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Privacy Policy  

Kinnest Group Co., Ltd. Think Beyond Co., Ltd., The Commons Co., Ltd., Little Pea Co., Ltd., 
Commons Saladaeng Co., Ltd. ("Company," "Group of Companies," "We" or "Our") Recognize 
the importance of protecting your personal data. This Notice of Privacy Policy to business 
partners, our customers, lessees, and our employees (the "Privacy Policy") describes how to 
collect, use, expose Personal Information, whether employees, authorized persons, directors, 
shareholders and other coordinators of business partners (e.g., suppliers or service providers) 
("Business Partners," "you" or "yours") in connection with our business relationships to provide 
you with knowledge of the right to the protection of personal data and how our personal data is 
used. 

 

Your personal data will be collected, stored, used and disclosed by us because we have a 
business relationship with you or the business partner you have worked for, act or represent, 
such as our business partners who have provided us with goods or services, or worked with us 
by providing products or services to our customers, or other communications with us related to 
the business. 

 

According to this Privacy Policy, "Personal Data" means "any information relating to the person 
or that makes it possible to identify that person." 

 

The Company reserves the right to amend this Privacy Policy from time to time, so please check 
when this Privacy Policy was last modified on a regular basis. Any changes will take effect 
immediately when we publish such revised privacy policies to our website or application. We will 
notify you if significant amendments or improvements are made as required by law. In case an 
amendment that deprives you of your rights to sensitive information in accordance with this 
Privacy Policy, the Company will proceed to obtain your consent first, unless otherwise required 
by law.  

 

1. What types of Personal Information do we collect? 

 

We may collect or receive the following types of information, which may include your personal 
data directly or indirectly from you or other sources or from our affiliates or subsidiary. The nature 
of the information we collect depends on the context of your communications with us, including 
the services or products you require from us and from companies in the information ecosystem. 
(Data ecosystem) of the Group of Companies. 

 

1) Personal Information including title, first name, last name, age, date of birth, gender, 
nationality, photography, qualification, insurance information, house registration, occupational 
information (e.g. place of work, job title), information on government-issued cards (e.g. id card 
number, passport number), signature, license, or other identification document. 
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2) Contact information including telephone number, mobile number, social media ID (e.g. 
LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, LINE ID), residential address,  country of residence, 
electronic mail (e-mail) address and other contact information, including a list of employees you 
are associated with. 

 

3) Vehicle-related information including driver's license, vehicle registration, vehicle registration 
information, as well as details of the vehicle. 

 

4) Financial information including bank accounts, credit cards, deposit books, accounting 
statements, bank guarantees, and other financial information. 

 

5) Financial position includes your information regarding risk profiles for thousands of business 
friends, credit rating and repayment capabilities, information in accordance with the declaration 
of suitability, including contract information that appears on other interactive documents, such as 
letters that the Company has communicated to you. 

 

6) Technical information includes: 

            (1) GPS location information when you enable location features. 

(2) Information browsing online services on the Company's platform, such as websites or 
applications, other platforms of the Company. 

(3) Details about the Internet service provider, domain name, IP address, or website that 
brings you to the Company. Online usage data collection may include the use of cookies 
or web beacons to help companies develop platforms or to streamline online services on 
the Company's platform. 

(4) Cookie information and other information arising from your visit to the Website or 
using the Application of electronic devices by the Company to receive or record 
information from your browser or electronic device.   

(5) Other technical information from the use of online services on the Platform or 
operating system or any other online channels of the Company and/or business partners 
or affiliate information. 

6) Marketing and communication information, including the intention or application to 
receive information or marketing news from the Company and/or its business partners, 
as well as any relevant details. 

7) Other information such as audio / visual information in case of contact at the 
company's office or transaction via video call or via the company's telephone number. 

8) Any other information that is considered personal data under the Personal Data 
Protection Act. 

9) Sensitive information, including information about race, race, religion, political 
opinions, physical or mental conditions. Disability, disability. Health information, medical 
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records, blood type, criminal record. Biological data, which uses techniques or 
technologies related to the use of physical or behavioral characteristics, enables 
biometric information, such as finger prints. Iris Scanning Information. The Company 
does not have a sensitive privacy policy unless the Company obtains the consent of the 
data subject for the purpose of (a) proving the identity of you who subscribed to the 
Service and/or transacted with the Company. If you wish to use biometric data to prove 
your identity and/or (b) use it as your electronic signature when transacting online or 
digitally or on the Company's website. 

