
ประกาศความเปนสวนตัว (Privacy Notice)

กลุมบริษัทนิชดาธานี  (บริษัทฯ)  ใหความสำคัญตอการคุมครองขอมูลสวนบุคคลและการรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวน

บุคคลของทาน จึงไดจัดทำประกาศความเปนสวนตัว (Privacy Notice) (ประกาศฯ)  ฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุมครองและรักษาความ

ปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลของทาน

Your privacy and data security is our, Nichada Group of Companies, top priority and therefore we strive to

protect your data with the best of our abilities. We hereby notify you of the Policy Notice to make sure

your personal data stays private and secure as follows:

1. ขอบเขตการใช (Scope of use)

ประกาศฯ ฉบับนี้ครอบคลุมถึงขอมูลสวนบุคคลของลูกคา รวมถึง บุคคลธรรมดาที่ดำเนินการในนามนิติบุคคลซึ่งเปนเจาของ
ขอมูลสวนบุคคล  เชน กรรมการ ที่ปรึกษา ผูบริหาร พนักงาน ตัวแทน และบุคคลใดๆ ที่มีความเกี่ยวของกับ บุคลากรของ

บริษัทฯ

“ลูกคา” หมายถึง บุคคลที่เปนเปาหมายในการดำเนินงานดานการขายสินคาและบริการ การเชา หรือใหเชาสังหาริมทรัพย

และ/หรือ อสังหาริมทรัพย  บริการรักษาความปลอดภัย สัญญาบริการ และหมายความรวมถึง ผูรับเหมา ผูรับจาง ผูใหบริการ  

ผูเขารวมแคมเปญหรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ  ผูใหความสนใจ สินคา หรือบริการของบริษัทผานชอง ทางตางๆ 

และ/หรือ ผูใชบริการตางๆ ของบริษัทผานสื่อออนไลนและสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ แลวแตกรณี รวมถึงผูมีอำนาจ ดำเนินการ

แทนลูกคาตามกฎหมาย แลวแตกรณี เชน ผูใชอำนาจปกครองของ   ผูเยาว ผูอนุบาลของผูไรความสามารถ       ผูพิทักษของ

ผูเสมือนไรความสามารถ เปนตน

This policy shall apply on personal data of any individual customers; including other individuals 

authorized to act on their behalf such as directors, executives, advisors, employees, representatives and 

any of relevant individuals have acknowledged our privacy notice.

“Customer” means a person who is connected to, provide and receive our products and services, rent or 

rent out properties both immovable and movable properties, security services, service contracts including 

contractors, service providers, participants in the Company's campaigns or marketing activities. Those 

interested in the Company's products or services through various channels and/or various users of the 

Company through online and electronic media, include other individuals authorized to act on their behalf 

as the case may be minors, incompetent and quasi-incompetent whose consent must be given by 

guardians and curators.



2. ความหมาย (Definition)

2.1 “ขอมูลสวนบุคคล” (Personal Data) หมายความวา ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได ไมวา

ทางตรงหรือทางออม เชน ชื่อ นามสกุล  ชื่อเลน ที่อยูหมายเลขโทรศัพท เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขบัตร

ประกันสังคม เลขประจำตัวผูเสียภาษี เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต ที่อยูอีเมล (email address), IP Address, Cookie

ID, Log File เปนตน แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรม

อยางไรก็ดี ขอมูลตอไปนี้  ไมใชขอมูลสวนบุคคล เชน  ขอมูลสำหรับการติดตอทางธุรกิจที่ไมไดระบุถึงตัวบุคคล อาทิ ชื่อบริษัท

ที่อยูของบริษัท เลขทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท หมายเลขโทรศัพทของที่ทำงาน  ที่อยูอีเมล (email address) ที่ใชในการทำ

งาน ที่อยูอีเมล (email address) กลุมของบริษัท  เชน info@company.co.th  ขอมูลนิรนาม (Anonymous Data) หรือ

ขอมูลแฝงที่ถูกทำใหไมสามารถระบุตัวบุคคลได

“Personal data” means the informations that enables an individual to be identified; directly and

indirectly such as, first name, surname, phone number, personal identification numbers, passport number,

social security number, bank account number, credit card number, email address, IP address, cookie ID ,

Log file and so on but it does not include information of deceased person in particular.

Nevertheless, the definition of personal data does not include business contact information which cannot

indicate an individual’s personal data: The corporate or business title, address, corporate/company

registration number, phone number and email address such as info@company.co.th, anonymous data,

pseudonymous data, and information of demises.

2.2 “ขอมูลสวนบุคคลที่ละเอียดออน” (Sensitive data) หมายความวา ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผาพันธุ ความ

คิดเห็นทางการเมือง  ความเชื่อในลัทธิศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ

ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพหรือขอมูลอื่นใดซึ่งกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคลในทำนองเดียวกัน

ตามที่คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกำหนด  ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ โดย

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช และ/หรือ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ละเอียดออนตอเมื่อไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจากทาน

หรือในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเปนตองดำเนินการตามที่กฎหมายอนุญาต

กรณีบริษัทฯ ไดรับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทานหรือบริษัทฯ นำขอมูลของทานออกจากบัตรประจำตัวประชาชน

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อวัตถุประสงคในการพิสูจนตัวตนในการกอนิติสัมพันธทางกฎหมาย และ/หรือ การทำธุรกรรม

ใดๆ กับบริษัทฯ ขอมูลที่ไดรับจะมีขอมูลศาสนาดวยซึ่งถือวาเปนขอมูลสวนบุคคลที่ละเอียดออน (Sensitive Data) บริษัทฯ

ไมมีนโยบายจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลที่ละเอียดออนจากทาน   ยกเวนในกรณีที่บริษัทฯ ไดรับความยินยอมจากทาน  ทั้งนี้

บริษัทฯ จะกำหนดวิธีการจัดการตามแนวทางปฏิบัติและเปนไปตามที่กฎหมายอนุญาต

ทั้งนี้ ตอไปในประกาศฉบับนี้ หากไมมีการกลาวโดยเฉพาะเจาะจงจะเรียก “ขอมูลสวนบุคคล” และ    “ขอมูลสวนบุคคลที่

ละเอียดออน” ที่เกี่ยวกับผูใชบริการขางตน  ใหรวมกันเรียกวา“ขอมูลสวนบุคคล”



“Sensitive data” means information that is about individuals’ racial or ethnic origin, political opinion, 
cult, religious or philosophical beliefs, sexual preferences or practices, criminal record, health information, 
disability, genetic, membership of a trade union; biometric data, or of any data which may affect the data 
subject in the same manner, as prescribe by the Committee, is able to be disclosed by given the explicit 
consent of from the data subject, or it is necessary for compliance with the law.

If the Company receives the identification card or your information from the identification card may be 
processed electronically for compliance with the applicable law and/or information of religious belief 
which is considered to be sensitive data will be collected solely upon your explicit consent. Moreover, 
the company shall collect your personal data within the purpose, scope, in accordance with the law 
allowed by PDPA or other applicable laws.

Further in this policy, if there is no any undermentioned specific to call this policy, it shall refer to 
personal data and sensitive personal data, in relation to individual personal collection shall collectively 
be referred Personal data

3. ฐานทางกฎหมาย (Lawful basis)

บริษัทฯ มีความจำเปนตองเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลขางตน โดยฐานทางกฎหมายที่บริษัทฯ ใชเปนหลัก  ไดแก  เพื่อ 
เขาทำสัญญา  เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา  หรือเพื่อใชในการดำเนินการตามคำขอของเจาของขอมูลสวนบุคคลกอนเขาทำ

สัญญา หรือ เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย หรือ เปนการจำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย ซึ่งหากทานไมใหขอมูล 
ดังกลาว บริษัทฯ ไมสามารถดำเนินการหรือใหบริการตามที่ทานรองขอได

The Company only collects, uses or disclose your personal data where it is necessary or there is a lawful 
basis for collecting, using or disclosing it. The Company shall process your personal data based on 
legitimate grounds of legal obligation i.e. performance of contract made by you with us, to process in 
accordance to the personal information owner’s request before commiting the contract, to perform 
duties under the law or necessary for legitimate purposes of which if this information was not provided, 
the Company will not be able to process or serviced your requests.

ขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช และเปดเผย  มีดังนี้

Reasons for collecting, using or disclosing are provided below:



3.1 อสังหาริมทรัพยใหเชา (Real Estate for rent)

3.1.1 ประเภทขอมูลและวัตถุประสงคที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมใช และหรือ เปดเผยขอมูล

Type of data and the purpose of company collect, use, and/or disclose information

ประเภทของขอมูล

Type of  Data

ขอมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมใช และ/หรือ เปดเผย
Personal Data that the company Collect, use, and/or

disclose

วัตถุประสงค

Purpose

ขอมูลสวนตัว

Personal Data

● ชื่อ-นามสกุล

● เลขประจำตัวประชาชน

● เลขหนังสือเดินทาง

● เลขใบอนุญาตขับขี่

● เลขประจำตัวผูเสียภาษี

●เพื่อดำเนินการทำสัญญาเชาบาน ใบจองเชา

บาน ใบแจงหนี้

●เพื่อนำเสนอโปรโมชั่นตางๆ

●Name - surname

● Identification number

●Passport number

●Driver's license number

●Tax identification number

●To process the lease agreement,

reservation form and invoice

● To provide and offer new

promotions

ขอมูลละเอียดออน

Sensitive

Information

● เชื้อชาติ

●ศาสนา

●ขอมูลการฉีดวัคซีน

ในกรณี ที่บริษัทฯ ไดรับขอมูลออนไหวของทานมาโดยไมได

ตั้งใจ และไมมีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมขอมูลของทาน

บริษัทฯ จะไมนำขอมูลออนไหวของทานไปใช

● เพื่อปฎิบัติตามกฎหมาย

● เพื่อประเมินสินคาและบริการให

สอดคลองความตองการของทาน

●Race

●Religion

●Vaccination  information

In the event that the company has unintentionally

received your sensitive information and has no

intention to collect your information , the

company will not use your sensitive information.

● To comply with the law

● To evaluate products and services

suitable for your needs

ขอมูลเพื่อการติดตอ

สื่อสาร  และการตลาด

Marketing and

Communication

Data

● หมายเลขโทรศัพท  / หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่

● อีเมล

● ID Line

● ที่อยู

● เพื่อการติดตอสื่อสาร

● เพื่อประชาสัมพันธใหลูกคาทราบขอมูล

ขาวสารของบริษัท

● Phone number / mobile number

● Email

● Line ID

● For communication

● To publicize the company's news

and information to the customers



● Address

ขอมูลเพื่อการระบุตัว

ตน 

Identification Data

ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ซึ่งบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมได

จากกลองโทรทัศนวงจรปด กลองถายภาพ  เมื่อมีการเขาถึง

พื้นที่ภายในอาคารสำนักงาน พื้นที่คาปลีก หรือสถานที่ที่อยู

ในความดูแลของบริษัทฯ และในงานกิจกรรม งานประชุม

หรืองานสัมมนาตางๆ ที่บริษัทจัดขึ้น

● เพื่อเปนการประชาสัมพันธรานคา สินคา

หรือบริการ

● เพื่อเปนการรักษาความปลอดภัยใหกับผู

ใชบริการ

Your picture or video in which the company may

collect from closed-circuit video cameras or

photograph cameras when accessing areas within

an office building, retail space or any places under

the supervision of the company, and at various

events, meetings or seminars organized by the

company.

● To advertise and publicize retail

shops, products or services.

● To provide security to service

recipients

ขอมูลการศึกษาและ

การทำงาน

Education and Work

Data

● ยศ

● ตำแหนง

● ชื่อ-ที่อยูที่ทำงาน

เพื่อนำมาเปนขอมูลในการพัฒนาหรือสงเสริม

การขาย

● Rank

● Position

● Workplace Name-Address

To develop  and promote marketing

materials

ขอมูลทาง   การเงิน

Financial Data

● เลขบัญชีธนาคาร

● ประวัติการซื้อสินคาและบริการกับบริษัทฯ

● ประวัติการชำระคาน้ำ คาไฟ  คาอินเตอรเน็ต

เพื่อดำเนินการทำสัญญาที่ทานมีกับบริษัท

หรือดำเนินการตามคำขอของทานกอนเขาทำ

สัญญา

● Bank account number

● Information on the use of the company’s

services and products.

● Payment record of  water bill , electricity bill

and internet

To proceed with the lease agreement

with the company or proceed your

request prior to commit the lease

agreement

ขอมูลการ       ใชงาน 

Usage details

ขอมูลเกี่ยวกับการใชงานบนเว็บไซตแพลตฟอรม หรือหนา

Website ตางๆ  ผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ

เพื่อนำมาเปนขอมูลในการพัฒนาหรือสงเสริม

การเชา

Information about the use of the website,

platform or website pages, products and services

of the company

To promote and advertise rental

materials



ขอมูลสวนบุคคลของ

ผูเยาว

Personal details of

Juvenile

หนังสือยินยอมจากผูใชอำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำ

การแทนผูเยาวหรือหนังสือมอบอำนาจทุกประเภท เพื่อ

ปฎิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเชา

เพื่อดำเนินการทำสัญญาเชาบาน และ สมัคร

บัตรสมาชิกตางๆ

Letter of consent from a person with parental

power to act on behalf of a minor or all types of

power of attorney to comply with rental law

To commit the lease agreement  and

to apply for membership.

3.1.2 แหลงที่มาของขอมูลสวนบุคคล (Source of personal data)

บริษัทฯ ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลและขอมูลที่ละเอียดออน  ของทาน ผานกระบวนการ ดังนี้

The company will collect your personal and sensitive data via the following procedure.

แหลงที่มา

Source of Data

กระบวนการจัดเก็บ

Data Storage Procedure

ขอมูลที่ทานใหกับ

บริษัทฯ โดยตรง

Personal Data

directly given to

the company

เมื่อทานเขาทำสัญญาหรือรับบริการจากบริษัทฯ   ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลหรือเปลี่ยนแปลง

ขอมูลอื่น ยื่นคำขอใชบริการ  หรือคำขอขอมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสินคาหรือบริการของบริษัทฯ ยื่นคำรองเรียน

เกี่ยวกับสินคา และ/หรือบริการ สมัครลงทะเบียนสรางบัญชีการใชงาน (Account) หรือ โปรไฟล (Profile)

กับบริษัทฯ เพื่อรับบริการของบริษัทฯ  ทั้งทางชองทางออฟไลนและชองทางออนไลนขอมูลที่ทานสงใหกับ

บริษัทฯ  ไมวาจะเปนรูปแบบหนังสือ หรืออิเล็กทรอนิกส ตลอดจนขอมูลที่ทานใหกับบริษัทฯ ผานการทำ

แบบสำรวจการใหขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นผานชองทางตางๆ รวมทั้ง ขอมูลที่ทานเขาใชบริการ ณ ที่

สำนักงานใหญหรือสำนักงานสาขาศูนยบริการลูกคา หรือ บูธจัดแสดงสินคาหรือบริการ

Personal data directly given to us when you commit a contract or receive services from

the company, rectify your personal data or other data, request for the company's service

or other information pertaining to the company’s product or service, file a complaint

about the product and/or service, register to create an account or profile with the

company to use the company's services both via offline and online channels, the

information you have submitted to the company whether it is in the form of documents

or electronic through surveys, giving suggestions or comments through various channels

when event/booth or has been registered as well as you provide to the company,

including information that you use the service at the head office or branch offices,

customer service centers, or Exhibition booth.

ขอมูลที่บริษัทฯ จัด

เก็บอัตโนมัติ

เมื่อทานเขาใชบริการผานระบบของบริษัทฯ หรือเขาชมเว็บไซตของ บริษัทฯ ผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ คอมพิวเตอร แล็ปท็อป เปนตน



Automatic call to

collect Personal

Data

When you use the service via the company's system or visiting the company's website

through electronic devices such as mobile phones, computers, laptops, etc.

