/โปรไฟล์ของท่ำนให้เป็นปัจจุบนั เพื่อจดักำรขอ้สงสัย หรือ ปฏิบติัตำมขอ้ร้องเรียนจำกท่ำน เพื่อ

ตรวจหำขอ้ผิดพลำดของผลิตภณัฑ์ และ บริกำรของบริษทั เพื่อจดักำรปัญหำทำงเทคนิค และ เพื่อรำยงำน

ควำมคืบหนำ้เก่ียวกบักำรพฒันำใหม่ๆ แก่ท่ำน 

การด าเนินการบริหารธุรกิจภายในอ่ืนๆ : เพื่อท ำบนัทึกหลกัฐำน และ เอกสำรต่ำงๆ จดัเก็บเอกสำร

และ แฟ้มขอ้มูลของบุคคลต่ำงๆ ของบริษทั เพื่อจดักำรโครงสร้ำงพื้นฐำน และ กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 

เพื่อปฏิบติัตำมนโยบำย และมำตรกำรภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรตรวจสอบ 

กำรเงิน กำรบญัชี กำรเรียกเก็บเงิน ควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ และ กำรรำยงำนต่ำงๆ เพื่อด ำเนินกิจกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

การปรับปรุงการด าเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการท่ัวไป : เพื่อออกแบบและพฒันำ ผลิตภณัฑ์ 

และ บริกำรท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อด ำเนินกำรส ำรวจ วิเครำะห์ขอ้มูล และ ประมวลผลขอ้มูล ผลิตภณัฑ ์และ บริกำร
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ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกำรวิเครำะห์ลูกคำ้ เพื่อท ำกำรวิจยั และ วิเครำะห์ทำงสถิติ (รวมถึงกำรน ำเทคโนโลยี

ใหม่ๆ มำใช)้ เพื่อประเมิน และ วำงแผนกลยทุธ์ ของบริษทั 

การท าการติดต่อส่ือสาร เพ่ือวัตถุประสงค์ทางการตลาด : เพื่อแจง้เก่ียวกบัข่ำวสำรดำ้นกำรตลำด

และเทคโนโลยี โดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ และ วิธีกำรทัว่ไป ซ่ึงรวมถึงทำงไปรษณีย์ และ ส่งขอ้มูล

เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อติดต่อท่ำนผ่ำนวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์เก่ียวกับรำยละเอียดของกำรเสนอขำย

ผลิตภณัฑแ์ละบริกำรและขอ้เสนอพิเศษอ่ืนๆ จดหมำยข่ำว ควำมคืบหนำ้ ประกำศ สิทธิประโยชน์ สิทธิกำร

ให้บริกำร และขอ้มูลใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ และ บริกำรท่ีตรงกับควำมสนใจท่ีท่ำนได้แสดงออก

โดยตรง หรือ โดยออ้ม เพื่อปรับเปล่ียนเน้ือหำของบริษทัให้เหมำะกบัท่ำนเม่ือใชบ้ริกำรออนไลน์ของบริษทั 

บริษทัจะขอควำมยินยอมจำกท่ำน เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรส่ือสำรทำงกำรตลำด และ หำกท่ำนเปล่ียนใจ 

และ/หรือ ท่ำนต้องกำรถอนควำมยินยอมจำกกำรรับกำรตลำดแบบตรง ท่ำนสำมำรถติดต่อบริษทัตำม

รำยละเอียดท่ีระบุในส่วน ติดต่อบริษทั 

การเข้าร่วมในงานอเีวนต์ จับรางวัล และกจิกรรมส่งเสริมการขายในลกัษณะคล้ายคลงึกนั : เช่น เพื่อ

ท ำใหท้่ำนสำมำรถเขำ้ร่วมและจดักิจกรรมดงักล่ำวได ้ 

การโอนในกรณีควบรวมกจิการ : เพื่อโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงับุคคลภำยนอก ซ่ึงรวมถึง

บริษทั และ บริษทัในเครือ เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในกำรควบรวมกิจกำร เช่น ในกำรขำย โอน ควบรวมกิจกำร 