10) Personal information of other persons. In the event that you are required to provide 
other person's personal information to the company, such as relatives' information, 
spouse, child, referral person or other person who may receive the order on your behalf, 
or an emergency contact, or beneficiary, referrer, or solicitation of purchases or products 
or subscriptions. Such person's personal information collected may include, but is not 
limited to, title, first name, last name, id card number, house registration, telephone 
number, postal address, etc. 

 

If you provide other person's personal data to the Company, you represent and confirm that you 
have informed the Company of the Privacy Policy and/or requested relevant consent and ensure 
that you have the right to provide those persons' personal data to the Company in accordance 
with the Privacy Act. 

 

2. Why do we collect, use or disclose your Personal Data? 

According to having a business relationship with you, we collect, use and disclose your Personal 
Data for the following purposes: for the legitimate use of the Information, for the making or 
fulfillment of contracts, for compliance with the law, for the public interest, for permission, or as 
permitted by law, which may be the following cases: 

 

Business communications include trading operations, communicating with partners about goods, 
our services and projects or those of business partners, such as responses to inquiries or 
requirements, notification of progress, outcomes and management related to our relationship 

 

Selecting a business partner includes checking the characteristics and status of the business 
partner, monitoring, analyzing status or backgrounds, or identifying and classifying your risks and 
business partners (including moderation of information on conflicts disclosed to the law 
enforcement divisions of the government and/or the government's list of risk takers), assessment 
of your suitability and qualifications and business partners, notification to bid or participate in a 
bidding process, Fulfillment of contracts with you or your business partner 

 

Managing business partner information includes maintaining the status and improving the roster 
of business partners (including your personal information), storing contract and related 
documents that you are referring to. 
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Relationship management: planning the implementation and management of contractual 
relationships with business partners, such as the execution of trading transactions or orders for 
goods or services. Training Arrangements Payment actions and management Accounting, 
auditing, payment claims, guarantees and receiving payments, shipping management service 
support and recording and tracking stored data 

 

Business analysis and improvements include conducting research, data analysis, evaluating, 
surveying, researching and preparing reports on products, services, and performance of your or 
your business partners. Developing and improving marketing strategies Products & Services 

 

Information technology systems and support include providing information technology systems, 
including notification systems for using, creating, maintaining, and managing access to your 
computer systems as we allow access. Delete an inactive partner account Provide systems for 
business control so that our business can operate, and to identify or solve problems in our 
information technology systems and to maintain our systems safely and continue to effectively 
develop, use and maintain information technology systems. 

 

Security and surveillance systems include providing authentication. Access control and access 
logs, surveillance systems Active tools and Internet systems Reliable security information 
systems Crime Prevention and Suppression Risk management and fraud prevention, as well as 
security-related processes in our area 

 

Dispute management includes resolving disputes, enforcing our contracts. Founding rights 
Exercise or dispute legal rights. 

 

Examination Grievance and/or prevention of crime or corruption 

 

Compliance with the law in accordance with the policies used internally and legally. Generally 
defined by law. Guidelines for the practice or compliance of recommendations to avoid any 
disputes. From expert advisors in the field. 

 

Coordination and interaction with employees, officers or courts of various jurisdictions 

 

Marketing objectives include notifying you of useful news or ad posts. Events, new service 
offerings, preparation of data research surveys 

 

Compliance with appropriate business needs, including but not limited to in-house management, 
training, quality of service, inspection Reporting Offering or filing documents for various  
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purposes, data processing, risk management or management Statistical data execution trend 
analysis and planning or other related activities; 

 

Business management, including but not limited to normal corporate management and storage 
of our business data. Record correspondence related to our relationship with you, or 
management or due to resolving issues. 

 

Where we are required to store your personal data in accordance with the law, or for the binding 
or fulfillment of the contracts we have with each other and you are unable to submit information 
when required, it may result in us not being able to achieve the above-mentioned objectives. 

 

We may use information about you for purposes not mentioned above. In such cases, we will 
provide additional privacy policy that you should understand in conjunction with this Privacy 
Policy. In case of obtaining consent for collection arrangements Why use or disclose your 
personal data for specific reasons, we will notify you and give you consent as is the case to be.  

 

3. Whoever we may disclose or transfer your Personal Data to, 

 

We may disclose or transfer your Personal Data to third parties as specified below, who collect, 
use or disclose personal information for the purposes of this Privacy Notice, which may be within 
Thailand or outside Thailand. You can access those third-party privacy notices to learn more 
about how such third parties collect them. You are also subject to the terms of those Privacy 
Notices. 