ขอมูลจากแหลงขอมูล

ภายนอกหรือขอมูล

สาธารณะที่เชื่อถือได

Reliable External or

Public Data

บริษัทฯ อาจไดรับขอมูลทานผานเว็บไซต แอปพลิเคชัน แหลงขอมูลสื่อสังคมออนไลน ผูใหบริการขอมูล

(Data Providers) หนวยราชการ หรือ Website ที่เกี่ยวของ ทั้งรูปภาพหรือ ID Website ที่ไดรับผาน

โทรศัพทมือถือตางๆ 

The company may receive data via websites, applications, social media resources, data

providers, government authorities or related websites including images or ID websites

received from mobile phone devices.

ขอมูลที่ทานติดตอกับ

บริษัทฯ 

Your Contact Data

เปนขอมูลที่ไดรับเมื่อทาน พนักงาน ลูกจาง ตัวแทน คูคาหรือพันธมิตรของบริษัทฯ  ผูรับมอบอำนาจหรือผู

กระทำการแทนหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมายจากบริษัทฯ ติดตอผานชองทางเวปไซต

แอพพลิเคชั่น สื่อสังคมออนไลน อีเมล การประชุม การสัมภาษณ ขอควมสั้น โทรสาร ไปรษณีย หรือโดย

วิธีการอื่นใด ทั้้งนี้ บริษัทฯ อาจเก็บขอมูลในรูปขอความ ภาพ หรือเสียง

The Information acquired from your, employee, staff, representative, partner, alliance,

power of attorney recipient agent, or others involved or assigned contact via website,

application, social media online platform, email, meetings, interviews, short messages, fax,

mail or other medias of which the company may collect information in the forms of

messages, images or audio.

ขอมูลที่ทานรวมทำ

กิจกรรมกับบริษัทฯ 

Data participating

in company’s

activities

เมื่อทานเขารวมกิจกรรมทางการตลาด ขอมูลการลงทะเบียนในงานที่ผานระบบคอมพิวเตอร หรือเอกสาร

ตางๆในงานอีเวนท หรืองานแขงขันตางๆ ที่จัดขึ้นโดยหรือในนามของบริษัทฯ  และ/หรือคูคาหรือพันธมิตร

ที่รวมทำกิจกรรมกับบริษัทฯ หรือฝายขายของบริษัทฯ

The Data acquired when attending any marketing activities. Registration information in the

event via computer system or documents in the event or various competitions organized

by or on behalf of the company and/or partners or alliances participating in activities with

the company or the sales department of the company.

เมื่อทานตกลงและยินยอมใหขอมูลสวนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอกแกบริษัทฯ ซึ่งบุคคลภายนอกดังกลาว รวมถึง 

แตไมจำกัดเพียงผูที่เกี่ยวของกับทาน เชน สมาชิกในครอบครัว ลูกจาง ญาติ ทานรับรองและรับประกันความถูกตองของขอมูล 

สวนบุคคลนั้น และทานรับรองและรับประกันวา ทานไดแจงใหบุคคลเหลานั้น ทราบอยางครบถวนแลวเกี่ยวกับประกาศความ 

เปนสวนตัวนี้

When you agreed to submit personal data related to other individuals to the company of which said 

individuals included, but not limited to, individuals with relation to you i.e. family member, employee 

and relative,  it is implied that you have certified and guaranteed the accuracy of the aforementioned 

personal data and you have notified the individuals of the details of this privacy notice.



3.1.3 ชองทางการติดตอ (Contact)

หากทานมีขอสงสัย หรือตองการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช และ/หรือ เปดเผย การใชสิทธิเกี่ยวกับขอมูลสวน 

บุคคลของทาน ตามประกาศความเปนสวนตัวฉบับนี้ ทานสามารถติดตอ เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data 

Protection Officer) ไดทาง  

If you have any questions or would like to inquire about collecting, using and/or disclosing the exercise of 

the rights of your personal data according to this privacy notice, please contact the Data Protection Officer 

via the following channels.

อีเมล

Email

rental@nichada.com n1n2@nichada.com

โทร

Phone number

02-0010202 ตอ/EXT 1 หรือ/or 2

3.2 อสังหาริมทรัพยเพื่อขาย (Real estate for sale)

3.2.1  ประเภทขอมูลและวัตถุประสงคที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมใช และหรือ เปดเผยขอมูล

Type of data and the purpose the company collect, use, and/or disclose information

ประเภทของขอมูล

Type of  Data

ขอมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมใช และ/หรือ เปดเผย
Personal Data that the company Collect, use, and/or

disclose

วัตถุประสงค

Purpose

ขอมูลสวนตัว

Personal Data

● ชื่อ-นามสกุล หรือชื่อเลน

● เลขประจำตัวประชาชน

● เลขหนังสือเดินทาง

● เลขใบอนุญาตขับขี่

● เลขประจำตัวผูเสียภาษี

● ทะเบียนสมรส

● เพื่อดำเนินการทำสัญญาจะซื้อจะขาย

บานและที่ดิน ใบคำขอจองซื้อขายบาน

และที่ดิน ใบเสนอราคา

● เพื่อนำเสนอโปรโมชั่นตางๆ ใหกับทาน

● Name - surname or nickname

● Identification number

● Passport number

● Driver's license number

● Tax identification number

● Marriage certificate

● To carry out a contract to buy ,

reservation form and quotations

form.

● To provide and offer new

promotions to you.

ขอมูลละเอียดออน ● เชื้อชาติ ● เพื่อปฎิบัติตามกฎหมาย

mailto:rental@nichada.com
mailto:n1n2@nichada.com


Sensitive

Information

● ศาสนา

ในกรณี ที่บริษัทฯ ไดรับขอมูลออนไหวของทานมาโดยไมได

ตั้งใจ และไมมีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมขอมูลของทาน

บริษัทฯ จะไมนำขอมูลออนไหวของทานไปใช

● เพื่อประเมินสินคาและบริการให

สอดคลองความตองการของทาน

● Race

● Religion

In the event that the company has unintentionally

received your sensitive information and has no

intention to collect your information , the

company will not use your sensitive information.

● To comply with the law

● To evaluate products and services

suitable for your needs

ขอมูลเพื่อการติดตอ

สื่อสาร  และการตลาด

Marketing and

Communication

Data

● หมายเลขโทรศัพท  / หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่

● อีเมล

● ID Line

● ที่อยู

● เพื่อการติดตอสื่อสาร

● เพื่อประชาสัมพันธใหลูกคาทราบขอมูล

ขาวสารของบริษัท

● Phone number / mobile number

● Email

● ID Line

● Address

● For communication

● To publicize the company's news

and information to the customers

ขอมูลเพื่อการระบุตัว

ตน 

Identification Data

ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ซึ่งบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมได

จากกลองโทรทัศนวงจรปด กลองถายภาพ  เมื่อมีการเขาถึง

พื้นที่ภายในอาคารสำนักงาน พื้นที่คาปลีก หรือสถานที่ที่อยู

ในความดูแลของบริษัทฯ และในงานกิจกรรม งานประชุม

หรืองานสัมมนาตางๆ ที่บริษัทจัดขึ้น

● เพื่อเปนการประชาสัมพันธรานคา สินคา

หรือบริการ

● เพื่อเปนการรักษาความปลอดภัยใหกับผู

ใชบริการ

Your picture or video in which the company may

collect from closed-circuit video cameras or

photograph cameras when accessing areas within

an office building, retail space or any places under

the supervision of the company, and at various

events, meetings or seminars organized by the

company.

● To advertise and publicize retail

shops, products or services.

● To provide security to service

recipients

ขอมูลการศึกษาและ

การทำงาน

Education and Work

Data

● ยศ

● ตำแหนง

● ชื่อ-ที่อยูที่ทำงาน

● อาชีพ

เพื่อนำมาเปนขอมูลในการพัฒนาหรือสงเสริม

การขาย

● Rank



● Position

● Workplace Name-Address

● Occupation

To develop  and promote marketing

materials

ขอมูลทาง   การเงิน

Financial Data

● เลขที่แคชเชียรเช็ค

● หลักฐานการชำระเงิน

● ประวัติการซื้อสินคาและบริการกับบริษัทฯ

เพื่อใชดำเนินการในการจองบาน ทำสัญญา

ซื้อขาย และใชในการโอนกรรมสิทธิ์ ที่ทานมี

กับบริษัท หรือดำเนินการตามคำขอของทาน

กอนเขาทำสัญญา

● Cashier’s check number

● Proof of payment

● Information on the use of the company’s

services and products.

● Payment record of  water bill , electricity bill

and internet

For use in booking a house , contract

and used to transfer ownership that

you have with the company or act

upon your request before entering into

a contract.

ขอมูลการ       ใชงาน 

Usage details

ขอมูลเกี่ยวกับการใชงานบนเว็บไซตแพลตฟอรม หรือหนา

Website ตางๆ  ผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ

(กรณีลูกคาสนใจสมัครสมาชิกผานออนไลน) 

เพื่อนำมาเปนขอมูลในการพัฒนาหรือสงเสริม

การขาย

Information about the use of the website,

platform or website pages, products and services

of the company (for customers who are interested

in applying for membership online)

To develop  and promote marketing

materials

ขอมูลสวนบุคคลของ

ผูเยาว

Personal details of

Juvenile

หนังสือยินยอมจากผูใชอำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำ

การแทนผูเยาวหรือหนังสือมอบอำนาจทุกประเภท เพื่อ

ปฎิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการขาย

เพื่อดำเนินการจองและทำสัญญาขายบานและ

ที่ดิน และ เงื่อนไขขอตกลงที่อยูในใบเสนอ

ราคา

Letter of consent from a person with parental

power to act on behalf of a minor or all types of

power of attorney to comply with sale law

To carry out reservations and make a

contract for the sale of houses and

land and the terms of the agreement

contained in the quotation.

3.2.2 แหลงที่มาของขอมูลสวนบุคคล (Source of personal data)

บริษัทฯ ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลและขอมูลที่ละเอียดออน  ของทาน ผานกระบวนการ ดังนี้



The company will collect your personal and sensitive data via the following procedure.

แหลงที่มา

Source of Data

กระบวนการจัดเก็บ

Data Storage Procedure

ขอมูลที่ทานใหกับ

บริษัทฯ โดยตรง

Personal Data

directly given to

the company

เมื่อทานเขาทำสัญญาหรือรับบริการจากบริษัทฯ   ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลหรือเปลี่ยนแปลง

ขอมูลอื่น ยื่นคำขอใชบริการ  หรือคำขอขอมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสินคาหรือบริการของบริษัทฯ ยื่นคำรองเรียน

เกี่ยวกับสินคา และ/หรือบริการ สมัครลงทะเบียนสรางบัญชีการใชงาน (Account) หรือ โปรไฟล (Profile)

กับบริษัทฯ เพื่อรับบริการของบริษัทฯ  ทั้งทางชองทางออฟไลนและชองทางออนไลนขอมูลที่ทานสงใหกับ

บริษัทฯ  ไมวาจะเปนรูปแบบหนังสือ หรืออิเล็กทรอนิกส ตลอดจนขอมูลที่ทานใหกับบริษัทฯ ผานการทำ

แบบสำรวจการใหขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นผานชองทางตางๆ รวมทั้ง ขอมูลที่ทานเขาใชบริการ ณ ที่

สำนักงานใหญหรือสำนักงานสาขาศูนยบริการลูกคา หรือ บูธจัดแสดงสินคาหรือบริการ

Personal data directly given to us when you commit a contract or receive services from

the company, rectify your personal data or other data, request for the company's service

or other information pertaining to the company’s product or service, file a complaint

about the product and/or service, register to create an account or profile with the

company to use the company's services both via offline and online channels, the

information you have submitted to the company whether it is in the form of documents

or electronic through surveys, giving suggestions or comments through various channels

when event/booth or has been registered as well as you provide to the company,

including information that you use the service at the head office or branch offices,

customer service centers, or Exhibition booth.

ขอมูลที่บริษัทฯ จัด

เก็บอัตโนมัติ

Automatic call to

collect Personal

Data

เมื่อทานเขาใชบริการผานระบบของบริษัทฯ หรือเขาชมเว็บไซตของ บริษัทฯ ผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ คอมพิวเตอร แล็ปท็อป เปนตน

When you use the service via the company's system or visiting the company's website

through electronic devices such as mobile phones, computers, laptops, etc.

ขอมูลจากแหลงขอมูล

ภายนอกหรือขอมูล

สาธารณะที่เชื่อถือได

Reliable External or

Public Data

บริษัทฯ อาจไดรับขอมูลทานผานเว็บไซต แอปพลิเคชัน แหลงขอมูลสื่อสังคมออนไลน ผูใหบริการขอมูล

(Data Providers) หนวยราชการ หรือ Website ที่เกี่ยวของ ทั้งรูปภาพหรือ ID Website ที่ไดรับผาน

โทรศัพทมือถือตางๆ 

The company may receive data via websites, applications, social media resources, data

providers, government authorities or related websites including images or ID websites

received from mobile phone devices.



ขอมูลที่ทานติดตอกับ

บริษัทฯ 

Your Contact Data

เปนขอมูลที่ไดรับเมื่อทาน พนักงาน ลูกจาง ตัวแทน คูคาหรือพันธมิตรของบริษัทฯ  ผูรับมอบอำนาจหรือผู

กระทำการแทนหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมายจากบริษัทฯ ติดตอผานชองทางเวปไซต

แอพพลิเคชั่น สื่อสังคมออนไลน อีเมล การประชุม การสัมภาษณ ขอควมสั้น โทรสาร ไปรษณีย หรือโดย

วิธีการอื่นใด ทั้้งนี้ บริษัทฯ อาจเก็บขอมูลในรูปขอความ ภาพ หรือเสียง

The Information acquired from your, employee, staff, representative, partner, alliance,

power of attorney recipient agent, or others involved or assigned contact via website,

application, social media online platform, email, meetings, interviews, short messages, fax,

mail or other medias of which the company may collect information in the forms of

messages, images or audio.

ขอมูลที่ทานรวมทำ

กิจกรรมกับบริษัทฯ 

Data participating

in company’s

activities

เมื่อทานเขารวมกิจกรรมทางการตลาด ขอมูลการลงทะเบียนในงานที่ผานระบบคอมพิวเตอร หรือเอกสาร

ตางๆในงานอีเวนท หรืองานแขงขันตางๆ ที่จัดขึ้นโดยหรือในนามของบริษัทฯ  และ/หรือคูคาหรือพันธมิตร

ที่รวมทำกิจกรรมกับบริษัทฯ หรือฝายขายของบริษัทฯ

The Data acquired when attending any marketing activities. Registration information in the

event via computer system or documents in the event or various competitions organized

by or on behalf of the company and/or partners or alliances participating in activities with

the company or the sales department of the company.

เมื่อทานตกลงและยินยอมใหขอมูลสวนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอกแกบริษัทฯ ซึ่งบุคคลภายนอกดังกลาว รวมถึง

แตไมจำกัดเพียงผูที่เกี่ยวของกับทาน เชน สมาชิกในครอบครัว ลูกจาง ญาติ ทานรับรองและรับประกันความถูกตองของขอมูล

สวนบุคคลนั้น และทานรับรองและรับประกันวา ทานไดแจงใหบุคคลเหลานั้น ทราบอยางครบถวนแลวเกี่ยวกับประกาศความ

เปนสวนตัวนี้

When you agreed to submit personal data related to other individuals to the company of which said

individuals included, but not limited to, individuals with relation to you i.e. family member, employee

and relative,  it is implied that you have certified and guaranteed the accuracy of the aforementioned

personal data and you have notified the individuals of the details of this privacy notice.