ฟ้ืนฟูกิจกำร หรือกรณีอ่ืนท่ีคลำ้ยคลึงกนั 

การตรวจสอบและการป้องกันการทุจริต : เพื่อตรวจสอบขอ้มูลของท่ำนกบัฐำนขอ้มูลต่ำงๆ เพื่อ

ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร และ ขั้นตอนต่ำงๆ เก่ียวกบักำรระบุตวัตนของลูกคำ้ และ กำรตรวจสอบบริหำร

และ วิเครำะห์ควำมเส่ียงดำ้นควำมปลอดภยัอ่ืนๆ เช่น กำรท ำควำมรู้จกัลูกคำ้ หรือ กำรตรวจสอบเพื่อทรำบ

ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคำ้ เพื่อกำรตรวจสอบโดยใชบ้ริกำรหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น หน่วยงำนตรวจสอบขอ้มูล

เครดิต หน่วยงำนป้องกันอำชญำกรรมทำงกำรเงิน บริษทัตรวจสอบ หรือขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสำธำรณะ/

เอกชน เพื่อป้องกันกำรทุจริตฉ้อฉล และ กำรฟอกเงิน บริษทัอำจบนัทึกผลลพัธ์เหล่ำน้ี เพื่อใช้อำ้งอิงใน

อนำคต 

กำรตรวจสอบเหล่ำน้ี อำจด ำเนินกำรกบัพนัธมิตรทำงธุรกิจ และ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบันิติบุคคล นกั

ลงทุน  หรือ บุคคลท่ีท่ำนใหข้อ้มูลส่วนบุคคลกบับริษทั ในกรณีท่ีบริษทัไม่สำมำรถติดต่อท่ำนได ้บริษทัอำจ

ใชบ้ริกำรหน่วยงำนเหล่ำน้ี เพื่อยนืยนัท่ีอยูข่องท่ำน เพื่อช่วยใหบ้ริษทัสำมำรถติดต่อไปยงัท่ำนได ้

กำรถ่ำยโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนนั้นจะด ำเนินกำรดว้ยควำมปลอดภยัเสมอ 
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การปฏิบัติตามหน้าท่ีตามกฎหมาย : เพื่อปฏิบัติหน้ำท่ีตำมกฎหมำย สิทธิ หน้ำท่ี และ/หรือ 

กระบวนกำรทำงกฎหมำยภำยใตก้ฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง (เช่น กฎหมำยท่ีเก่ียวกบักำรคุม้ครองผูบ้ริโภค กฎหมำย

ท่ีเก่ียวกบักำรอุตสำหกรรม รวมถึงวิธีปฏิบติัส ำหรับกำรเสนอขำยผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรมแก่ลูกคำ้ และ กำร

ปฏิบัติตำมขั้นตอน และ กฎระเบียบทำงปกครอง) และ กฎหมำยนอกเหนือจำกประเทศท่ีพ ำนัก เพื่อ

ด ำเนินกำรตำมค ำขอตรวจสอบจำกส่วนงำนรำชกำร และ หน่วยงำนรัฐ รวมถึงเพื่อประโยชน์ในกำรคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค (สคบ.) ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยคณะกรรมกำรคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) และตำมนโยบำยคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

การจัดการข้อพิพาท : เช่น เพื่อแกไ้ขปัญหำขอ้พิพำท เพื่อบงัคบัใชต้ำมสัญญำของบริษทั เพื่อก่อตั้ง 

ใช ้หรือ ยกขึ้นต่อสู้ซ่ึงสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย 

การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : เพื่อบริหำรจดักำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ ระบบ

กำรส่ือสำรทั้งภำยใน และ ภำยนอก รวมถึง ระบบรักษำควำมปลอดภยัทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำร

ตรวจสอบกำรรักษำควำมปลอดภยัดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรเก็บขอ้มูล หรือ กำรก ำหนดสิทธิในกำร

เขำ้ถึงระบบ 
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หมวดท่ี 5 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลส าหรับพันธมิตรทาง

ธุรกจิ บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี ้

การคัดเลือกพนัธมิตรทางธุรกจิ : เพื่อกำรยนืยนัตวัตนของท่ำน และ สถำนะของพนัธมิตรทำงธุรกิจ 