 

3.1. Group of Companies 

As  Kinnest Group Co., Ltd., Think Beyond Co., Ltd., The Commons Co., Ltd., Little Pea Co., 
Ltd., Commons Co., Ltd. Saladaeng Co., Ltd. ("Company," "we" or "our") is part of the Group's 
data ecosystem  , all of which cooperate and share services. Therefore, the Company may be 
required to transfer your Personal Data to other companies in the Group or allow other 
companies in the Group to access your personal data for the purposes set out in this Privacy 
Notice. Please refer to the group's list of companies. here  

 

3.2. Our Service Providers  

We may hire other companies, agents or contractors to provide services on our behalf or 
facilitate the establishment of business relationships with you. We may share your personal 
information, including but not limited to (1) the developer.(2) Payment service providers(3) 
agencies or research agencies, (4) data analytics providers, (5) agents or data research 
agencies, and/or negotiators agreeing to claims, (6) auditors or financial advisors, (7) agents or 
communications agencies. Advertising & Marketing Materials (8) Payment Service Providers &  
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Agents Payment Systems Identity Verification (9) Hired Third-Party Management Service 
Providers (10) Storage Service Providers and Cloud Services to do (Cloud) 

 

During the management of our business relationships, The service provider may need to access 
your personal information. However, we will only provide information to our service providers as 
necessary for such services and will ask them not to use your information for any other purpose. 

 

3.3. Our Business Partners  

We may transfer your personal information to business partners for business purposes and 
services. Any personal data forwarded or shared in this manner is subject to a third-party privacy 
notice. Not under this Privacy Notice. 

 

3.4. Third parties as required by law 

In some cases, we may be required to disclose or share your personal information in order to 
comply with laws or regulations, including compliance with law enforcement agencies. Court, 
officer. In the event that we believe it is necessary to comply with our legal or regulatory 
obligations or to protect our rights. the rights of other persons, or for the safety of persons, or to 
investigate, prevent or deal with fraud or security or security issues. 

 

3.5. Consultants 

Consultants include lawyers, technical experts and auditors who help with business operations. 
Prosecuting or handling legal claims 

4. Transfer of your personal data to abroad 

We may disclose or transfer your personal data to third parties or service providers located 
abroad where the destination country may or may not have an equal level of personal data  
protection. 

 

5. How long we collect your personal data 

We will retain your personal data for a reasonably necessary period of time. To achieve the 
purposes for which we obtained that personal data and to comply with legal and regulatory 
obligations. However, we may retain your personal data for longer if necessary by applicable law.  

 

6. Data Security 

The Company recognizes the importance of securing your personal data. Therefore, the 
Company makes every effort to protect your data by requiring appropriate security measures in 
place to ensure the security of your personal data and in accordance with the confidentiality of 
personal data to prevent the loss, access, usage, conversion, modification, disclosure or 
destruction without rights or lawfully. We will ensure that at all times, we have the space to store  
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your personal data and implement processing practices, including physical security measures, in 
accordance with the company's information technology security policies and practices. We will 
require service providers to strictly comply with privacy and data security requirements. 

 

7. Rights of personal data subjects 

Under the provisions of the law and the exceptions under applicable law. You may have the 
following listed rights: 

Access: You may have the right to request access to or obtain copies of the personal data we 
collect, use or disclose about you for your privacy and security. We may ask you to prove your 
identity before providing you with the information you request. 

 

Corrective: You may have the right to request that personal data be corrected that we collect, 
use or disclose about you to be accurate, current, complete, and not misleading. 

 

Data Transfer: You may have the right to obtain the following personal information we hold about 
you in an organized and readable format electronically, and to send or transfer it to another 
personal data controller: (a) personal information you have provided to us and (b) where we have 
your consent to collect, use or disclose or to fulfill the contracts we have with you. 

 

Objection: You may have the right to object to collection, use or disclose your personal 
information, such as objections to direct marketing. 

 

Requesting a suspension of use: You may have the right to request that your personal data be 
suspended in certain circumstances. 

 

Withdrawal of consent: For the purposes for which you have consented to our collection, use or 
disclose your personal information, you have the right to withdraw your consent at any time. In 
the event of withdrawal of consent, we will only use your personal data if permitted by law. 

 

Data deletion or destruction: You may have the right to ask us to delete or destroy or make your 
personal information that we collect, use or disclose unless it is information that we cannot 
identify the person who owns the data, or unless our retention is for compliance with the law or 
to establish a legal claim for the use or protection of legal claims. 