3.2.3 ชองทางการติดตอ (Contact)

หากทานมีขอสงสัย หรือตองการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช และ/หรือ เปดเผย การใชสิทธิเกี่ยวกับขอมูลสวน

บุคคลของทาน ตามประกาศความเปนสวนตัวฉบับนี้ ทานสามารถติดตอ เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data

Protection Officer) ไดทาง  

If you have any questions or would like to inquire about collecting, using and/or disclosing the exercise of

the rights of your personal data according to this privacy notice, please contact the Data Protection

Officer via the following channels.



อีเมล

Email

sales@nichada.com

โทร

Phone number

02-0010202 กด 1 หรือ ตอ 106 , 107

3.3 สมาชิก NFR / Velvet / Diamond membership

3.3.1  ประเภทขอมูลและวัตถุประสงคที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมใช และหรือ เปดเผยขอมูล

ประเภทของขอมูล

Type of  Data

ขอมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมใช และ/หรือ เปดเผย

Personal Data that company Collect/use/and/or disclose

วัตถุประสงค

Purpose

ขอมูลสวนตัว

Personal Data

● ชื่อ-นามสกุล หรือชื่อเลน

● ประจำตัวประชาชน

● หนังสือเดินทาง

● ใบอนุญาตขับขี่

● เลขประจำตัวผูเสียภาษี

● ความสัมพันธกับผูสมัคร

● ทะเบียนบาน

● โฉนดที่ดิน

● หนังสือสัญญาขาย

● สัญญาเชาบาน

● สถานะการพักอาศัย

● ใบอนุญาตทำงาน VISA

● หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล

● สูติบัตร

● ทะเบียนสมรส

● ใบมรณบัตร

● ทะเบียนรถยนต ยี่หอรถยนต รุนรถยนต หมายเลข สี

รถยนต ชื่อเจาของรถยนต ประเภทยานพาหนะ

● สัญญาเชา รถยนต

● หนังสือรับรองบริษัท

● หนังสือรับรองนิติบุคคล

● หนังสือรับรองการทำงาน

● หนังสือรับรองจากบริษัทรับรองผูสมัครเปนผูมีอำนาจใช

รถ

● ชื่อครูฝก

ที่มีขอมูลสวนบุคคลที่กลาวมายอมสามารถใชระบุตัวบุคคล

ไดโดยตัวมันเอง จึงถือเปนขอมูลสวนบุคคล

● เพื่อสมัครสมาชิก การตออายุสมาชิก

การลาออกจากเปนสมาชิก

● เพื่อตอบขอซักถามหรือรับขอเสนอแนะ

ของทาน

● เพื่อดำเนินการแกไขตามขอรองเรียน

ของสมาชิก

● เพื่อออกบัตรสมาชิก

mailto:sales@nichada.com


● Name-surname or nickname

● Identification

● Passport

● Driver's license number

● Taxpayer identification number

● Relationship with the applicant

● House registration

● Land title deed

● Sales contracts

● House lease agreement

● Residence status

● Work permit, VISA

● Name-surname change

● Work permit

● Birth certificate

● Marriage certificate

● Death certificate

● Vehicle registration, car make, car model,

registration number, car color, car owner name,

vehicle type

● Car rental contract

● Company certificate

● Corporate certificate

● Work certificate

● Certificate from the company certifying the

applicant is authorized to use the car

● The name of the trainer

any such personal data can be used to identify an

individual by itself, therefore regarded as personal

information

Conducting identity verification for

the purpose undermentioned :

● Subscription for membership,

membership renewal, resigning

from membership

● Responding to your questions or

suggestions in order to take

corrective action in accordance

with the complaints of the

members

● produce membership cards

ขอมูลละเอียดออน

Sensitive

Information

● เชื้อชาติ/สัญชาติ

● ศาสนา

● อายุ

● เพศ

● วัน เดือน ปเกิด สถานที่เกิด

● ลายมือชื่อ

● เพื่อเก็บสถิติของสมาชิก และเก็บ

ขอมูลทางการแพทย เชน

โรคประจำตัวของสมาชิก



● ขอมูลสุขภาพ ขอมูลการไดรับวัคซีน

ในกรณี ที่บริษัทฯ ไดรับขอมูลออนไหวของทานมาโดยไมได

ตั้งใจ และไมมีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมขอมูลของทาน  บริษัท

ฯ จะไมนำขอมูลออนไหวของทานไปใช

● Race/Nationality

● Religion

● Age

● Gender

● Date of birth and place of birth

● Signature of the person

● Health information, medical information

(vaccination)

In the event that the company accidentally

receives your sensitive information and has no

intention to collect your information, the company

will not use your sensitive information.

● To collect statistics of members

and collect medical

information such as the

member's congenital disease

ขอมูลเพื่อการติดตอ

สื่อสาร 

และการตลาด

Marketing and

Communication

Data

● หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่

● ที่อยูปจจุบัน ที่อยูตามทะเบียนบาน สถานที่ทำงาน

● อีเมล

● โทรสาร

● เพื่อแจงขาวสารประชาสัมพันธ

● ใหคำแนะนำการใหบริการ

● การจัดสงเอกสารใบแจงหนี้ ใบเสร็จรับ

เงิน

● Phone number, mobile phone number

● Current address, according to household

registration, place of work

● E-mail address

● Fax number

● Notification of public relations

new

● Advising on provided services

● Delivery of invoices and  receipts

ขอมูลเพื่อการระบุตัว

ตน 

Identification Data

ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ซึ่งบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมได

จากกลองโทรทัศนวงจรปด กลองถายภาพ  เมื่อมีการเขาถึง

พื้นที่ภายในอาคารสำนักงาน หรือสถานที่ที่อยูในความดูแล

ของบริษัทฯ และในงานกิจกรรม งานประชุม หรืองาน

สัมมนาตางๆ ที่บริษัทจัดขึ้น

● เพื่อยืนยันตัวตนและผลิตบัตรสมาชิก

● เพื่อรักษาความปลอดภัยใหกับผูใช

บริการ

Your picture or video in which the company may

collect from

● To verify identity and produce

membership cards.



closed-circuit TV or video cameras when accessing

areas within an office building, retail space or any

places under the supervision of the company, and

at various events, meetings or seminars organized

by the company.

● To provide security to service

recipients.

ขอมูลการศึกษาและ

การทำงาน

Education and

Work Data

● ยศ

● ตำแหนง

● ประเภทการทำงาน

● ชื่อนายจาง ชื่อบริษัท สถานที่ตั้งบริษัท

● เบอรโทรศัพท โทรสาร

● รายได รายไดอื่นๆ

● เพื่อประโยชนสูงสุดในการพัฒนา

ผลิตภัณฑและบริการสำหรับใหบริการ

● Rank

● Position

● Type of work

● Employer name and company name, location

of the company

● Telephone number, fax number

● Monthly income, other income

● To research and analysis for

maximum benefit of product and

service development.

ขอมูลทาง  การเงิน

Financial Data

● เลขบัญชีธนาคาร

● เลขประจำตัวผูเสียภาษี 

● เลขที่เช็ค

● ใบนำฝากธนาคาร

● เพื่อเปนหลักฐานการชำระเงิน

● เพื่อนำไปใชประกอบการออกใบเสร็จรับ

เงิน และคืนเงินมัดจำ

● bank account number

● tax identification number

● Check number

● Deposit slip

● As proof of payment

● For issuing receipts and  return

the deposit

ขอมูลการ

ใชงาน 

Usage details

ขอมูลเกี่ยวกับการใชงานบนเว็บไซตแพลตฟอรม หรือหนา

Website ตางๆ  ผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ

(กรณีลูกคาสนใจสมัครสมาชิก ออนไลน) 

● เพื่อการสมัครสมาชิกใหม

● การตออายุสมาชิก

● การนำสงเอกสารประกอบการสมัคร

การตออายุ แบบออนไลน

Information about the use of the website, platform

or website pages, products and services of the

● Apply new membership

● Membership renewal



company (in case customers are interested in

applying for membership online)

● Online submission of supporting

documents for renewal

application

ขอมูลสวนบุคคลของ

ผูเยาว

Personal details of

Juvenile

หนังสือยินยอมจากผูใชอำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการ

แทนผูเยาวหรือหนังสือมอบอำนาจทุกประเภท สำหรับการ

สมัครบัตรตางๆ ภายในบริษัทหรือเอกสารสวนตัวที่แสดงให

กับเจาหนาที่ของบริษัทฯ

สำหรับเกณฑขั้นต่ำในการกำหนดอายุผูใช

บริการของบริษัทฯ นั้น คือ 16 ปขึ้นไป ซึ่ง

เกณฑดังกลาวมีสถานะเปนผูเยาว คือ

บุคคลที่อายุต่ำกวา 20 ปบริบูรณ ทั้งนี้ใน

การเก็บขอมูลสวนบุคคลใดๆ กับบุคคลกลุม

นี้บริษัทฯ ไดมีหนังสือขอความยินยอมจากผู

ใชอำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทน

ผูเยาวกอน ที่จะมีการดำเนินการใดๆ เกี่ยว

กับ การเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล

Letter of consent from a person with parental

power to act on behalf of a minor or all types of

power of attorney For applying for various cards

within the company or personal documents shown

to the staff

To determine the minimum criteria

of the age in order to use company's

service is 16 years and over, which

such criteria is a minor, i.e. a person

under 20 years of age. With this

group of people, the company will

require a letter of consent that has

been obtained from an authorized

parental authority acting on behalf

of a juvenile prior to any action

related to the collection, use and/or

disclosure of personal data. Details

appear in the consent form from the

user of parental power.

3.3.2 แหลงที่มาของขอมูลสวนบุคคล (Source of Personal Information)

บริษัทฯ ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลและขอมูลที่ละเอียดออนของทาน ผานกระบวนการ ดังนี้

The company will collect your personal and sensitive data via the following procedure.



แหลงที่มา
Source of Data

กระบวนการจัดเก็บ
Data Storage Procedure

ขอมูลที่ทานใหกับ

บริษัทฯ โดยตรง

 Personal Data

directly given to

the company

เมื่อทานเขาทำสัญญาหรือรับบริการจากบริษัทฯ   ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลหรือเปลี่ยนแปลง

ขอมูลอื่น คำขอใชบริการ  หรือคำขอขอมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสินคาหรือบริการของบริษัทฯ  ยื่นคำรองเรียนเกี่ยว

กับสินคา และ/หรือบริการ  สมัครลงทะเบียนสรางบัญชีการใชงาน (Account) หรือ โปรไฟล (Profile) กับ

บริษัทฯ เพื่อรับบริการของบริษัทฯ  ทั้งทางชองทางออฟไลนและชองทางออนไลนขอมูลที่ทานติดตอกับ

บริษัทฯ  ไมวาจะเปนการสื่อสารในรูปแบบหนังสือหรืออิเล็กทรอนิกส ตลอดจนขอมูลที่ทานใหกับบริษัทฯ

ผานการทำแบบสำรวจการใหขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นผานชองทางตางๆ รวมทั้ง ขอมูลที่ทานเขาใชบริการ

ณ ที่สำนักงานใหญหรือสำนักงานสาขาศูนยบริการลูกคา หรือ บูธจัดแสดงสินคาหรือบริการ

Personal data directly given to us when you make a contract to purchase,receive services ,

rectify your personal data, request for the company's service and product and/or make a

complaint about the product or service. The information also used to register to create an

account or profile with the company to use the company's services both through offline

channels and online channels, the information you contact with the company whether it is

communication in the form of documents or electronic through surveys, giving suggestions

or comments through various channels when event/booth or has been registered as well as

you provide to the company, including information that you use the service at the head

office or branch offices, customer service centers, or Exhibition booth.

ขอมูลที่บริษัทฯ จัด

เก็บอัตโนมัติ

Automatic call to

collect Personal

Data

เมื่อทานเขาใชบริการผานระบบของบริษัทฯ หรือเขาชมเว็บไซตของ บริษัทฯ ผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ คอมพิวเตอร แล็ปท็อป Google form อีเมล

Using the service through the company's system or visiting the company's website through

electronic devices such as Mobile phones, computers, laptops, Google form, Email.

ขอมูลจากแหลง

ขอมูลภายนอกหรือ

ขอมูลสาธารณะที่

เชื่อถือได

Reliable External

or public Data.

เมื่อเขาใชงานเว็บไซต แอปพลิเคชัน แหลงขอมูลสื่อสังคมออนไลน ผูใหบริการขอมูล (Data Providers)

หนวยราชการ ที่เกี่ยวของ  ทั้งรูปภาพหรือ ID Website ที่ไดรับผาน มือถือตางๆ 

Websites, Applications, Social Media Resources Data Providers, Governmental authorities or

companies or websites related to Either a photo or a website ID received through mobile

phones.

ขอมูลที่ทานติดตอกับ

บริษัทฯ 

Your Contact Data

เปนขอมูลที่ไดรับเมื่อทาน พนักงาน ลูกจาง ตัวแทน คูคาหรือพันธมิตรของบริษัทฯ  ผูรับมอบอำนาจหรือผู

กระทำการแทนหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมายจากบริษัทฯ ติดตอผานชองทางเวปไซต

แอพพลิเคชั่น สื่อสังคมออนไลน อีเมล การประชุม การสัมภาษณ ขอควมสั้น โทรสาร ไปรษณีย หรือโดย

วิธีการอื่นใด ทั้้งนี้ บริษัทฯ อาจเก็บขอมูลในรูปขอความ ภาพ หรือเสียง



The Information shall be processed by Nichada’s employees and natural persons acting on

behalf of Nichada Thani, employees, agents, partners or alliances of the Company.

Including, when you contact us through website, applications, online platform, email,

meeting, interview, short message, fax, mail, or other methods. Moreover, the company

shall store the data in the form of messages, pictures, and audio.

ขอมูลที่ทานรวมทำ

กิจกรรมกับบริษัทฯ 

Data participating

in company’s

activities

เมื่อทานเขารวมกิจกรรมทางการตลาด ขอมูลการลงทะเบียนในงานที่ผานระบบคอมพิวเตอร หรือเอกสาร

ตางๆในงานอีเวนท หรืองานแขงขันตางๆ ที่จัดขึ้นโดยหรือในนามของบริษัทฯ  และ/หรือคูคาหรือพันธมิตรที่

รวมทำกิจกรรมกับบริษัทฯ หรือฝายขายของบริษัทฯ

When attending any marketing activities information Registration information in the event

via computer system or documents in the event or various competitions organized by or on

behalf of the Company and/or partners or alliances participating in activities with Nichada

Thani or the sales department of Nichada Thani.

เมื่อทานตกลงและยินยอมใหขอมูลสวนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอกแกบริษัทฯ ซึ่งบุคคลภายนอกดังกลาว รวมถึง

แตไมจำกัดเพียงผูที่เกี่ยวของกับทาน เชน สมาชิกในครอบครัว ลูกจาง ญาติ ทานรับรองและรับประกันความถูกตองของขอมูล

สวนบุคคลนั้น และทานรับรองและรับประกันวา ทานไดแจงใหบุคคลเหลานั้น ทราบอยางครบถวนแลวเกี่ยวกับประกาศความ

เปนสวนตัวนี้

When you agreed to submit personal data related to other individuals to the company of which said

individuals included, but not limited to, individuals with relation to you i.e. family member, employee

and relative,  it is implied that you have certified and guaranteed the accuracy of the aforementioned

personal data and you have notified the individuals of the details of this privacy notice.

3.3.3 ชองทางการติดตอ (Contact Us)

หากทานมีขอสงสัย หรือตองการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช และ/หรือ เปดเผย การใชสิทธิเกี่ยวกับขอมูลสวน

บุคคลของทาน ตามประกาศความเปนสวนตัวฉบับนี้ ทานสามารถติดตอ เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data

Protection Officer) ไดทาง  

If you have any questions or would like to inquire about collecting, using and/or disclosing the exercise of

the rights of your personal data according to this privacy notice, please contact the Data Protection

Officer via the following channels.

