
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล 

 
 บริษทั พี แอนด์ ซี กรุป๊ จ ากดั (“บริษทั”) ขอแจง้ใหท้่านทีต่ดิต่อมายงับรษิทัทราบว่า บรษิทัมคีวามจ าเป็นต้อง
เกบ็ รวบรวม และใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านทีต่ดิต่อมาใชบ้รกิารของบรษิทัภายใต้นโยบายขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบันี้ และ 
ส่งต่อเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บรษิทั เพื่อประโยชน์ในการตดิต่อ ประสานงาน และ/หรอืใหบ้รกิารจากบรษิทั
ใหแ้ก่ท่าน บรษิทัจะถอืว่าท่านตกลงและยอมรบัทีจ่ะปฏบิตัติามนโยบายขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบันี้แลว้ 
 
ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัประมวลผล  

บรษิทัอาจไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไดจ้ากหลายช่องทาง ดงันี้ 
(1) ไดร้บัโดยตรงจากการตดิต่อสื่อสารระหว่างบรษิทัและท่าน 

(2) ไดร้บัทางอ้อมจากการอ้างองิจากบุคคลอื่น ซึ่งท่านอาจใหค้วามยนิยอมใหบุ้คคลดงักล่าวเปิดเผยส่งต่อ
ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บรษิทั หรอื 

(3) เก็บรวบรวมโดยอตัโนมตัิด้วยระบบ เมื่อท่านเขา้มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรอืใช้บรกิารต่าง ๆ ของ
บรษิทั 

ขอ้มลูส่วนบุคคลทีบ่รษิทัมคีวามจ าเป็นตอ้งเกบ็ รวบรวม ใช ้และประมวลผลภายใตน้โยบายขอ้มลูส่วนบุคคล ฉบบั
นี้ ไดแ้ก่ 

(1) ชื่อนามสกุล รวมถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วเน่ืองของท่าน หรอืของตวัแทนของท่าน (ในกรณีทีท่่านตดิต่อมาในนาม
ของนิตบิุคคล) ซึง่อาจรวมถงึขอ้มลูเอกสารการแสดงตนของท่าน 

(2) ขอ้มลูการตดิต่อ อาท ิเบอรโ์ทรศพัท ์อเีมล หรอืขอ้มลู Social Media Account เป็นตน้ 
(3) ขอ้มูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ทีท่่านอาจใหแ้ก่บรษิทัระหว่างการตดิต่อสื่อสาร เช่น ขอ้มูลเรื่องทีต่้องการตดิต่อ

สอบถาม ขอ้มูลความสนใจ หรอืขอ้มูลประกอบอื่น ๆ ที่อาจระบุตวัตนของท่านได้ ซึ่งท่านใหแ้ก่บรษิทั
โดยตรงผ่านช่องทางการตดิต่อสื่อสารต่าง ๆ 

(4) กรณีการตดิต่อผ่าน Website อาจรวมถงึขอ้มลูทางเทคนิคของท่าน ไดแ้ก่ IP Address, Cookies รวมถงึ
ขอ้มลูพฤตกิรรมการสบืคน้ของท่าน 

 
วตัถปุระสงคใ์นการเกบ็รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล  

บรษิทัจ าเป็นตอ้งเกบ็ รวบรวม และใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามทีร่ะบุไวภ้ายใตน้โยบายขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบั
นี้ เพื่อวตัถุประสงคต์่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 

(1) เพื่อการจดัการตอบรบัการสื่อสารที่ท่านติดต่อมายงับริษัท เช่น เพื่อการตอบค าถาม การส่งข้อมูลที่
เกี่ยวขอ้งตามทีท่่านรอ้งขอและต้องการ การจดัการข้อรอ้งเรยีน หรอืการตอบรบัความคดิเหน็ต่าง ๆ ที่
ท่านใหแ้ก่บรษิทัโดยตรง ผ่านช่องทางการตดิต่อสื่อสารต่าง ๆ รวมถงึการประสานงานต่อเนื่องไปจนถงึ
การให้บรกิาร การจดัท าสญัญาการใหบ้รกิาร และ/หรอืการปฏบิตัิตามสทิธแิละหน้าทีท่ี่บรษิัทและท่าน
อาจตกลงและจดัท าต่อเนื่องระหว่างกนั 



(2) เพื่อการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมายทีบ่รษิทัอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องปฏบิตัติาม ซึ่งอาจรวมถงึแต่ไม่
จ ากดัเพยีงการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการจดัท าเอกสารบญัช ีและภาษีส าหรบัการใหบ้รกิารใด ๆ ทีบ่รษิทัอาจ
ใหแ้ก่ท่าน 

(3) เพื่อการสร้างและปรบัปรุงความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ  การวางแผนผลิตภัณฑ์ รวมถึงการปรบัปรุงการ
ให้บรกิารทีบ่รษิทัจะด าเนินการเพื่อประโยชน์ของท่านใหด้ขีึน้ ซึ่งบรษิัทอาจรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วน
บุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการควบคุม การรบัประกนัคุณภาพ การวเิคราะห์  การบรหิารจดัการ 
และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งของบรษิทั รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพยีงการฝึกอบรมพนักงาน การ
วางแผนการให้ปรับปรุงการให้บริการในอนาคต และการติดต่อกับท่านเพื่อส่งประกาศที่ส าคัญ 
เปลีย่นแปลงขอ้ก าหนด เงือ่นไข และนโยบายต่าง ๆ ของบรษิทั  