เพื่อทรำบขอ้เท็จจริง และ/หรือ ตรวจสอบภูมิหลงั หรือ ควำมเส่ียงของตวัท่ำน และ พนัธมิตรทำงธุรกิจ 

(รวมถึงตรวจสอบกบัขอ้มูลสำธำรณะ หรือเอกชน หรือ หน่วยงำนบงัคบัใชก้ฎหมำยของรำชกำร) เพื่อกำร

ประเมินควำมเหมำะสม และ คุณสมบติัของท่ำน พนัธมิตรทำงธุรกิจ และ บุคลำกรเพื่อกำรท ำงำนให้แก่

บริษทั เพื่อปฏิบติัตำมค ำร้องขอในกำรออกใบเสนอรำคำ หรือ เสนอประมูล กำรเจรจำต่อรอง หรือ กำรท ำ

สัญญำกบัท่ำน และ/หรือพนัธมิตรทำงธุรกิจ 

การจัดการความสัมพันธ์ : เพื่อวำงแผน ด ำเนินกำร และ บริหำรจดักำรควำมสัมพนัธ์ (เชิงสัญญำ) 

กบัพนัธมิตรทำงธุรกิจ เช่น ท ำธุรกรรม สั่งผลิตภณัฑ ์และ บริกำร กำรช ำระเงิน กำรด ำเนินกำรดำ้นบญัชี กำร

ตรวจสอบ กำรวำงบิล และ กำรเรียกเก็บค่ำใชจ่้ำย รวมถึงกำรสนบัสนุนในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ 

การจัดหาสินค้าและบริการ : เพื่อจดัซ้ือสินคำ้ หรือ บริกำรจำกพนัธมิตรทำงธุรกิจของบริษทั เช่น 

จดัท ำและส่งใบสั่งซ้ือใหท้่ำน หรือพนัธมิตรทำงธุรกิจ ติดต่อท่ำนในกำรจดัหำสินคำ้ หรือ บริกำร ด ำเนินกำร

ช ำระเงิน ติดตำมท่ำนในกำรปฏิบติัตำมสัญญำ หรือ ด ำเนินกำรตำมนโยบำยของบริษทั และ ด ำเนินกำรตำม

ขอ้ก ำหนดภำยในของบริษทั (รวมถึงกำรสืบสวน กำรแกไ้ขในกรณีท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีก ำหนด เป็นตน้) 

การติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ : เพื่อกำรติดต่อส่ือสำรทำงธุรกิจกบัท่ำน หรือ พนัธมิตรทำงธุรกิจ เช่น 

กำรติดต่อกบัพนัธมิตรทำงธุรกิจเก่ียวกบัโครงกำรของบริษทั (เช่น กำรตอบขอ้ซกัถำมหรือค ำร้องขอ) 
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หมวดท่ี 6 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีละเอยีดอ่อนของท่าน 

บริษทัเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนตำมควำมยินยอมโดยชดั

แจง้ของท่ำน ยกเวน้เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบติัตำม หรือ กำรใชสิ้ทธิ

เรียกร้องตำมกฎหมำย หรือ กำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย เพื่อปฏิบติัตำมกฎหมำยเพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัประโยชน์สำธำรณะท่ีส ำคญั หรือ ในกรณีท่ีเป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสำธำรณะดว้ยควำม

ยินยอมโดยชดัแจง้ของท่ำน หรือ ในกรณีท่ีสำมำรถท ำไดภ้ำยใตข้อบเขตของกฎหมำย ในกรณีท่ีจ ำเป็นตอ้ง

ไดรั้บควำมยนิยอม บริษทัจะขอควำมยนิยอมจำกท่ำนแยกต่ำงหำกโดยวิธีกำรท่ีเหมำะสม 

ส ำหรับผลิตภณัฑบ์ำงชนิด บริกำร หรือกำรท ำธุรกรรมทำงธุรกิจ บริษทัอำจจ ำเป็นตอ้งประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนตำมท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ในกรณีท่ีบริษทัจ ำเป็นตอ้งไดรั้บควำมยินยอมโดยชดั

แจง้จำกท่ำนในกำรประมวลผลขอ้มูลดงักล่ำว บริษทัจะใหร้ำยละเอียดแก่ท่ำนในขณะท่ีบริษทัเก็บขอ้มูลและ