อีเมล

Email

membership@nichada.com

mailto:membership@nichada.com


โทร

Phone number

02-001-0202 ตอ/Ext. 173

3.4 บัตรผานเขาออกโครงการ / สัญญาการบริการ (Nichada Pass application/ Service Agreement) 

3.4.1  ประเภทขอมูลและวัตถุประสงคที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมใช และหรือ เปดเผยขอมูล

ประเภทของขอมูล

Type of  Data

ขอมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมใช และ/หรือ เปดเผย

Personal Data that company Collect/use/and/or disclose

วัตถุประสงค

Purpose

ขอมูลสวนตัว

Personal Data

● ชื่อ-นามสกุล หรือชื่อเลน

● หมายเลขประจำตัวประชาชน

● หนังสือเดินทาง

● ใบอนุญาตขับขี่

● เลขประจำตัวผูเสียภาษี

● ความสัมพันธกับผูสมัคร

● ทะเบียนบาน

● บัตรประจำตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย และ ทร. 38/1

● โฉนดที่ดิน

● หนังสือสัญญาขาย

● สัญญาเชาบาน

● สถานะการพักอาศัย

● ใบอนุญาตทำงาน VISA

● หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล

● สูติบัตร

● ทะเบียนสมรส

● ใบมรณบัตร

● บัตรประจำตัวนักเรียน-ผูปกครองโรงเรียน ไอ เอส บี

● ทะเบียนรถยนต ยี่หอรถยนต รุนรถยนต หมายเลข สี

รถยนต ชื่อเจาของรถยนต ประเภทยานพาหนะ

● สัญญาเชา รถยนต

● หนังสือรับรองบริษัท

● หนังสือรับรองนิติบุคคล

● หนังสือรับรองการทำงาน

● หนังสือรับรองจากบริษัทรับรองผูสมัครเปนผูมีอำนาจ

ใชรถ

ที่มีขอมูลสวนบุคคลที่กลาวมายอมสามารถใชระบุตัวบุคคล

ไดโดยตัวมันเอง จึงถือเปนขอมูลสวนบุคคล

● เพื่อสมัครสมาชิก การตออายุสมาชิก

การลาออกจากเปนสมาชิก

● เพื่อตอบขอซักถามหรือรับขอเสนอ

แนะของทาน

● เพื่อดำเนินการแกไขตามขอรองเรียน

ของสมาชิก

● เพื่อออกบัตรสมาชิก

● Name-surname or nickname

● Identification

Conducting identity verification for the

purpose undermentioned :



● Passport

● Driver's license number

● Taxpayer identification number

● Relationship with the applicant

● House registration

● Identification card of non-Thai nationals and

Tor.38/1

● Land title deed

● Sales contracts

● House lease agreement

● Residence status

● Work permit, VISA

● Name-surname change

● Work permit

● Birth certificate

● Marriage certificate

● Death certificate

● Student-parent ISB school card

● Vehicle registration, car make, car model,

registration number, car color, car owner name,

vehicle type

● Car rental contract

● Company certificate

● Corporate certificate

● Work certificate

● Certificate from the company certifying the

applicant is authorized to use the car

any such personal data can be used to identify an

individual by itself, therefore regarded as personal

information

● Subscription for membership,

membership renewal, resigning

from membership

● Responding to your questions or

suggestions in order to take

corrective action in accordance

with the complaints of the

members

● produce membership cards

ขอมูลละเอียดออน

Sensitive

Information

● เชื้อชาติ/สัญชาติ

● ศาสนา

● อายุ

● เพศ

● วัน เดือน ปเกิด สถานที่เกิด

● แบบพิมพลายนิ้วมือ

● ลายมือชื่อ

● เพื่อเก็บสถิติของสมาชิก และเก็บขอมูล

ทางการแพทย เชน โรคประจำตัวของ

สมาชิก

● เพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากร



● ขอมูลสุขภาพ ขอมูลการไดรับวัคซีน

ในกรณี ที่บริษัทฯ ไดรับขอมูลออนไหวของทานมาโดยไมได

ตั้งใจ และไมมีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมขอมูลของทาน  บริษัท

ฯ จะไมนำขอมูลออนไหวของทานไปใช

● Race/Nationality

● Religion

● Age

● Gender

● Date of birth and place of birth

● Fingerprint

● Signature of the person

● Health information, medical information

(vaccination)

In the event that the company accidentally

receives your sensitive information and has no

intention to collect your information, the company

will not use your sensitive information.

● To collect statistics of members

and collect medical information

such as the member's congenital

disease

● To check criminal records

ขอมูลเพื่อการติดตอ

สื่อสารและการ

ตลาด

Marketing and

Communication

Data

● หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่

● ที่อยูปจจุบัน ที่อยูตามทะเบียนบาน สถานที่ทำงาน

● อีเมล

● โทรสาร

● เพื่อแจงขาวสารประชาสัมพันธ

● ใหคำแนะนำการใหบริการ

● การจัดสงเอกสารใบแจงหนี้ ใบเสร็จรับ

เงิน

● Phone number, mobile phone number

● Current address, according to household

registration, place of work

● E-mail address

● Fax number

● Notification of public relations new

● Advising on provided services

● Delivery of invoices and  receipts

ขอมูลเพื่อการระบุ

ตัวตน 

Identification

Data

ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ซึ่งบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมได

จากกลองโทรทัศนวงจรปด กลองถายภาพ  เมื่อมีการเขาถึง

พื้นที่ภายในอาคารสำนักงาน หรือสถานที่ที่อยูในความดูแล

ของบริษัทฯ และในงานกิจกรรม งานประชุม หรืองาน

สัมมนาตางๆ ที่บริษัทจัดขึ้น

● เพื่อยืนยันตัวตนและผลิตบัตรสมาชิก

● เพื่อรักษาความปลอดภัยใหกับผูใชบริการ

Your picture or video in which the company may

collect from closed-circuit TV or video cameras

● To verify identity in order to

process membership cards.



when accessing areas within an office building,

retail space or any places under the supervision of

the company, and at various events, meetings or

seminars organized by the company.

● To provide security to service

recipients.

ขอมูลการศึกษาและ

การทำงาน

Education and

work Data

● ยศ

● ตำแหนง

● ประเภทการทำงาน

● ชื่อนายจาง ชื่อบริษัท สถานที่ตั้งบริษัท

● เบอรโทรศัพท โทรสาร

● รายได รายไดอื่นๆ

● เพื่อประโยชนสูงสุดในการพัฒนา

ผลิตภัณฑและบริการสำหรับใหบริการ

● Rank

● Position

● Type of work

● Employer name and company name, location

of the company

● Telephone number, fax number

● Monthly income, other income

● To research and analysis for

maximum benefit of products and

services development.

ขอมูลทาง  การเงิน

Financial Data

● เลขบัญชีธนาคาร

● เลขประจำตัวผูเสียภาษี 

● หมายเลขบัตรเครดิต

● เลขที่เช็ค

● ใบนำฝากธนาคาร

● เพื่อเปนหลักฐานการชำระเงิน

● เพื่อนำไปใชประกอบการออกใบเสร็จรับ

เงิน และคืนเงินมัดจำ

● bank account number

● tax identification number

● Credit card number

● Check number

● Deposit slip

● As proof of payment

● For issuing receipts and  return the

deposit

ขอมูลการ     ใช

งาน 

Usage details

ขอมูลเกี่ยวกับการใชงานบนเว็บไซตแพลตฟอรม หรือหนา

Website ตางๆ  ผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ

(กรณีลูกคาสนใจสมัครสมาชิก ออนไลน) 

● เพื่อการสมัครสมาชิกใหม

● การตออายุสมาชิก

● การนำสงเอกสารประกอบการสมัคร การ

ตออายุ แบบออนไลน



Information about the use of the website, platform

or website pages, products and services of the

company (in case customers are interested in

applying for membership online)

● Apply new membership,

● Membership renewal,

● Online submission of supporting

documents for renewal application

ขอมูลสวนบุคคล

ของ

ผูเยาว

Personal details

of Juvenile

หนังสือยินยอมจากผูใชอำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการ

แทนผูเยาวหรือหนังสือมอบอำนาจทุกประเภท สำหรับการ

สมัครบัตรตางๆภายในบริษัทหรือเอกสารสวนตัวที่แสดงให

กับเจาหนาที่พนักงาน

สำหรับเกณฑขั้นต่ำในการกำหนดอายุผูใช

บริการของบริษัทฯ นั้น คือ 16 ปขึ้นไป ซึ่ง

เกณฑดังกลาวมีสถานะเปนผูเยาว คือ บุคคล

ที่อายุต่ำกวา 20 ปบริบูรณ ทั้งนี้ในการเก็บ

ขอมูลสวนบุคคลใดๆ กับบุคคลกลุมนี้บริษัทฯ

ไดมีหนังสือขอความยินยอมจากผูใชอำนาจ

ปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผูเยาว

กอนที่จะมีการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับ การ

เก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวน

บุคคล รายละเอียดปรากฏตามหนังสือขอ

ความ

ยินยอมจากผูใชอำนาจปกครอง

Letter of consent from a person with parental

power to act on behalf of a minor or all types of

power of attorney For applying for various cards

within the company or personal documents shown

to the staff

To determine the minimum criteria of

the age in order to use company's

service is 16 years and over, which

such criteria is a minor, i.e. a person

under 20 years of age. With this group

of people, the company will require a

letter of consent that has been

obtained from an authorized parental

authority acting on behalf of a

juvenile prior to any action related to

the collection, use and/or disclosure

of personal data. Details appear in the

consent form from the user of

parental power.

3.4.2 แหลงที่มาของขอมูลสวนบุคคล (Source of Personal Information)

บริษัทฯ ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลและขอมูลที่ละเอียดออนของทาน ผานกระบวนการ ดังนี้

The company will collect your personal and sensitive data via the following procedure.



แหลงที่มา

Source of Data

กระบวนการจัดเก็บ

Data Storage Procedure

ขอมูลที่ทานใหกับ

บริษัทฯ โดยตรง

Personal Data

directly given to

the company

เมื่อทานเขาทำสัญญาหรือรับบริการจากบริษัทฯ   ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลหรือ

เปลี่ยนแปลงขอมูลอื่น คำขอใชบริการ  หรือคำขอขอมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสินคาหรือบริการของบริษัทฯ

ขอมูลการรองเรียนเกี่ยวกับสินคา และ/หรือบริการ ขอมูลที่ใชสมัครลงทะเบียนสรางบัญชีการใชงาน

(Account) หรือ โปรไฟล (Profile) กับบริษัทฯ เพื่อรับบริการของบริษัทฯ  ทั้งทางชองทางออฟไลนและ

ชองทางออนไลนขอมูลที่ทานติดตอกับบริษัทฯ  ไมวาจะเปนการสื่อสารในรูปแบบหนังสือหรือ

อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนขอมูลที่ทานใหกับบริษัทฯ ผานการทำแบบสำรวจการใหขอเสนอแนะหรือ

ขอคิดเห็นผานชองทางตางๆ รวมทั้ง ขอมูลที่ทานเขาใชบริการ ณ ที่สำนักงานใหญหรือสำนักงานสาขา

ศูนยบริการลูกคา หรือ บูธจัดแสดงสินคาหรือบริการ

Personal data directly given to us when you make a contract to purchase,receive

services , rectify your personal data, request for the company's service and product

and/or make a complaint about the product or service. The information also used to

register to create an account or profile with the company to use the company's services

both through offline channels and online channels, the information you contact with

the company whether it is communication in the form of documents or electronic

through surveys, giving suggestions or comments through various channels when

event/booth or has been registered as well as you provide to the company, including

information that you use the service at the head office or branch offices, customer

service centers, or Exhibition booth.

ขอมูลที่บริษัทฯ จัด

เก็บอัตโนมัติ

Automatic call to

collect Personal

Data

เมื่อทานเขาใชบริการผานระบบของบริษัทฯ หรือเขาชมเว็บไซต    ของบริษัทฯ ผานอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ คอมพิวเตอร แล็ปท็อป Google form อีเมล

Using the service through the company's system or visiting the company's website

through electronic devices such as Mobile phones, computers, laptops, Google form,

Email.

ขอมูลจากแหลง

ขอมูลภายนอกหรือ

ขอมูลสาธารณะที่

เชื่อถือได

Reliable External

or Public Data.

เมื่อเขาใชงานเว็บไซต แอปพลิเคชัน แหลงขอมูลสื่อสังคมออนไลน ผูใหบริการขอมูล (Data Providers)

หนวยราชการ หรือบริษัทฯ หรือ Website ที่เกี่ยวของกับการ ทั้งรูปภาพหรือ ID Website ที่ไดรับผาน

มือถือตางๆ 

Websites, Applications, Social Media Resources Data Providers, governmental authorities

or companies or websites related to Either an photo or a website ID received through

mobile phones.



ขอมูลที่ทานติดตอกับ

บริษัทฯ 

Your Contact Data

เมื่อทาน พนักงาน ลูกจาง ตัวแทน คูคาหรือพันธมิตรของบริษัทฯ  ผูรับมอบอำนาจหรือผูกระทำการแทน

หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมายจากบริษัทฯ ติดตอผานชองทางเวปไซต แอพพลิเคชั่น สื่อ

สังคมออนไลน อีเมล การประชุม การสัมภาษณ ขอควมสั้น โทรสาร ไปรษณีย หรือโดยวิธีการอื่นใด ทั้้งนี้

บริษัทฯ อาจเก็บขอมูลในรูปขอความ ภาพ หรือเสียง

The Information shall be processed by Nichada’s employees and natural persons acting

on behalf of Nichada Thani, employees, agents, partners or alliances of the Company.

Including, when you contact us through website, applications, online platform, email,

meeting, interview, short message, fax, mail, or other methods. Moreover, the company

shall store the data in the form of messages, pictures, and audio.

ขอมูลที่ทานรวมทำ

กิจกรรมกับบริษัทฯ 

Data participating

in company’s

activities. 

เมื่อทานเขารวมกิจกรรมทางการตลาด ขอมูลการลงทะเบียนในงานที่ผานระบบคอมพิวเตอร หรือเอกสาร

ตางๆในงานอีเวนท หรืองานแขงขันตางๆ ที่จัดขึ้นโดยหรือในนามของบริษัทฯ  และ/หรือคูคาหรือ

พันธมิตรที่รวมทำกิจกรรมกับบริษัทฯ หรือฝายขายของบริษัทฯ

When attending any marketing activities information Registration information in the

event via computer system or documents in the event or various competitions

organized by or on behalf of the Company and/or partners or alliances participating in

activities with Nichada Thani or the sales department of Nichada Thani.

เมื่อทานตกลงและยินยอมใหขอมูลสวนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอกแกบริษัทฯ ซึ่งบุคคลภายนอกดังกลาว รวมถึง 

แตไมจำกัดเพียงผูที่เกี่ยวของกับทาน เชน สมาชิกในครอบครัว ลูกจาง ญาติ ทานรับรองและรับประกันความถูกตองของขอมูล 

สวนบุคคลนั้น และทานรับรองและรับประกันวา ทานไดแจงใหบุคคลเหลานั้น ทราบอยางครบถวนแลวเกี่ยวกับประกาศความ 

เปนสวนตัวนี้

When you agreed to submit personal data related to other individuals to the company of which said 

individuals included, but not limited to, individuals with relation to you i.e. family member, employee 

and relative,  it is implied that you have certified and guaranteed the accuracy of the aforementioned 

personal data and you have notified the individuals of the details of this privacy notice.

3.4.3 ชองทางการติดตอ (Contact Us)

หากทานมีขอสงสัย หรือตองการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช และ/หรือ เปดเผย การใชสิทธิเกี่ยวกับขอมูลสวน 

บุคคลของทาน ตามประกาศความเปนสวนตัวฉบับนี้ ทานสามารถติดตอ เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data 

Protection Officer) ไดทาง  

If you have any questions or would like to inquire about collecting, using and/or disclosing the exercise of 

the rights of your personal data according to this privacy notice, please contact the Data Protection 

Officer via the following channels.