 

Filing a complaint: You may have the right to file a complaint with a competent authority in case 
you believe the collection, use or disclosure of your personal data is unlawful or inconsistent with 
applicable data protection laws.  
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8. Contact Us Details 

If you wish to exercise your rights in relation to your personal data, or if you have questions about 
your personal data under this Privacy Policy, please contact us. Please contact us or our 
personal data protection officer. 

 

1) Name of Kinnest Group Co., Ltd., Think Beyond Co., Ltd., The Commons Co., Ltd., Little Pea 
Co., Ltd., Commons Saladaeng Co., Ltd. 

 

Customer Service 

Call: 02 115 2300 

E-mail: info@kinnestgroup.com 
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นโยบายความเป็นส่วนตัว  

บริษัท คินเนสท์ กรุ๊ป จํากัด บริษัท ท้ิงค์ บียอนด์ จํากัด บริษัท เดอะ คอมมอนส์ จํากัด บริษัท ลิตเต้ิล
พี จํากัด บริษัท คอมมอนส์ ศาลาแดง จํากัด (“บริษัท” “กลุ่มบริษัท” “เรา” หรือ “ของเรา”) เล็งเห็น
ถึงความสําคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยหนังสือแจ้งนโยบายเพ่ือความเป็น
ส่วนตัวต่อพันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า ผู้เช่า และพนักงาน ของเราฉบับน้ี (“นโยบายความเป็น
ส่วนตัว”) อธิบายถึงวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน บุคคลท่ี
มีอํานาจลงนาม กรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้ประสานงานอ่ืน ๆ ของพันธมิตรทางธุรกิจ (เช่น ผู้จัดหา
สินค้า หรือผู้ให้บริการ) (“พันธมิตรทางธุรกิจ” “คุณ” หรือ “ของคุณ”) ท่ีเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์
ทางธุรกิจของเรา เพ่ือจะให้คุณทราบถึงสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และวิธีการใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลของเรา 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกรวบรวม เก็บ ใช้ และเปิดเผยโดยเรา เพราะเรามีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจร่วมกับคุณ หรือพันธมิตรทางธุรกิจท่ีคุณได้ทํางานให้ กระทําการหรือเป็นตัวแทน เช่น 
พันธมิตรทางธุรกิจของเราท่ีได้จัดหาสินค้าหรือให้บริการแก่เรา หรือทํางานร่วมกับเราโดยได้จัดหา
ผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ลูกค้าของเรา หรือการติดต่อส่ือสารอ่ืน ๆ กับเราท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ 

 

ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง “ข้อมูลใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับตัว
บุคคลหรือท่ีทําให้สามารถระบุตัวบุคคลน้ันได้” 

 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวน้ีเป็นคร้ังคราว ดังน้ัน โปรดตรวจสอบว่า
นโยบายความเป็นส่วนตัวน้ีได้รับการแก้ไขคร้ังล่าสุดเม่ือใดเป็นประจํา การเปล่ียนแปลงใด ๆ จะมีผล
ทันทีเม่ือเราเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวท่ีแก้ไขดังกล่าวลงในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา 
เราจะแจ้งให้คุณทราบหากมีการแก้ไขหรือปรับปรุงท่ีมีนัยสําคัญตามท่ีกฎหมายกําหนด ส่วนกรณี
เป็นการแก้ไขเปล่ียนแปลงท่ีเป็นการลิดรอนสิทธิของคุณในส่วนของข้อมูลท่ีละเอียดอ่อนตาม
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี บริษัทจะดําเนินการเพ่ือขอความยินยอมจากคุณก่อน เว้นแต่เป็น
กรณีท่ีกฎหมายกําหนดเป็นอย่างอ่ืน  

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างท่ีเราเก็บรวบรวม 

 

เราอาจมีการเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลประเภทดังต่อไปน้ีซึ่งอาจรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
โดยตรงหรือโดยอ้อมจากท่านหรือแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ หรือจากบริษัทในเครือของเรา บริษัทย่อย บริษัท
อ่ืน ๆ หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ โดยลักษณะของข้อมูลท่ีเราเก็บรวบรวมน้ันจะข้ึนอยู่กับบริบทของการ
ติดต่อส่ือสารของท่านกับเรา รวมถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์ท่ีท่านต้องการจากเราและจากบริษัทท่ีอยู่
ในระบบนิเวศของข้อมูล (Data ecosystem) ของกลุ่มบริษัท 
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1) ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ คํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล อายุ วันเกิด เพศ สัญชาติ รูปถ่าย วุฒิการศึกษา 
คุณสมบัติ ข้อมูลประกันภัย ทะเบียนบ้าน ข้อมูลท่ีเก่ียวกับการประกอบอาชีพ (เช่น ตําแหน่งงาน 
สถานท่ีทํางาน) ข้อมูลบนบัตรท่ีออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน เลขหนังสือ
เดินทาง) ลายมือช่ือ ใบอนุญาต หรือเอกสารท่ีใช้ในการระบุตัวตนอ่ืน ๆ 