ขอควำมยนิยอมจำกท่ำน 
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หมวดท่ี 7 

บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ใคร และเพ่ือวัตถุประสงค์ใด 

บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนแก่ กลุ่มบริษทัคมัเวล คอร์ปอเรชัน่ และพนัธมิตรทำง

ธุรกิจของบริษทัและผูใ้หบ้ริกำรภำยนอก บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะคุม้ครองควำมเป็นส่วนตวัของท่ำน โดยกำรจ ำกดั

กำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลเฉพำะบุคลำกรท่ีมีควำมจ ำเป็นตอ้งรู้ขอ้มูลดงักล่ำว (Need-to-Know) เท่ำนั้น 

บริษทัอำจด ำเนินกำรให้บุคคลภำยนอกดังต่อไปน้ี ซ่ึงอำจอยู่ใน หรือ นอกประเทศไทย สำมำรถ

เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน โดยกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำม

วตัถุประสงค์ท่ีระบุในนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีได ้โดยท่ำนสำมำรถดูนโยบำยคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลของบุคคลเหล่ำน้ีเพื่อทรำบรำยละเอียดเก่ียวกับวิธีท่ีบุคคลเหล่ำน้ีเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ 

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นกำรแยกต่ำงหำก 

หน่วยงานราชการและบุคคลภายนอกซ่ึงเกี่ยวข้องในการด าเนินการของศาล บริษทัอำจเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนแก่หน่วยงำนรัฐ หน่วยงำนก ำกบัดูแล หรือ หน่วยงำนสำธำรณะอ่ืนในประเทศ

ไทย และต่ำงประเทศตำมท่ีจ ำเป็น (รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลำดหลกัทรัพย์ กรมบงัคบัคดี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุม้ครองผูบ้ริโภค กรมกำรปกครอง ส ำนักงำน

ต ำรวจแห่งชำติ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ หรือ หน่วยงำนบงัคบัใช้

กฎหมำย และศำล) ตลอดจนบุคคลภำยนอกท่ีร่วมในกระบวนกำรทำงกฎหมำย หรือบุคคลภำยนอกอ่ืนใด

ตำมท่ีบริษทัเช่ือว่ำจ ำเป็น หรือ สมควรเพื่อปฏิบติัตำมภำระหนำ้ท่ีตำมกฎหมำย เพื่อยกขึ้นต่อสู้ซ่ึงสิทธิหรือ

สถำนะของบริษทั ตลอดจนสิทธิอ่ืนใดของบุคคลภำยนอก หรือ ควำมปลอดภยัของบุคคล และเพื่อใหบ้ริษทั

สำมำรถด ำเนินกำรเพื่อแกไ้ขเยยีวยำ หรือ จ ำกดัควำมเสียหำยของบริษทัได ้

ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือ ภาระหน้าที ่ในกำรด ำเนินกำรตำมปกติ บริษทัอำจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล

ของท่ำนใหแ้ก่บุคคลท่ีสำมในฐำนะผูรั้บโอนสิทธิของบริษทั 

ในกรณีท่ีมีกำรฟ้ืนฟูกิจกำร ควบรวมกิจกำร กำรโอนธุรกิจไม่ว่ำบำงส่วน หรือ ทั้งหมด กำรซ้ือขำย 

กิจกำรร่วมคำ้ กำรโอนสิทธิ กำรโอน หรือ จ ำหน่ำยธุรกิจ ทรัพยสิ์น หรือ หุ้นบำงส่วน หรือ ทั้งหมดของ

บริษทั หรือธุรกรรมในลกัษณะเดียวกนั บริษทัจะด ำเนินกำรตำมสมควร เพื่อให้มัน่ใจว่ำบุคคลภำยนอกนั้น

จะปฏิบติัตำมนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 
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หมวดท่ี 8  

บริษัทจะจัดเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาหน่ึง 

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตรำบเท่ำท่ีจ ำเป็น  เพื่อให้บริษัทสำมำรถบรรลุ