อีเมล

Email

customerrelations@nichada.com

โทร
Phone number
02-001-0202 ตอ/Ext. 181, 183, 184, 185, 186

3.5  รานอาหาร ( Restaurants)

3.5.1 ประเภทขอมูลและวัตถุประสงคที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมใช และหรือ เปดเผยขอมูล

Type of data and the purpose the company collect, use, and/or disclose information

ประเภทของขอมูล

Type of  Data

ขอมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมใช และ/หรือ เปดเผย
Personal Data that company Collect/use/and/or

disclose

วัตถุประสงค

Purpose

ขอมูลสวนตัว

Personal Data

● ชื่อ-นามสกุล หรือชื่อเลน

● เลขประจำตัวประชาชน

● วัน เดือนป เกิด

● ระบุตัวตนในการจองรานอาหาร

● เพื่อยืนยันตัวตนในการรับสิทธิ์โปรโม

ชั่นกับทางราน

● Name-surname or nickname

● ID number,

● Date/month/year of birth

● To identify customer’s

identification when make the

reservation.

● To identify for incentives and

promotions.

ขอมูลละเอียดออน

Sensitive Data

● ขอมูลการไดรับวัคซีน ในกรณี ที่บริษัทฯ ไดรับขอมูล

ออนไหวของทานมาโดยไมไดตั้งใจ และไมมีเจตนาที่

จะเก็บรวบรวมขอมูลของทาน บริษัทฯ จะไมนำขอมูล

ออนไหวของทานไปใช

● ใชสำหรับเปนขอมูลการแพอาหาร

หรือ โรคประจำตัว

● มาตรการรักษาความปลอดภัย (โควิด

19)



● Vaccination InformationIn cases that the

company receives your sensitive data by

mistake and has no intention to collect your

data, those will not be processed by the

company

● For information on

food allergies

● Or congenital diseases.

● To serve the COVID-19 Safety

Measures.

ขอมูลเพื่อการติดตอ การ

ตลาดและสื่อสาร 

Contact Information

Data for Marketing and

Communication

● หมายเลขโทรศัพท / หมายเลข

โทรศัพทคลื่อนที่ 

● อีเมล

● Line ID

● ที่อยู

ใชเพือเปนขอมูลยืนยันการจอง และการ

แจงขอมูลอัพเดทเพิ่มเติมจากทางราน

● Home phone number mobile phone number

● Email

● Line ID

● Address

For booking confirmation and

notification of additional updates

from the restaurant.

ขอมูลเพื่อการระบุตัวตน 

Personally Identifiable

Data

ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวของทาน  ที่บริษัทฯ อาจเก็บ

รวบรวมไดจากกลองโทรทัศนวงจรปด กลองถายภาพ 

เมื่อมีการเขาถึงพื้นที่ภายในอาคารสำนักงาน พื้นที่คาปลีก

หรือสถานที่ที่อยูในความดูแลของ  บริษัทฯ และในงาน

กิจกรรม งานประชุม หรืองานสัมมนาตางๆ ที่บริษัทจัด

ขึ้น

● เพื่อเปนการโฆษณาประชาสัมพันธราน

● เพื่อเปนการรักษาความปลอดภัยใหกับ

ผูใชบริการ

Your picture or video in which the company

may collect from closed-circuit TV or video

cameras when accessing areas within an office

building, retail

space or any places under the supervision of

the company, and at various events, meetings

or seminars organized by the company.

Photography for advertising, public

relations for the restaurant; and

closed circuit TV camera to provide

security for users.



ขอมูลการศึกษาและการทำ

งาน

Education and Work

Information

● อาชีพ

● สถานทีทำงาน 

เพื่อนำมาเปนขอมูลในการพัฒนาราน หรือ

โปรโมชันราน

● Occupation

● Company  name

To improve and develop products

and promotions of the Company.

ขอมูลการใชงาน 

Usage Data

ขอมูลเกี่ยวกับการใชงานบนเว็บไซตแพลตฟอรม การใช

ผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ  ขอมูล google

analytic  ขอมูลทางเทคนิคอื่นๆ จากการใชงาน

แพลตฟอรมและระบบปฏิบัติการของ บริษัทฯ  

- เพื่อสงขอมูลผลิตภัณฑของรานและการให

ขอมูลพื้นฐานในการบริการ

Information about t use of the website

platforms, the use of company's products and

services, google analytic data, other technical

data via the company's platform and operating

system

- To provide information about the

products of the store and other

basic information on services.

3.5.2 แหลงที่มาของขอมูลสวนบุคคล (Source of personal data)

บริษัทฯ ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลและขอมูลที่ละเอียดออน  ของทาน ผานกระบวนการ ดังนี้

The company will collect your personal and sensitive data via the following procedure.

แหลงที่มา

Source of Data

กระบวนการจัดเก็บ

Data Storage Procedure



ขอมูลที่ทานใหกับ

บริษัทฯ โดยตรง

Personal Data

directly given to

the company

เมื่อทานเขาทำสัญญาหรือรับบริการจากบริษัทฯ   ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลหรือเปลี่ยนแปลง

ขอมูลอื่น ยื่นคำขอใชบริการ  หรือคำขอขอมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสินคาหรือบริการของบริษัทฯ ยื่นคำรองเรียนเกี่ยว

กับสินคา และ/หรือบริการ สมัครลงทะเบียนสรางบัญชีการใชงาน (Account) หรือ โปรไฟล (Profile) กับ

บริษัทฯ เพื่อรับบริการของบริษัทฯทั้งทางชองทางออฟไลนและชองทางออนไลนขอมูลที่ทานสงใหกับบริษัทฯ 

ไมวาจะเปนรูปแบบหนังสือ หรืออิเล็กทรอนิกส ตลอดจนขอมูลที่ทานใหกับบริษัทฯ ผานการทำแบบสำรวจ

การใหขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นผานชองทางตางๆ รวมทั้ง ขอมูลที่ทานเขาใชบริการ ณ ที่สำนักงานใหญหรือ

สำนักงานสาขาศูนยบริการลูกคา หรือ บูธจัดแสดงสินคาหรือบริการ

Personal data directly given to us when you commit a contract or receive services from the

company, rectify your personal data or other data, request for the company's service or

other information pertaining to the company’s product or service, file a complaint about the

product and/or service, register to create an account or profile with the company to use the

company's services both via offline and online channels, the information you have

submitted to the company whether it is in the form of documents or electronic through

surveys, giving suggestions or comments through various channels when event/booth or has

been registered as well as you provide to the company, including information that you use

the service at the head office or branch offices, customer service centers, or Exhibition

booth.

ขอมูลที่บริษัทฯ จัด

เก็บอัตโนมัติ

Automatic call to

collect Personal

Data

เมื่อทานเขาใชบริการผานระบบของบริษัทฯ หรือเขาชมเว็บไซตของ บริษัทฯ ผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน

โทรศัพทเคลื่อนที่ คอมพิวเตอร

แล็ปท็อป เปนตน

When you use the service via the company's system or visiting the company's website

through electronic devices such as mobile phones, computers, laptops, etc.

ขอมูลจากแหลง

ขอมูลภายนอกหรือ

ขอมูลสาธารณะที่

เชื่อถือได

Reliable External

or Public Data

บริษัทฯ อาจไดรับขอมูลทานผานเว็บไซต แอปพลิเคชัน แหลงขอมูลสื่อสังคมออนไลน ผูใหบริการขอมูล

(Data Providers) หนวยราชการ หรือ Website ที่เกี่ยวของ ทั้งรูปภาพหรือ ID Website ที่ไดรับผาน

โทรศัพทมือถือตางๆ 



The company may receive data via websites, applications, social media resources, data

providers, government authorities or related websites including images or ID websites

received from mobile phone devices.

ขอมูลที่ทานติดตอ

กับบริษัทฯ

Your Contact

Data

เปนขอมูลที่ไดรับเมื่อทาน พนักงาน ลูกจาง ตัวแทน คูคาหรือพันธมิตรของบริษัทฯ  ผูรับมอบอำนาจหรือผู

กระทำการแทนหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมายจากบริษัทฯ ติดตอผานชองทางเวปไซต

แอพพลิเคชั่น สื่อสังคมออนไลน อีเมล การประชุม การสัมภาษณ ขอควมสั้น โทรสาร ไปรษณีย หรือโดย

วิธีการอื่นใด ทั้้งนี้ บริษัทฯ อาจเก็บขอมูลในรูปขอความ ภาพ หรือเสียง

The Information acquired from your, employee, staff, representative, partner, alliance, power

of attorney recipient agent, or others involved or assigned contact via website, application,

social media online platform, email, meetings, interviews, short messages, fax, mail or other

medias of which the company may collect information in the forms of messages, images or

audio.

ขอมูลที่ทานรวมทำ

กิจกรรมกับบริษัทฯ 

Data participating

in company’s

activities

เมื่อทานเขารวมกิจกรรมทางการตลาด ขอมูลการลงทะเบียนในงานที่ผานระบบคอมพิวเตอร หรือเอกสาร

ตางๆในงานอีเวนท หรืองานแขงขันตางๆ ที่จัดขึ้นโดยหรือในนามของบริษัทฯ  และ/หรือคูคาหรือพันธมิตรที่

รวมทำกิจกรรมกับบริษัทฯ หรือฝายขายของบริษัทฯ

The Data acquired when attending any marketing activities. Registration information in the

event via computer system or documents in the event or various competitions organized by

or on behalf of the company and/or partners or alliances participating in activities with the

company or the sales department of the company.

เมื่อทานตกลงและยินยอมใหขอมูลสวนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอกแกบริษัทฯ ซึ่งบุคคลภายนอกดังกลาว 

รวมถึง แตไมจำกัดเพียงผูที่เกี่ยวของกับทาน เชน สมาชิกในครอบครัว ลูกจาง ญาติ ทานรับรองและรับประกันความ 

ถูกตองของขอมูลสวนบุคคลนั้น และทานรับรองและรับประกันวา ทานไดแจงใหบุคคลเหลานั้น ทราบอยางครบถวน 

แลวเกี่ยวกับประกาศความเปนสวนตัวนี้

When you agreed to submit personal data related to other individuals to the company of which 

said individuals included, but not limited to, individuals with relation to you i.e. family member, 

employee and relative,  it is implied that you have certified and guaranteed the accuracy of the 

aforementioned personal data and you have notified the individuals of the details of this privacy 

notice.



3.5.3 ชองทางการติดตอ (Contact)

หากทานมีขอสงสัย หรือตองการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช และ/หรือ เปดเผย การใชสิทธิเกี่ยวกับขอมูลสวน 

บุคคลของทาน ตามประกาศความเปนสวนตัวฉบับนี้ ทานสามารถติดตอ เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data 

Protection Officer) ไดทาง  

If you have any questions or would like to inquire about collecting, using and/or disclosing the exercise of 

the rights of your personal data according to this privacy notice, please contact the Data Protection Officer 

via the following channels.

อีเมล

Email

nicc@nichada.com

โทร

Phone number

02-960-4300 ตอ 225 , 02-832-0055

3.6หองออกกำลังกาย สนามกีฬาทั้งในรมและกลางแจง (Fitness,indoor and outdoor sports)

3.6.1 ประเภทขอมูลและวัตถุประสงคที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมใช และหรือ เปดเผย

ขอมูล (Type of data and the purpose the company collect, use, and/or

disclose information)

ประเภทของขอมูล

Type of  Data

ขอมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมใช และ/หรือ เปดเผย
Personal Data that company Collect/use/and/or

disclose

วัตถุประสงค

Purpose

ขอมูลสวนตัว

Personal Data

● ชื่อ -ชื่อกลาง-นามสกุล

● เลขบัตรสมาชิก

● วัน เดือนป เกิด

● ใชเปนขอมูลในการระบุตัวตนในการจองราน

อาหาร

● เพื่อยืนยันตัวตนในการรับสิทธิ์โปรโม  ชั่นกับ

ทางราน

● Name, middle name, last name,

● NFR ID number,

● Date/month/year of birth

● To identify customer’s identification

when make the reservation.

● to identify for incentives and

promotions.

mailto:nicc@nichada.com


ขอมูลละเอียดออน

Sensitive Data
● ขอมูลการไดรับวัคซีน

ในกรณี ที่บริษัทฯ ไดรับขอมูลออนไหวของทานมาโดยไม

ไดตั้งใจ และไมมีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมขอมูลของทาน

บริษัทฯ จะไมนำขอมูลออนไหวของทานไปใช

● ใชสำหรับเปนขอมูลการแพอาหาร หรือ

โรคประจำตัว

● มาตรการรักษาความปลอดภัย (โควิด19)

● Vaccination Information

In cases that the company receives your

sensitive data by mistake and has no intention

to collect your data, those will not be

processed by the company

● For information on food allergies or

congenital diseases.

● To serve the COVID-19 Safety Measures

ขอมูลเพื่อการติดตอ

การตลาดและสื่อสาร 

Contact

Information Data

for Marketing and

Communication

● หมายเลขโทรศัพท  / หมายเลขโทรศัพทคลื่อนที่

● อีเมล

● Line ID

● ที่อยู

● Home phone number mobile phone number

● Email

● Line ID

● Address

ใชเพือเปนขอมูลยืนยันการจอง และการแจงขอมูล

อัพเดทเพิ่มเติมจากทางราน

For booking confirmation and notification

of

additional updates from the restaurant.

ขอมูลเพื่อการระบุตัว

ตน 

Personally

Identifiable Data

ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวของทาน  ที่บริษัทฯ อาจเก็บ

รวบรวมไดจากกลองโทรทัศนวงจรปด กลองถายภาพ 

เมื่อมีการเขาถึงพื้นที่ภายในอาคารสำนักงาน พื้นที่คาปลีก

หรือสถานที่ที่อยูในความดูแลของ  บริษัทฯ และในงาน

กิจกรรม งานประชุม หรืองานสัมมนาตางๆ ที่บริษัทจัด

ขึ้น

● เพื่อเปนการโฆษณาประชาสัมพันธราน

● เพื่อเปนการรักษาความปลอดภัยใหกับผูใช

บริการ

Your picture or video in which the company

may collect from closed-circuit TV or video

cameras when accessing areas within an office

building, retail

Photography for advertising, public

relations for the restaurant; and closed

circuit TV camera to provide security for

users.



space or any places under the supervision of

the company, and at various events, meetings

or seminars organized by the company.

ขอมูลการใชงาน 

Usage Data

ขอมูลเกี่ยวกับการใชงานบนเว็บไซตแพลตฟอรม การใช

ผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ  ขอมูล google

analytic  ขอมูลทางเทคนิคอื่นๆ จากการใชงาน

แพลตฟอรมและระบบปฏิบัติการของ บริษัทฯ  

- เพื่อสงขอมูลผลิตภัณฑของรานและการใหขอมูล

พื้นฐานในการบริการ

Information about t use of the website

platforms, the use of company's products and

services, google analytic data, other technical

data via the company's platform and operating

system

-To provide information about the

products of the store and other basic

information on services.

ขอมูลสวนบุคคลของ

ผูเยาว

Juvenile Personal

Data

ผูเยาว คือ บุคคลที่อายุต่ำกวา 20 ป บริบูรณ ทั้งนี้ในการ

เก็บขอมูลสวนบุคคลใดๆ กับบุคคลกลุมนี้บริษัทฯ ไดมี

หนังสือขอความยินยอมจากผูใชอำนาจปกครองที่มี

อำนาจกระทำการแทนผูเยาวกอนที่จะมีการดำเนินการ

ใดๆ เกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล 

ใชเปนเกณฑในการใหบริการสำหรับรับแผนก

สันทนาการ ที่ตองมีอายุ 16 ปขึ้นไป เพราะ

อุปกรณในการออกกำลังการ อาจจะเปนอันตราย

ไดกับผูใชบริการ

A juvenile is  a person under 20 years of age.