(4) เพื่อใชท้ าสถติขิอ้มลูผูต้ดิต่อและ/หรอืเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล และใชเ้ป็นขอ้มลูในการอา้งองิ 
(5) เพื่อประโยชน์ในการปกป้องและต่อสู้สทิธอินัชอบด้วยกฎหมายของบรษิทั ในกรณีที่อาจเกิดขอ้พพิาท

ระหว่างท่านและบรษิทั ไม่ว่าในลกัษณะใด และ 
(6) กรณีที่บรษิัทอาจได้รบัความยนิยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลด้วยจุดประสงค์เฉพาะเจาะจง

จากท่าน เช่น เพื่อการตดิต่อประชาสมัพนัธท์างการตลาด และการประชาสมัพนัธข์า่วสารต่าง ๆ บรษิทั
จะประมวลผลขอ้มลูตามวตัถุประสงคด์งักล่าว 

 
ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  

เพื่อด าเนินการตามวตัถุประสงค์ทีร่ะบุไว้ขา้งต้นทัง้หมด บรษิทัจ าเป็นตอ้งเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วน
บุคคลของท่านเป็นระยะเวลาดงันี้ 

(1) ส าหรบัการประมวลผลขอ้มูลดว้ยวตัถุประสงค์การใหบ้รกิาร การจดัท าสญัญา และ/หรอืการปฏบิตัิตาม
สทิธแิละหน้าทีภ่ายใตส้ญัญา บรษิทัจ าเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าทีบ่รษิทัยงั
มหีน้าทีใ่หบ้รกิารแก่ท่าน 

(2) ส าหรับการประมวลผลข้อมูลด้วยวัตถุประสงค์การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท บริษัท
จ าเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดไว้ 

(3) ส าหรบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อการสรา้งและปรบัปรุงความสมัพนัธท์างธุรกจิ และ/หรอืการ
ปรบัปรุงการให้บรกิาร บรษิัทสงวนสทิธใินการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้เท่าที่บริษัทอาจมคีวาม
จ าเป็นทางธุรกจิ โดยรบัประกนัไม่ใหก้ระทบสทิธขิองท่านในฐานะเจา้ของขอ้มลูเกนิสมควร 

(4) ส าหรบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อการปกป้องและต่อสู้สทิธอินัชอบด้วยกฎหมายของบรษิทั 
บรษิทัมคีวามจ าเป็นเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวตลอดอายุความทีเ่กีย่วขอ้ง และ 

(5) กรณีทีท่่านใหค้วามยนิยอมแก่บรษิทัในการประมวลผลขอ้มลูดว้ยวตัถุประสงค์เฉพาะ บรษิทัจะประมวล 
ผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจนกว่าท่านจะถอนความยนิยอม 

 
 
 



การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
 โดยหลกัการแล้ว ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผย ยกเว้นเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท
จ าเป็นตอ้งด าเนินการใหแ้ก่กลุ่มบุคคลดงันี้ 

(1) การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารภายนอกของบรษิทัทีใ่หก้ารช่วยเหลอืสนับสนุน
บรษิทัในการใหบ้รกิารแก่ท่าน รวมถงึทีป่รกึษาดา้นการด าเนินธุรกจิของบรษิทั โดยบรษิทัจะส่งต่อและ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตของวตัถุประสงค์ที่ระบุไว้ และบนพื้นฐานเท่าที่จ าเป็น
เท่านัน้ หรอื 

(2) กรณีทีบ่รษิทัอาจอยู่ภายใตบ้งัคบัค าสัง่หรอืค าพพิากษาของหน่วยงานราชการ บรษิทัอาจมคีวามจ าเป็น
ในการส่งต่อเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่หน่วยงานดงักล่าว 

 
มาตรการการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม  
 เพื่อป้องกนัการเขา้ถงึ การใช ้การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรอืการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจ
หรอืโดยมชิอบ บรษิทัรบัประกนัการจดัใหม้มีาตรการการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทีเ่หมาะสม ทัง้นี้ บรษิทัจะจดัใหม้กีาร
ทบทวนมาตรการดงักล่าวเป็นระยะตามความเหมาะสม และโดยสอดคลอ้งกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
สิทธิของเจ้าของข้อมูล 
 บรษิทัเคารพสทิธขิองท่าน ในฐานะเจา้ของขอ้มลูภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ท่านสามารถตดิต่อบรษิทั เพื่อขอใช้
สทิธขิองท่าน ซึง่ไดแ้ก่  

(1) สทิธใินการถอนความยนิยอม  
(2) สทิธใินการขอเขา้ถงึ  
(3) สทิธใินการขอรบัส าเนาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน  
(4) สทิธใินการขอปรบัปรุงขอ้มลูใหถู้กตอ้ง  
(5) สทิธใินการขอคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล  
(6) สทิธใินการขอโอนถ่ายขอ้มลูทีเ่กบ็บนัทกึในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ามารถถ่ายโอนไดง้่าย รวมถงึการ

โอนถ่ายไปใหแ้ก่ผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลอื่น  
(7) สทิธขิอใหล้บหรอืท าลายขอ้มลูของท่านเมื่อหมดความจ าเป็น  
(8) สทิธใินการขอใหร้ะงบัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลชัว่คราว และ  
(9) สทิธใินการรอ้งเรยีนได ้

 
ข้อมูลติดต่อบริษทั 
เจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ส่วนงานอสงัหารมิทรพัย ์คุณวาร ีแกว้บวั 
ทีอ่ยู่: 62/45 ถนนสายเอเซยี ต าบลบา้นพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90250 
หมายเลขโทรศพัท:์  081-963-1134 
อเีมล: wawa25200@gmail.com 