วตัถุประสงคต์ำมท่ีไดร้ะบุไว ้เวน้แต่ในกรณีท่ีกฎหมำยก ำหนด หรือ อนุญำตให้บริษทัเก็บรักษำขอ้มูลส่วน

บุคคลไวน้ำนกว่ำนั้นได ้หรือตรำบเท่ำท่ีท่ำนเป็นลูกคำ้ของบริษทั และ จดัเก็บไปอีกเป็นระยะเวลำสิบปีนบั

จำกสัญญำ หรือในกรณีท่ีท่ำนเป็นผูท่ี้มีควำมประสงคท่ี์จะซ้ือผลิตภณัฑ ์หรือ ใชบ้ริกำรของบริษทั บริษทัจะ

เก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเอำไวเ้ป็นระยะเวลำไม่เกินสำมปีนบัจำกวนัท่ีท่ำนใหข้อ้มูลในกำรติดต่อ

กบับริษทั ทั้งน้ี ระยะเวลำกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลจะอยูภ่ำยใตบ้งัคบัของนโยบำย และ ระเบียบภำยใน

ของบริษทั โดยหำกมีควำมจ ำเป็นทำงกฎหมำย หรือตำมท่ีจ ำเป็น เพื่อด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงค ์อำจมีบำง

กรณีท่ีบริษทัตอ้งเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไวน้ำนกวำ่ท่ีก ำหนด (เช่นกรณีท่ีเกิดขอ้พิพำทขึ้น) 

หมวดท่ี 9 

ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ 

ในบำงกรณีตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด บริษทัไม่สำมำรถเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคลของผูเ้ยำว์ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ และคนไร้ควำมสำมำรถโดยปรำศจำกควำมยินยอมของ

ผูป้กครอง ผูพ้ิทกัษ ์หรือผูอ้นุบำลได ้ดงันั้น หำกท่ำนเป็นผูท่ี้มีอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 

หรือ คนไร้ควำมสำมำรถ ท่ำนตอ้งด ำเนินกำรให้มัน่ใจว่ำท่ำนได้รับควำมยินยอมจำกผูป้กครอง ผูพ้ิทกัษ์ 

หรือ ผูอ้นุบำลแลว้ (ในกรณีท่ีตอ้งไดรั้บควำมยินยอม) ทั้งน้ี หำกบริษทัทรำบว่ำบริษทัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล

ส่วนบุคคลของผูเ้ยำว ์โดยไม่ไดรั้บควำมยนิยอมจำกผูป้กครอง หรือ เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของคนไร้

ควำมสำมำรถ และ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถโดยมิไดรั้บควำมยินยอมจำกผูพ้ิทกัษห์รือผูอ้นุบำลโดยไม่ได้

เจตนำ บริษทัจะลบข้อมูลดังกล่ำวทันทีหรือประมวลผลเฉพำะในกรณีท่ีบริษทัสำมำรถอำศัยฐำนทำง

กฎหมำยอ่ืนนอกเหนือจำกควำมยนิยอมได ้
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หมวดท่ี 10 

สิทธิของท่าน ท่ำนมีสิทธิหลำยประกำรเก่ียวกบั กำรเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มูล

ส่วนบุคคล ภำยใตบ้งัคบัแห่งบทบญัญติัของกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

การเข้าถึง : ท่ำนมีสิทธิในกำรขอรับส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคล (ซ่ึงบริษทัมีสิทธิในกำรเก็บค่ำ

ด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม และ เป็นไปตำมกฎหมำยเพื่อใหค้  ำขอของท่ำนสมบูรณ์) 

การแก้ไข : ท่ำนมีสิทธิขอให้มีกำรด ำเนินกำรแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลท่ีไม่ถูกต้อง  หรือ

เพิ่มเติมขอ้มูลใหส้มบูรณ์ 

การร้องเรียน : ท่ำนมีสิทธิยืน่ค ำร้องต่อเจำ้หนำ้ท่ีผูมี้อ  ำนำจหำกท่ำนเห็นวำ่กำรเก็บรวบรวม 

ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรือ ไม่เป็นไปตำมกฎหมำย

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีใชบ้งัคบั อย่ำงไรก็ตำม บริษทัใคร่ขอให้ท่ำนโปรดแจง้ให้บริษทัทรำบ