With this group of people, the company

endorses a letter of consent and obtains legal

permission from an authorized parental

authority acting on behalf of the juvenile prior

to any action related to the collection, use

and/or disclosure of personal data. Details

appear

acting on behalf of the juvenile prior to any

action related to the collection, use and/or

disclosure of personal data. Details appear in

the consent form from the user

of parental authorities.

To be used as a service criterion for

receiving the recreation department

whom must be 16 years or To be used as

a service criterion for receiving the

recreation department whom must be 16

years or over because of the equipment’s

may be dangerous to users.



3.6.2 แหลงที่มาของขอมูลสวนบุคคล (Source of personal data)

บริษัทฯ ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลและขอมูลที่ละเอียดออน  ของทาน ผานกระบวนการ ดังนี้

The company will collect your personal and sensitive data via the following procedure.

แหลงที่มา

Source of Data

กระบวนการจัดเก็บ

Data Storage Procedure

ขอมูลที่ทานใหกับ

บริษัทฯ โดยตรง

Personal Data

directly given to

the company

เมื่อทานเขาทำสัญญาหรือรับบริการจากบริษัทฯ   ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลหรือ

เปลี่ยนแปลงขอมูลอื่น ยื่นคำขอใชบริการ  หรือคำขอขอมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสินคาหรือบริการของบริษัทฯ

ยื่นคำรองเรียนเกี่ยวกับสินคา และ/หรือบริการ สมัครลงทะเบียนสรางบัญชีการใชงาน (Account) หรือ

โปรไฟล (Profile) กับบริษัทฯ เพื่อรับบริการของบริษัทฯ  ทั้งทางชองทางออฟไลนและชองทางออน

ไลนขอมูลที่ทานสงใหกับบริษัทฯ  ไมวาจะเปนรูปแบบหนังสือ หรืออิเล็กทรอนิกส ตลอดจนขอมูลที่ทาน

ใหกับบริษัทฯ ผานการทำแบบสำรวจการใหขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นผานชองทางตางๆ รวมทั้ง ขอมูล

ที่ทานเขาใชบริการ ณ ที่สำนักงานใหญหรือสำนักงานสาขาศูนยบริการลูกคา หรือ บูธจัดแสดงสินคาหรือ

บริการ

Personal data directly given to us when you commit a contract or receive services from

the company, rectify your personal data or other data, request for the company's

service or other information pertaining to the company’s product or service, file a

complaint about the product and/or service, register to create an account or profile with

the company to use the company's services both via offline and online channels, the

information you have submitted to the company whether it is in the form of documents

or electronic through surveys, giving suggestions or comments through various channels

when event/booth or has been registered as well as you provide to the company,

including information that you use the service at the head office or branch offices,

customer service centers, or Exhibition booth.

ขอมูลที่บริษัทฯ จัด

เก็บอัตโนมัติ

Automatic call

to collect

Personal Data

เมื่อทานเขาใชบริการผานระบบของบริษัทฯ หรือเขาชมเว็บไซตของ บริษัทฯ ผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ คอมพิวเตอร แล็ปท็อป เปนตน

When you use the service via the company's system or visiting the company's website

through electronic devices such as mobile phones, computers, laptops, etc.

ขอมูลจากแหลง

ขอมูลภายนอกหรือ

ขอมูลสาธารณะที่

เชื่อถือได

บริษัทฯ อาจไดรับขอมูลทานผานเว็บไซต แอปพลิเคชัน แหลงขอมูลสื่อสังคมออนไลน ผูใหบริการขอมูล

(Data Providers) หนวยราชการ หรือ Website ที่เกี่ยวของ ทั้งรูปภาพหรือ ID Website ที่ไดรับผาน

โทรศัพทมือถือตางๆ 



Reliable External

or Public Data

The company may receive data via websites, applications, social media resources, data

providers, government authorities or related websites including images or ID websites

received from mobile phone devices.

ขอมูลที่ทานติดตอ

กับบริษัทฯ 

Your Contact

Data

เปนขอมูลที่ไดรับเมื่อทาน พนักงาน ลูกจาง ตัวแทน คูคาหรืพันธมิตรของบริษัทฯ  ผูรับมอบอำนาจหรือผู

กระทำการแทนหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมายจากบริษัทฯ ติดตอผานชองทางเวปไซตแอพ

พลิเคชั่น สื่อสังคมออนไลน อีเมล การประชุม การสัมภาษณ ขอควมสั้น โทรสาร ไปรษณีย หรือโดย

วิธีการอื่นใด ทั้้งนี้ บริษัทฯ อาจเก็บขอมูลในรูปขอความ ภาพ หรือเสียง

The Information acquired from your, employee, staff, representative, partner, alliance,

power of attorney recipient agent, or others involved or assigned contact via website,

application, social media online platform, email, meetings, interviews, short messages,

fax, mail or other medias of which the company may collect information in the forms of

messages, images or audio.

ขอมูลที่ทานรวมทำ

กิจกรรมกับบริษัทฯ

Data

participating in

company’s

activities

เมื่อทานเขารวมกิจกรรมทางการตลาด ขอมูลการลงทะเบียนในงานที่ผานระบบคอมพิวเตอร หรือเอกสาร

ตางๆในงานอีเวนท หรืองานแขงขันตางๆ ที่จัดขึ้นโดยหรือในนามของบริษัทฯ  และ/หรือคูคาหรือ

พันธมิตรที่รวมทำกิจกรรมกับบริษัทฯ หรือฝายขายของบริษัทฯ

The Data acquired when attending any marketing activities. Registration information in

the event via computer system or documents in the event or various competitions

organized by or on behalf of the company and/or partners or alliances participating in

activities with the company or the sales department of the company.

เมื่อทานตกลงและยินยอมใหขอมูลสวนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอกแกบริษัทฯ ซึ่งบุคคลภายนอกดังกลาว รวมถึง

แตไมจำกัดเพียงผูที่เกี่ยวของกับทาน เชน สมาชิกในครอบครัว ลูกจาง ญาติ ทานรับรองและรับประกันความถูกตองของขอมูล

สวนบุคคลนั้น และทานรับรองและรับประกันวา ทานไดแจงใหบุคคลเหลานั้น ทราบอยางครบถวนแลวเกี่ยวกับประกาศความ

เปนสวนตัวนี้

When you agreed to submit personal data related to other individuals to the company of which said

individuals included, but not limited to, individuals with relation to you i.e. family member, employee

and relative,  it is implied that you have certified and guaranteed the accuracy of the aforementioned

personal data and you have notified the individuals of the details of this privacy notice.

3.6.3 ชองทางการติดตอ (Contact)

หากทานมีขอสงสัย หรือตองการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช และ/หรือ เปดเผย การใชสิทธิเกี่ยวกับขอมูลสวน

บุคคลของทาน ตามประกาศความเปนสวนตัวฉบับนี้ ทานสามารถติดตอ เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data

Protection Officer) ไดทาง  



If you have any questions or would like to inquire about collecting, using and/or disclosing the exercise of

the rights of your personal data according to this privacy notice, please contact the Data Protection

Officer via the following channels.

อีเมล

Email nfrgym@nichada.com

โทร

Phone number

02-960-4300 ตอ 180,227,270

3.7 งานประชาสัมพันธ และ/หรืองานกิจกรรมตางๆ (Publication and/or Events)

3.7.1 ขอมูลที่บริษัทฯ จัดเก็บสำหรับงานประชาสัมพันธ และ/หรืองานกิจกรรมตางๆ The types of Personal Data that the

Company Collect, Use, and/orDisclose for Publication and/or Events

ประเภทของขอมูล

Type of  Data

ขอมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมใช และ/หรือ

เปดเผย
Personal Data that the Company Collect, use,

and/or disclose

วัตถุประสงค

Purpose

ขอมูลสวนตัว

Personal Data

● ชื่อ-นามสกุล หรือชื่อเลน

● อายุ

● เพศ

● ที่อยู

● หมายเลขโทรศัพท

● รายได

● งบประมาณ

● ความสนใจ

●เพื่อนำขอมูลไปใชบนการด

Voucher เเละ การด เปนสิทธิพิเศษ

ของตัวลูกคาเอง หลังจากงาน

การดที่ออกเเบบไดถูกอนุมัติ

เรียบรอยเเลว ทีมมีเดียจะสง

ตอการด Voucher เเละ การด ไปที่

CustomerRelations, Sales,

Rental, N1N2, Vapor หรือ ตามที่

ไดรับมอบหมายงาน

●เพื่อนำขอมูลใหลูกคา/ผูขาย เซ็น

ตชื่อกำกับเอกสารเพื่อเเสดงตัวตนวา

เปนบุคคลที่เขามาขายสินคา อาหาร

เเละบริการในงานอีเวนทตางๆ

●Name - surname or nickname

●Age

● To bring you personal data

for using on Voucher card and
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●Gender

●Address

●Telephone Number / Phone

number

● Income

●Budget

● Interest

card. It is the privilege of the

customers themselves. After

Card’ s artwork has already

done for designed and got

approved.

The Media Team will send the

Voucher card and card back to

the CustomerRelations, Sales,

Rental, N1N2, Vapor or

according to assignments.

● To bring the information to

the customer/vendor for

signing the document to show

that is the person who comes

to sell stuffs, food and

services in various events

ขอมูลละเอียดออน

Sensitive Information

● เชื้อชาติ

●ศาสนา

●สัญชาติ

ในกรณี ที่บริษัทฯ ไดรับขอมูลออนไหวของ

ทานมาโดยไมไดตั้งใจ และไมมีเจตนาที่จะเก็บ

รวบรวมขอมูลของทาน  บริษัทฯ จะไมนำ

ขอมูลออนไหวของทานไปใช

● เพื่อปฎิบัติตามกฎหมาย

● เพื่อประเมินสินคาและบริการให

สอดคลองความตองการของทาน

●Race

●Religion

●Nationality

In the event that the Company has

unintentionally received your sensitive

information and has no intention to

collect your information , the

Company will not use your sensitive

information.

● To comply with the law

● To evaluate products and

services suitable for your

needs

ขอมูลเพื่อการระบุตัวตน 

Identification Data

ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ซึ่งบริษัทฯ อาจ

เก็บรวบรวมไดจากกลองโทรทัศนวงจรปด

กลองถายภาพ  เมื่อมีการเขาถึงพื้นที่ภายใน

อาคารสำนักงาน พื้นที่คาปลีก หรือสถานที่ที่

● เพื่อเปนการประชาสัมพันธ

รานคา สินคาหรือบริการ



อยูในความดูแลของบริษัทฯ และในงาน

กิจกรรม งานประชุม หรืองานสัมมนาตางๆ ที่

บริษัทจัดขึ้น

● เพื่อใชภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว

สำหรับงานสื่อประชาสัมพันธ รวม

ถึงงานอีเวนทตางๆ

Your picture or video in which the

company may collect from

closed-circuit video cameras or

photograph cameras when accessing

areas within an office building, retail

space or any places under the

supervision of the Company, and at

various events, meetings or seminars

organized by the Company.

● To advertise and publicize

retail shops, products or

services.

● To use Your picture or video

in order to promote on

advertisements included

various events organized by

the Company

ขอมูลเพื่อการติดตอสื่อสารและ

การตลาด

Marketing and

Communication Data

● หมายเลขโทรศัพท  / หมายเลข

โทรศัพทเคลื่อนที่

● อีเมล

● ID Line

● ที่อยู

● เพื่อการติดตอสื่อสาร

● เพื่อประชาสัมพันธใหลูกคาทราบ

ขอมูลขาวสารของบริษัท

● Phone number / mobile number

● Email

● Line ID

● Address

● For communication

● To publicize the company's

news and information to the

customers

3.7.2 แหลงที่มาของขอมูลสวนบุคคล (Source of Personal Information)

บริษัทฯ ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลและขอมูลที่ละเอียดออน  ของทาน ผานกระบวนการ ดังนี้

The company will collect your personal and sensitive data via the following procedure.

แหลงที่มา

Source of Data

กระบวนการจัดเก็บ

Data Storage Procedure

ขอมูลที่ทานใหกับ

บริษัทฯ โดยตรง

Personal Data

directly given to

the company

เมื่อทานเขารับบริการจากบริษัทฯ   ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลอื่น ยื่น

คำขอใชบริการ  หรือคำขอขอมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสินคาหรือบริการของบริษัทฯ ยื่นคำรองเรียนเกี่ยวกับ

สินคา และ/หรือบริการ สมัครลงทะเบียนสรางบัญชีการใชงาน (Account) หรือ โปรไฟล (Profile) กับ

บริษัทฯ เพื่อรับบริการของ บริษัทฯ  ทั้งทางชองทางออฟไลนและชองทางออนไลนขอมูลที่ทานสงใหกับ

บริษัทฯ  ไมวาจะเปนรูปแบบหนังสือ หรืออิเล็กทรอนิกส ตลอดจนขอมูลที่ทานใหกับบริษัทฯ ผานการทำ



แบบสำรวจการใหขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นผานชองทางตางๆ รวมทั้ง ขอมูลที่ทานเขาใชบริการ ณ ที่

สำนักงานใหญหรือสำนักงานสาขาศูนยบริการลูกคา หรือ บูธจัดแสดงสินคาหรือบริการ

Personal data directly given to us when you receive services from the company, rectify

your personal data or other data, request for the company's service or other information

pertaining to the company’s product or service, file a complaint about the product

and/or service, register to create an account or profile with the company to use the

company's services both via offline and online channels, the information you have

submitted to the company whether it is in the form of documents or electronic through

surveys, giving suggestions or comments through various channels when event/booth or

has been registered as well as you provide to the company, including information that

you use the service at the head office or branch offices, customer service centers, or

Exhibition booth.

ขอมูลที่บริษัทฯ จัด

เก็บอัตโนมัติ

Automatic call to

collect Personal

Data

เมื่อทานเขาใชงานผานเวปไซต www.nichada.com  เว็ปไซตของ  บริษัทฯ จะมีการใช Google

Analytics ซึ่งเปนบริการวิเคราะหเวปที่ใหบริการโดย Google Inc. (Google)   Google Analytics ใช

คุกกี้  ซึ่งเปนไฟลที่เก็บอยูบนคอมพิวเตอรของคุณ เพื่อชวยเวปไซตวิเคราะหวิธีการใชงานของผูใชขอมูลที่

คุกกี้สรางขึ้นเกี่ยวกับการใชงานเวปไซต (รวมถึงที่อยู IP ของทาน) จะถูกสงและจัดเก็บบนเซิรฟเวอร โดย

Google ประเทศสหรัฐอเมริกา Google จะใชขอมูลนี้เพื่อประเมินการใชเวปไซต รวบรวมรายงานเกี่ยว

กับกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเวปไซตสำหรับผูใหบริการเวปไซต และใหบริการดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรม

ของเวปไซตและการใชงานอินเตอรเน็ต Google ยังอาจสงขอมูลนี้ใหแกบุคคลภายนอกตามที่กฎหมาย

กำหนดไว หรือเมื่อบุคคลภายนอกดังกลาวดำเนินการประมวลผลขอมูลในนามของ Google  Google จะ

ไมเชื่อมโยงที่อยู IP ของคุณกับขอมูลอื่นที่ Google เก็บรักษาไว

The company provides personal data  through the website : www.nichada.com. The

company also uses cookies to enable websites to provide enhanced functionality of

Google Analytics provided by Google Inc. (Google). The files will be stored on your

computer to help the website analyze the user traffic about their use of the website.

(Including your IP address) is transmitted and stored on a server by Google United

States Google. This information will be used to assess the traffic of the website, report

website activity of its operation, and provide other services to connect with website

activities and use of the Internet. Google may also transmit this information to third

parties as required by law, or when such third parties process data on Google's behalf,

Google will not associate your IP address with any other information that Google

maintains.

ขอมูลจากแหลงขอมูล

ภายนอกหรือขอมูล

สาธารณะที่เชื่อถือได

บริษัทฯ อาจไดรับขอมูลทานผานเว็บไซต แอปพลิเคชัน แหลงขอมูลสื่อสังคมออนไลน ผูใหบริการขอมูล

(Data Providers) หนวยราชการ หรือ Website ที่เกี่ยวของ ทั้งรูปภาพหรือ ID Website ที่ไดรับผาน

โทรศัพทมือถือตางๆ 



Reliable External

or Public Data

The company may receive data via websites, applications, social media resources, data

providers, government authorities or related websites including images or ID websites

received from mobile phone devices.

ขอมูลที่ทานติดตอกับ

บริษัทฯ 

เปนขอมูลที่ไดรับเมื่อทาน พนักงาน ลูกจาง ตัวแทน คูคาหรือพันธมิตรของบริษัทฯ  ผูรับมอบอำนาจหรือ

ผูกระทำการแทนหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมายจากบริษัทฯ ติดตอผานชองทางเวปไซตแอ

พพลิเคชั่น สื่อสังคมออนไลน อีเมล การประชุม การสัมภาษณ ขอควมสั้น โทรสาร ไปรษณีย หรือโดย

วิธีการอื่นใด ทั้้งนี้ บริษัทฯ อาจเก็บขอมูลในรูปขอความ ภาพ หรือเสียง

Your Contact Data The Information acquired from your, employee, staff, representative, partner, alliance,

power of attorney recipient agent, or others involved or assigned contact via website,

application, social media online platform, email, meetings, interviews, short messages,

fax, mail or other medias of which the company may collect information in the forms of

messages, images or audio.

ขอมูลที่ทานรวมทำ

กิจกรรมกับบริษัทฯ 

เมื่อทานเขารวมกิจกรรมทางการตลาด ขอมูลการลงทะเบียนในงานที่ผานระบบคอมพิวเตอร หรือเอกสาร

ตางๆในงานอีเวนท หรืองานแขงขันตางๆ ที่จัดขึ้นโดยหรือในนามของบริษัทฯ  และ/หรือคูคาหรือ

พันธมิตรที่รวมทำกิจกรรมกับบริษัทฯ หรือฝายขายของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการถายภาพบรรยากาศงานกิจกรรมตางๆ  ที่บริษัทฯ จัดขึ้น เชน งานตลาดบริเวณ Secret

Garden, งานลอยกระทง. งานฮัลโลวีน งานเปดตัวโครงการบานพักอาศัย งานโปรโมทสินคาและบริการ

เปนตน โดยจะถายภาพ ทั้งที่เปนภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือเปนคลิปวีดีโอตางๆ ซึ่งในภาพหรือคลิปวีดี

โอที่บริษัทไดถายเก็บรวบรวมไว อาจมีภาพของทานปรากฏอยูดวย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการนำเสนอภาพ

บรรยากาศงานเหลานั้น ผานสื่อตางๆ ทั้งออนไลนและออฟไลน หรืออาจผานสื่อสังคมตางๆ   โดยมีวัตถุ

ประสงคเพื่อใชในการเผยแพรหรือประชาสัมพันธงานกิจกรรมตางๆ รวมทั้งถายทอดบรรยากาศงาน

กิจกรรมใหแกผูมารวมงาน ตลอดจนผูที่สนใจทั่วไปดวย

Data participating

in company’s

activities

The Data acquired when attending any marketing activities. Registration information in

the event via computer system or documents in the event or various competitions

organized by or on behalf of the company and/or partners or alliances participating in

activities with the company or the sales department of the company.

There will be photographs (photos) taken at events hosted, put on, and/or promoted by

our company, e.g. Secret Garden, Loy Krathong Festival, Halloween, Open house,

Promotional products and services, and so forth. The photos will be taken in the form

of photos and video which you would be photographed or recorded. Moreover, the

company intends to publish or use these photographs, either on both online and offline

platforms including other media platforms for the purposes of commercial ,

promotional and broadcasting for publicity in the events.



เมื่อทานตกลงและยินยอมใหขอมูลสวนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอกแกบริษัทฯ ซึ่งบุคคลภายนอกดังกลาว รวมถึง

แตไมจำกัดเพียงผูที่เกี่ยวของกับทาน เชน สมาชิกในครอบครัว ลูกจาง ญาติ ทานรับรองและรับประกันความถูกตองของขอมูล

สวนบุคคลนั้น และทานรับรองและรับประกันวา ทานไดแจงใหบุคคลเหลานั้น ทราบอยางครบถวนแลวเกี่ยวกับประกาศความ

เปนสวนตัวนี้

When you agreed to submit personal data related to other individuals to the company of which said

individuals included, but not limited to, individuals with relation to you i.e. family member, employee

and relative,  it is implied that you have certified and guaranteed the accuracy of the aforementioned

personal data and you have notified the individuals of the details of this privacy notice.

3.7.3 ชองทางการติดตอ (Contact Us)

หากทานมีขอสงสัย หรือตองการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช และ/หรือ เปดเผย การใชสิทธิเกี่ยวกับขอมูลสวน

บุคคลของทาน ตามประกาศความเปนสวนตัวฉบับนี้ ทานสามารถติดตอ เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data

Protection Officer) ไดทาง  

If you have any questions or would like to inquire about collecting, using and/or disclosing the exercise of

the rights of your personal data according to this privacy notice, please contact the Data Protection

Officer via the following channels.

อีเมล

Email  : pr@nichada.com 

โทร

Phone number   02-0010202  Ext. 236

4. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (How we share your personal data)

เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในประกาศฯ ฉบับนี้ ขอมูลสวนบุคคลของทาน อาจมีการเปดเผยหรือนำสงใหกับ

หนวยงานตาง ๆ ภายในบริษัทฯ และบุคคลหรือหนวยงานภายนอก ดังนี้

We may disclose your personal data to the following parties under the provisions of the PDPA:

4.1 หนวยงานภายในบริษัทฯ (Companies in Nichada Group of Companies)

4.1.1 ขอมูลสวนบุคคลของทาน อาจมีการเปดเผยหรือนำสงใหกับหนวยงานตาง ๆ ภายในบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวของและมี

บทบาทหนาที่เทาที่จำเปนตามวัตถุประสงคเทานั้น โดยบุคคลหรือทีมงานเหลานี้ของบริษัทฯ จะไดรับอนุญาตใหเขาถึงขอมูล

สวนบุคคลของทาน ตามความจำเปนและเหมาะสม

Your data shall be shared with a relevant person or who has an responsibility to access those data within

Nichada Group of Companies where the disclosure of your personal data has a specific purpose. The staff

shall access those data with necessity.

mailto:pr@nichada.com


4.1.2 เจาหนาที่ฝายขายหรือเจาหนาที่ฝายอื่น ๆ เฉพาะที่เกี่ยวของโดยกำหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลตามบทบาทหนาที่ที่

รับผิดชอบ

Any relevant persons as a result of activities relating to selling rights of claims and/or assets, restructuring

or acquisition of any of our entities

4.1.3 ผูบริหาร หรือผูบังคับบัญชาโดยตรงที่มีความรับผิดชอบในการบริหารหรือตัดสินใจเกี่ยวกับทานหรือเมื่อตองเกี่ยวของกับ

ขั้นตอนทางดานงานบุคคล

Our directors or your direct authorized person who are solely to make a decision for you in relevant

personal matter

4.1.4 ฝายหรือทีมสนับสนุนตาง ๆ ไดแก ฝาย Marketing, Corporate,Call center, Club operation, Fitness, Admin

and Accounting, HR, procurement,Leasing, Property, IT

Marketing department or support team, Corporate,Call center, Club operation, Fitness, Admin and

Accounting, HR, procurement,Leasing, Property, IT

4.2 หนวยงานราชการ หนวยงานกำกับดูแล หรือหนวยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด( Governmental authorities

regulators or other agencies as required by law)

4.2.1 ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจมีการเปดเผยหรือนำสงใหกับองคกรภายนอก เชน กรมสรรพากร  สำนักงานประกันสังคม

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กรมบังคับคดี  กระทรวงพาณิชย กระทรวงแรงงานหรือหนวยงานอื่นใดที่อาศัยอำนาจตาม

กฎหมาย

governmental authorities and/or supervisory or regulatory authorities (e.g. the Bank of Thailand, the

Securities and Exchange Commission, Office of Insurance Commission, Ministry of Digital Economy and

Society, Thai Revenue Department, Department of Provincial Administration);

4.3 องคกรหรือบุคคลภายนอก (Organizations or third party)

4.3.1 บริษัทฯ อาจเปดเผยขอมูลของทานใหกับองคกรหรือบุคคลภายนอกอื่นที่จำเปน  เพื่อใหบริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจ

และใหบริการแกทาน รวมถึงดำเนินการใดๆ ตามวัตถุประสงคการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามที่ระบุไว

ในนโยบายคุมครองขอมูลสวนลุคคล

The Company may disclose your information to other organizations or third parties as required. For the

company able to run business and provide services to you including any action for the purposes of

collecting and processing personal data as described in the Personal Data Protection Policy.

5. การขอความยินยอมและผลกระทบที่เปนไปไดจากการถอนความยินยอม (Your consent and effect of withdraw

consent)



5.1 ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยอาศัยฐานความยินยอมของทาน  ทานมีสิทธิที่จะถอน

ความยินยอมของทานที่ใหไวกับบริษัทฯ ไดตลอดเวลา  ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไมสงผลกระทบตอการเก็บรวบรวม ใช

หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทานไดใหความยินยอมไปแลว

We shall collect and disclose your personal data upon your consent. You have the right to withdraw your

consent anytime. The withdrawal of consent will not affect the lawfulness of the collection, use, or

disclosure of your personal data based on your consent before it was withdrawn.

5.2 หากทานเปนผูเยาวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กอนการใหความยินยอมโปรดแจงรายละเอียดผูใชอำนาจ

ปกครองใหบริษัทฯ ทราบ  เพื่อใหบริษัทฯ สามารถดำเนินการขอความยินยอมจากผูใชอำนาจปกครองดวย

A minor must request consent of the person with the parental power to act on behalf of the minor shall

also be obtained before collecting and/or disclosing personal data which is indicated in

5.3 หากทานเพิกถอนความยินยอมการที่ทานยินยอมใหบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานอันเนื่อง

มาจากเหตุผลหรือวัตถุประสงคอื่นที่ไมใชสำหรับการดำเนินการดานการตลาด  บริษัทฯ อาจไมสามารถดำเนินการในขั้นตอน

ตางๆ หรือใหบริการ  หรือ บริหารจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือสินคา และ/หรือ บัญชีของทานที่มีกับบริษัทฯ ได ซึ่งอาจสง

ผลใหทานเสียประโยชนในการใชบริการของบริษัทฯ ในระดับเดียวกับกรณีที่ทานใหความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลตอบริษัทฯ

If you withdraw your consent that has been given to us to collect or disclose your personal information

for reasons or purposes apart from for marketing purposes. The Company may not be able to process any

procedures or services and/or manage products or merchandise  and/or account with the Company.

6. การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ (International transfer of personal data)

บริษัทฯ ตกลงที่จะสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังตางประเทศตามมาตรฐานดังตอไปนี้

The Company agrees to deliver or transfer your personal data internationally under the following

standard:

6.1 บริษัทฯ อาจสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังบุคคลอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศในกรณีที่จำเปน  เพื่อ

ปฏิบัติตามสัญญาที่ทานเปนคูสัญญาหรือเปนการกระทำตามสัญญาระหวางบริษัทฯ กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน

ของทาน หรือเพื่อใชในการดำเนินการตามคำขอของทาน กอนเขาทำสัญญาหรือเพื่อปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย

หรือสุขภาพของทานหรือบุคคลอื่นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือเปนการจำเปนเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชนสาธารณะที่

สำคัญ

The Company may transfer your personal data to a third party internationally or domestically as

necessary. This is to comply to your obligations under contracts or to comply to contracts between

companies and individuals or other entity for your benefit or to proceed in accordance to your request

before entering the contract or to protect you or to cease endangerment to life, body or health to you or

others to comply to the law or as necessary to carry out missions in the public interest.



6.2 บริษัทฯ อาจเก็บขอมูลของทานบนคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร (Server) หรือ  คลาวด (Cloud) ที่ใหบริการโดยบุคคลอื่น

และอาจใชโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของบุคคลอื่นในรูปแบบของการใหบริการซอฟทแวรสำเร็จรูปและรูปแบบของการให

บริการแพลตฟอรมสำเร็จรูปในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไมอนุญาตใหบุคคลที่ไมเกี่ยวของ

สามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลไดและบริษัทฯ จะกำหนดใหบุคคลอื่นเหลานั้น ตองมีมาตรการคุมครองความมั่นคงปลอดภัย

ดานขอมูลสวนบุคคลที่เหมาะสม

The Company might store your data in Server or Cloud that are provided by third parties and may use

third-party programs or applications in the form of ready-made software services and ready-made

platform services to process your personal data. Nevertheless, the Company will not allow unrelated

parties to access your personal data and the Company shall require the aforementioned parties to

comply under appropriate data protection procedures.

6.3 กรณีที่มีเหตุจำเปนตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังตางประเทศ  บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลและใชมาตรการที่เหมาะสมเพื่อใหมั่นใจไดวาขอมูลสวนบุคคลของทานจะไดรับความคุมครอง และทาน

สามารถใชสิทธิเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของทานไดตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึง บริษัทฯ จะกำหนดใหผูที่ไดรับขอมูลสวน

บุคคลของทานมีมาตรการปกปองขอมูลของทานอยางเหมาะสมและประมวลผลขอมูลสวนบุคคลดังกลาวเทาที่จำเปนเทานั้น

และดำเนินการเพื่อปองกันไมใหบุคคลอื่นใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ

The Company may be required to send or transfer your Personal Data overseas. We endeavor to ensure

the security of your personal data through our internal security measures and strict policy enforcement.

The measures extend from data encryption to firewalls. We also require our staff and third-party

contractors to follow our applicable privacy standards and policies and to exercise due care and

measures when using, sending or transferring your personal data.

7. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทาน ( Security and Retention Period of

Personal Data)

บริษัทฯ ตกลงที่จะจัดเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานตามมาตรฐานดังตอไปนี้

The Company agrees to secure, preserve and protect your personal data under the following standard:

7.1 บริษัทฯ จะจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของทาน นานตราบเทาที่จำเปนโดยคำนึงถึงความจำเปนและวัตถุประสงคที่บริษัทฯ

จะตองเก็บรวบรวม ใชและประมวลผล  ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามขอกำหนดของกฎหมายที่ใชบังคับ

The Company shall store your personal data for only as long as necessary by the Company’s objective to

collect, utilize and process the information including conforming to the terms of relevant laws and

regulations.

7.2 บริษัทฯ จะยังดำเนินการเก็บรวบรวมใช เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตอไป แมวาทานจะยุติความสัมพันธกับ

บริษัทฯ เทาที่จำเปนตามขอกำหนดของกฎหมาย เพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย หรือทำการเก็บในรูปแบบที่ทำใหระบุ

ตัวบุคคลไมได  ไมวาทางตรงหรือทางออม



The Company will continue to secure, process, utilize and disclose your personal data even after ending

your relationship with the Company only as necessary under the law for legal benefits or retain the

personal data without direct or indirect identification.