ถึงข้อกังวลของท่ำนเป็นล ำดับแรก เพื่อด ำเนินกำรแก้ไขข้อกังวลดังกล่ำวก่อนท่ีท่ำนจะติดต่อ

หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

การลบ : ท่ำนมีสิทธิขอให้บริษทัลบขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในกรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคล

นั้นหมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรักษำไวต้ำมวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลฉบบัน้ี หรือ ในกรณีท่ีไม่มีฐำนทำงกฎหมำยในกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัขอ้มูลนั้นๆ 

การคัดค้าน : ท่ำนมีสิทธิคดัคำ้นกำรใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน เพื่อกำรตลำดโดยตรง 

(รวมถึงกำรท ำโปรไฟลท่ี์เก่ียวขอ้ง) หรือ กำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ ท่ีประมวลผลโดยอำศยัฐำนประโยชน์

ท่ีชอบดว้ยกฎหมำย 

การส่งส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล : ท่ำนมีสิทธิขอรับส ำเนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนใน

รูปแบบท่ีสำมำรถอ่ำน  หรือ ใช้งำนโดยทั่วไปได้ด้วยเคร่ืองมือ หรือ อุปกรณ์ท่ีท ำงำนได้โดย

อตัโนมติั และสำมำรถใช ้หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไดด้ว้ยวิธีกำรอตัโนมติัในบำงกรณี 

การระงับ : ท่ำนมีสิทธิขอใหร้ะงบักำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในบำงกรณี และ 

การถอนความยินยอม : ท่ำนมีสิทธิถอนควำมยินยอมเม่ือใดก็ไดใ้นกรณีท่ีท่ำนไดใ้ห้ควำม

ยนิยอมในกำรเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 
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ทั้งน้ี กำรถอนควำมยินยอมจะไม่กระทบต่อควำมชอบดว้ยกฎหมำยในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/

หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล และ ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนท่ีอำศยัควำมยนิยอมของท่ำนท่ีเคยใหไ้ว้

ก่อนกำรเพิกถอนนั้น 

อยำ่งไรก็ตำม หำกท่ำนไม่ใหค้วำมยนิยอมหรือขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนแก่บริษทั หรือไดเ้พิกถอน

ควำมยินยอมของท่ำนในภำยหลัง บริษทัอำจไม่สำมำรถส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือให้บริกำรทั้งหมดหรือ

บำงส่วนใหแ้ก่ท่ำนได ้

กำรขอใช้สิทธิของท่ำนตำมท่ีก ำหนดขำ้งตน้  อำจมีขอ้จ ำกัดสิทธิตำมกฎหมำย และ ในบำงกรณี

บริษทัสำมำรถปฏิเสธค ำขอของท่ำน เม่ือมีเหตุผลอนัสมควร และ เป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมำย เช่น เป็น

กรณีท่ีบริษทัตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกฎหมำยหรือตำมค ำสั่งศำล 

หำกท่ำนตอ้งกำรใชสิ้ทธิ หรือ ตอ้งกำรค ำอธิบำยเก่ียวกบัสิทธิต่ำง ๆ ท่ำนสำมำรถติดต่อบริษทั ได้

ตำมรำยละเอียดในหวัขอ้ "ติดต่อเรำ" 

ในกรณีท่ีท่ำนประสงค์จะพูดคุยกับบริษทั ผูค้วบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน  คือ บริษทั 

คมัเวล คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  ทั้งน้ี บริษทัอำจตรวจสอบหรือบนัทึกกำรสนทนำทำงโทรศพัท์ หรือ 

กำรส่ือสำรอ่ืนใดท่ีบริษทัมีกบัท่ำน เพื่อควำมปลอดภยั หรือ ช่วยบริษทัในกำรตรวจสอบคุณภำพ 

 

ติดต่อเรา 

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 

ส ำนกังำนใหญ่ เลขท่ี 100/3 ถนนเทศบำลสงเครำะห์ แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 

รหสัไปรษณีย ์10900 

เจำ้หนำ้ท่ีควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล : คุณวรำนนัทน์ เถำธรรมพิทกัษ ์
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