7.3 บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลทำใหไมสามารถระบุชื่อเจาของขอมูลสวน

บุคคลไดเปนการถาวรหรือโดยประการอื่น เพื่อจำกัดขอมูลสวนบุคคลทั้งหมด เมื่อพนกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม

เกี่ยวของหรือเกินความจำเปนตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลนั้น หรือเมื่อบริษัทตองปฏิบัติตามคำขอ

ของทานใหบริษัทฯ ทำการลบขอมูลสวนบุคคลของทาน

After the retention period expires or when the information became irrelevant or in excess of what is

required under the objective of collection or when the Company must comply to your request to erase

your personal data,  the Company will check to proceed to erase or destroy personal data to the extent

that it is unidentifiable the owner’s identity permanently or otherwise to limit accessibility to all personal

data.

8. บริษัทฯ คุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานอยางไร (How is the Company Protecting your Personal Data)

บริษัทฯจะจะดำเนินการและดูแลขอมูลสวนบุคคลของทานในลักษณะดังตอไปนี้

The Company shall handle your personal data in the manners as indicated below:

8.1 บริษัทฯ ใหความสำคัญดานความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของทานเปนอันดับแรก บริษัทฯ จะจำกัดสิทธิ์การเขาถึง

ขอมูลสวนบุคคลเพื่อใหทานมั่นใจวาบุคลากรของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่ดำเนินการในนามของบริษัทฯ ไดปฏิบัติตาม

มาตรฐานดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เหมาะสมซึ่งรวมถึงหนาที่ในการปองกันการรั่วไหลของขอมูลและบริษัทฯ ใช

มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการประมวลผลขอมูล

Your privacy and data security is the Company’s top priority and therefore the Company strives to protect

your data with the best of our abilities. We shall limit access to your personal data to ensure that your

personal data shall be processed by the Company’s employees and third parties acting on behalf of the

Company abide by appropriate standards under personal data protection procedure of which include

protection against information exposure and the Company has securely processed data appropriately.

8.2 บริษัทฯ จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวเปนอยางดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และ

มาตรการเชิงบริหารจัดการ (Organizational Measure) เพื่อรักษาความปลอดภัยในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่

เหมาะสมและเพื่อปองกันการละเมิดขอมูลสวนบุคคล โดยบริษัทฯ ไดกำหนดนโยบาย ระเบียบและหลักเกณฑในการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล รวมถึง มาตรการเพื่อปองกันไมใหผูรับขอมูลไปจากบริษัทฯ ใชหรือเปดเผยขอมูลนอกวัตถุประสงค หรือโดย

ไมมีอำนาจหรือโดยมิชอบและบริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงนโยบาย ระเบียบและหลักเกณฑดังกลาวเปนระยะตามความจำเปน

และเหมาะสม นอกจากนี้ ผูบริหาร พนักงาน ผูรับจาง ตัวแทน ที่ปรึกษาและผูรับขอมูลจากบริษัทฯ มีหนาที่ตองรักษาความ

ลับของขอมูลสวนบุคคลตามมาตรการรักษาความลับที่บริษัทกำหนด

The company shall collect your personal data by implementing technical measures and organizational

measures to ensure appropriate security in the personal data processing and to prevent personal data

breach. The Company has set out policies, rules and regulations on personal data protection, e.g. security



standards of information technology and measures to prevent data recipients from using or disclosing the

data for other purposes or without authorization or unlawfully. The Company has amended such policies,

rules and regulations as frequently as deemed necessary and appropriate. Moreover, the Company’s

executives, employees, staff, contractors, agents, advisers and data recipients are obligated to keep the

personal data confidential pursuant to confidentiality measures provided by the Company.

8.3 บริษัทฯ ไดมีการทบทวนปรับปรุงขั้นตอนและมาตรการรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของบริษัทฯ ใหเปน

ปจจุบันสม่ำเสมอเพื่อใหไดระดับความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและใหการรักษาความลับของ

ขอมูลสวนบุคคล ความสมบูรณ ความพรอมใชงานและความคลองตัวในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเปนไปอยางตอเนื่อง

รวมทั้ง การปกปอง การสูญหายและการเก็บรวบรวม การเขาถึง การใช การดัดแปลงการแกไข หรือการเปดเผยขอมูลสวน

บุคคลโดยไมไดรับอนุญาต ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำมาตรการตางๆ ในการรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของบริษัทฯ

มาใชกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลทุกประเภท ไมวาการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลนั้นจะเปนทางอิเล็กทรอนิกสหรือ

รูปแบบเอกสารก็ตาม

The Company regularly reviews and updates its procedures and security measures for personal data in

order to obtain a level of security of personal data appropriate to the risks and provide confidentiality of

personal information and the integrity, availability, and mobility of personal data processing is

continuously ongoing including its protection, loss and collection, access, use, modification, or

unauthorized disclosure of personal information. The Company shall utilize various standardized

procedures which were used to secure the Company’s personal data and implement on all types of

personal data including both electronic and hardcopy documents.

9. สิทธิของเจาของขอมูล (Personal Data’s Owner Rights)

ทานสามารถยื่นคำรองการใชสิทธิตาง ๆ ตามกฎหมาย ได และบริษัทฯ จะดำเนินการตามคำรองขอของทานโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้

ขึ้นอยูกับปริมาณและความซับซอนของคำรอง ทานมีสิทธิตามรายละเอียดดังตอไปนี้

You may exercise your legal rights and the Company shall process your request as soon as possible,

depending upon the quantity and level of complexity of the request. You shall have the following rights

to your data.

9.1 ทานมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอม โดยบริษัทฯ จะหยุดการประมวลผลขอมูลของทานโดยเร็วที่สุด

You have the right to withdraw consent, and the Company shall cease to process your data as soon as

possible.

9.2 ทานมีสิทธิขอทราบ และขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือขอใหบริษัทฯ เปดเผยการไดมาซึ่งขอมูลที่ทานไมไดให

ความยินยอมได ยกเวนในกรณีบริษัทฯ ตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล หรือการเขาถึงและขอรับสำเนาขอมูลสวน

บุคคลนั้นอาจมีผลกระทบที่กอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

You have the right to access and obtain a copy of your personal data or request the Company to reveal

how your unconsented data was retrieved, with exception to when the Company must proceed under its



legal obligation, court orders or if accessing or obtaining a copy of personal data may affect the rights and

freedoms of other individuals.

9.3 ทานมีสิทธิขอใหบริษัทฯ ดำเนินการแกไขขอมูลใหถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณและไมกอใหเกิดความเขาใจผิด

You have the right to rectify, update and complete your personal data to avoid causing misunderstanding.

9.4 ทานมีสิทธิขอรับขอมูล ขอใหสงหรือโอนขอมูลไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอื่น หรือขอรับขอมูลที่บริษัทฯ สงหรือโอน

ไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอื่นโดยตรง เวนแตสภาพทางเทคนิค ไมสามารถทำได

You have the right to request for data or request to submit or transfer data to other data processors or

request the Company to submit or transfer to other data processors directly unless incapable due to

technical issues.

9.5 ทานมีสิทธิขอใหบริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลได กรณีที่ขอมูลสวน

บุคคลดังกลาวไมมีความจำเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงค หรือเมื่อทานเพิกถอนความยินยอมที่เคยใหไว หรือใชสิทธิ

คัดคานการประมวลผลทั้งการตลาดแบบตรงและอื่น ๆ หรือมีการประมวลผลอันมิชอบดวยกฎหมาย และกรณี อื่น ๆ ตามที่

กฎหมายกำหนด

You have the right to request the Company to delete, destroy or anonymize the Personal Data when it is

no longer necessary under its indicated objective or when you withdraw your given consent or exercise

your rights to object both direct and other marketing data procession or illegal data processions or other

circumstances as indicated by the law.

9.6 ทานมีสิทธิในการหามมิใหประมวลผลขอมูลของทานและบริษัทฯ จะหยุดประมวลผลขอมูลดังกลาวของทาน อยางไรก็ตาม

ในกรณีที่แมวาการประมวลผลจะไมจำเปนอีกตอไป แตการเก็บรักษา ขอมูลนั้นไวยังคงจำเปนเนื่องจากเหตุผลดังตอไปนี้

You have the right to request the Company to cease processing your personal data and the Company

shall cease to process aforementioned data . However, even if data processing is no longer required but

storing the aforementioned data is still necessary due to the following reasons:

9.6.1 เพื่อการใชสิทธิเรียกรองทางกฎหมาย หรือ

To exercise legal rights or

9.6.2 ขอมูลอยูในระหวางการตรวจสอบความถูกตองหรืออยูในระหวางการพิสูจนใหเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายที่สำคัญ

ยิ่งกวา กรณีเชนนี้บริษัทฯ จะยังเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลไวเพียงเทาที่จำเปน

The information is undergoing validation or is in the process of proving more important legal grounds. In

such cases, the Company will retain personal information only as necessary.

9.7 ทานมีสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ เปดเผยขอมูล เพื่อวัตถุประสงคเกี่ยวกับการตลาด แบบตรง การศึกษาวิจัย

ทางวิทยาศาสตร ประวัติศาสตรหรือสถิติ เวนแต การดำเนินภารกิจ เพื่อประโยชนสาธารณะ  ประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย



ที่สำคัญยิ่งกวาการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นตอสู

สิทธิเรียกรองตามกฎหมาย

You have the right to object to the collection, use or disclosure of your personal data for the purpose of

direct marketing, scientific studies and research, historical or statistical research with exception to missions

for public benefit, legitimate benefits of which outweighs legal rights, abiding by the law or exercising

rights under the law or use as defense in a legal proceeding.

9.8 ทานมีสิทธิรองเรียนตอหนวยงานของรัฐ เมื่อพบวาบริษัทฯ ลูกจางหรือ ผูรับจางของบริษัทฯกระทำการฝาฝนหรือไม

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล

You have the right to report to the government authorities if the Company, its employees or its agents

breach or fail to abide by PDPA.

9.9 หากทานมีความกังวลหรือมีขอสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของทาน โปรดติดตอ

บริษัทโดยใชรายละเอียดการติดตอตามขอ 3 ของประกาศความเปนสวนตัวสำหรับลูกคาฉบับนี้  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุอันควร

เชื่อไดวาบริษัทไดทำการฝาฝนกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลทานมีสิทธิยื่นขอรองเรียนตอคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญที่ได

รับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามระเบียบและวิธีการตามที่กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล

กำหนด

If you have any questions or concerns in regards to the Company’s procedures in handling your personal

data, please contact the Company via channels indicated in Clause 3 of this Privacy Notice. If there is

sufficient evidence suggesting that the Company has breached the terms of PDPA, you have the right to

file a complaint to a specialized Committee appointed by the office of the Personal Data Committee as

indicated by the terms of PDPA.

9.10 ในกรณีที่เจาของขอมูลสวนบุคคลยื่นคำรองขอใชสิทธิภายใตกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล  เมื่อบริษัทฯ ไดรับคำ

รองขอดังกลาวแลว จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด   อนึ่ง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือไมดำเนิน

การตามคำรองขอดังกลาวในกรณีที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ มีสิทธิทั้งปวงและดุลพินิจแตเพียงผูเดียวในการตอบรับเพื่อดำเนินการตามคำรองขอหรือปฏิเสธคำขอของทาน

If the personal data’s owner files a request to exercise his rights under PDPA, once in receipt of the

aforementioned request, the Company shall process the request within the time frame the law dictates.

The Company reserves the right to decline or stop processing the aforementioned request if the law

dictates.

The Company has the sole right and discretion to process or deny your request.

9. 11 การใชสิทธิของทานตามขอ 9. อาจถูกจำกัดภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของและมีบางกรณีที่มีเหตุจำเปนที่บริษัทฯ อาจ

ปฏิเสธหรือไมสามารถดำเนินการตามคำขอใชสิทธิขางตนของทานได  เชน ตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อ

ประโยชนสาธารณะการใชสิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เปนตน  หากบริษัทปฏิเสธคำขอขางตน บริษัทฯ

จะแจงเหตุผลของการปฏิเสธใหทานทราบดวย



Exercising your rights under Clause 9 may be restricted under related laws and in some cases there may

be necessary circumstances in which the Company may decline or stop processing your aforementioned

requests i.e. conforming to the law or court’s ruling for public benefit or exercising the right may infringe

upon the rights or freedom of others. If the Company declines the aforementioned request, the Company

shall notify you the reason for declining.

10. การเชื่อมตอไปยังเว็บไซตของบุคคลภายนอก (Link to third party website)

ในการใชบริการเว็บไซตของบริษัทฯ อาจมีลิงกเชื่อมตอไปยังเครือขายสังคมออนไลน แพลตฟอรมและเว็บไซตอื่นที่มีบุคคล

ภายนอกเปนผูด าเนินการ บริษัทฯ พยายามที่จะเชื่อมตอไปยังเว็บไซตที่มีมาตรฐานในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเทานั้น

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในเนื้อหาหรือมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเว็บไซตอื่นนั้น  เวนแต

จะก าหนดไวเปนประการอื่น  ขอมูลสวนบุคคลใดที่ทานใหแกเว็บไซตของบุคคลภายนอกนั้นจะถูกเก็บรวบรวมโดยบุคคลดัง

กลาวและอยูภายใตประกาศ/นโยบายเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบุคคลภายนอกดังกลาว (หากมี) ในกรณีเชนวา

นี้บริษัทฯ ขอใหทานศึกษาและปฏิบัติตามประกาศ/นโยบายเกี่ยวกับคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่ปรากฏในเว็บไซตนั้นๆ แยก

ตางหากจากของบริษัทฯ

Please note that some of the links on the Company’s website platform may lead to third party’s social

media, platform, and website of which your personal data will then be processed by third parties. Make

sure that you have read those privacy notices when accessing such platforms. The Company will not be

held liable for the content or privacy protection standards of such other websites unless otherwise

specified. The third party website may collect your personal data under the PDPA announcement/law. The

Company recommends you to study and communicate with each website accessed directly for

information on their privacy policies.

11. การเก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคลตามวัตถุประสงคเดิม ( Acquiring, Storing and Usage of Personal

Data under the Original Purpose)

บริษัทฯ จะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิเก็บรวบรวมและใชขอมูล

สวนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไวกอนวันที่พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคลมีผลใชบังคับตอไปได ตามวัตถุประสงค

เดิม โดยหากทานไมประสงคที่จะใหบริษัทฯ เก็บรวมรวมและใชขอมูลสวนบุคคลดังกลาวตอไปภายหลังพระราชบัญญัติ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลใชบังคับแลว ทานสามารถแจงยกเลิกความยินยอมไดตามชองทางที่บริษัทจะไดเผยแพร

ประชาสัมพันธตอไป

The Company will process personal data in accordance with the current applicable law, however the

Company has the right to store and use personal data  acquired by the Company prior to the date the

Personal Data Protection Act comes into force, within the scope of its original purpose. If you do not wish

for the Company to acquire, store and use such personal data after the Personal Data Protection Act has

come into force, you may notify the Company to withdraw your consent through the channels the

Company have announced.



12. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเปนสวนตัวสําหรับลูกคา (Changes to Privacy Notice)

บริษัทฯ จะทำการพิจารณาทบทวนประกาศความเปนสวนตัวสำหรับลูกคาเปนประจำ  เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติ

และกฎหมาย ขอบังคับที่เกี่ยวของ หากมีการเปลี่ยนแปลงประกาศความเปนสวนตัวสำหรับลูกคา บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบ

ถึงการแกไขเปลี่ยนแปลงประกาศความเปนสวนตัวที่สำคัญใด ๆ พรอมกับประกาศความเปนสวนตัวฉบับปรับปรุง ผานชองทาง

ที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำใหทานตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงประกาศความเปนสวนตัว ฉบับนี้เปนระยะ ๆ

The Company will regularly review the Privacy Notice to comply with the guidelines and relevant laws and

regulations. If there are any changes or updates to this Privacy Notice, the Company shall notify you of any

important changes as well as update the Privacy Notice through appropriate channels of which the

Company recommends that you review the changes to the Privacy Notice periodically.
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