 

2) ข้อมูลเพ่ือการติดต่อ ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ข้อมูลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย 
(เช่น  ไลน์ไอดี  (LINE ID) Linkedin, Twitter หรือ  Facebook) ท่ีอ ยู่  ประเทศท่ีพํานัก  จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ข้อมูลผู้ติดต่อ และข้อมูลเพ่ือการติดต่ออ่ืน ๆ รวมถึงรายช่ือของพนักงานท่ี
คุณเก่ียวข้องด้วย 

 

3) ข้อมูลเก่ียวข้องกับยานพาหนะ ได้แก่ ใบอนุญาตขับข่ี ทะเบียนรถ ข้อมูลการจดทะเบียนรถ รวมถึง
รายละเอียดต่าง ๆ ของยานพาหนะ 

 

4) ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ บัญชีธนาคาร บัตรเครดิต สมุดเงินฝาก รายการเดินบัญชี หนังสือค้ํา
ประกันของธนาคาร และข้อมูลทางการเงินอ่ืน ๆ 

 

5) ฐานะทางการเงิน ได้แก่ ข้อมูลของคุณท่ีเก่ียวกับรายละเอียดความเส่ียงสําหรับพันมิตรทางธุรกิจ 
การจัดอันดับความน่าเช่ือถือทางเครดิตและความสามารถในการชําระหน้ี (credit rating and 
solvency) ข้อมูลตามแบบประเมินความเส่ียง (information in accordance with the declaration 
of suitability) รวมถึงข้อมูลของสัญญาท่ีปรากฏบนเอกสารโต้ตอบอ่ืน ๆ เช่น จดหมายท่ีบริษัทได้
ส่ือสารไปถึงคุณ 

 

6) ข้อมูลทางเทคนิค ได้แก่ 

                (1) ข้อมูลตําแหน่งสัญญาณ GPS เม่ือท่านเปิดใช้งานคุณสมบัติตําแหน่งท่ีต้ัง 

                (2) ข้อมูลการเรียกดูบริการออนไลน์บนแพลตฟอร์มของบริษัทเช่น เว็บไซต์ หรือ แอปพลิเค
ชัน แพลตฟอร์มอ่ืนของบริษัท 

                (3) รายละเอียดเก่ียวกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ช่ือโดเมน (domain name) หมายเลข
ประจําเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (IP address) หรือเว็บไซต์ท่ีนําท่านมายังบริษัท ท้ังน้ี การเก็บข้อมูลการใช้
งานออนไลน์อาจรวมถึงการใช้ cookie หรือ web beacons เพ่ือช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนา
แพลตฟอร์ม หรือเพ่ือปรับปรุงการให้บริการออนไลน์บนแพลตฟอร์มของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน  

              (4) ข้อมูล cookie และข้อมูลอ่ืนๆ ซึ่งเกิดจากการท่ีท่านเย่ียมชมเว็บไซต์ หรือใช้แอปพลิเคชัน
ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้รับ หรือบันทึกข้อมูลจากเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน  
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              (5) ข้อมูลทางเทคนิคอ่ืนๆ จากการใช้บริการออนไลน์บนแพลตฟอร์ม หรือระบบปฏิบัติติการ 
หรือช่องทางออนไลน์อ่ืนใดของบริษัท และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือข้อมูลเครือ 

(6) ข้อมูลทางการตลาดและการติดต่อส่ือสาร ได้แก่ ความประสงค์หรือการสมัครเพ่ือรับ
ข้อมูล หรือข่าวสารด้านการตลาดจากบริษัท และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง  

(7) ข้อมูลอ่ืนๆ เช่น เทปบันทึกภาพ/เสียง (Audio / Visual Information) กรณีท่ีท่านเข้ามา
ติดต่อท่ีสํานักงานของบริษัท หรือการทําธุรกรรมผ่าน Video Call หรือผ่านเบอร์โทรศัพท์ของบริษัท 

  (8) ข้อมูลอ่ืนใด ท่ีถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

  (9) ข้อมูลท่ีอ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลเก่ียวกับเช้ือชาติ เผ่าพันธ์ุ ศาสนา ความคิดเห็นทางการ
เมือง สภาพร่างกาย หรือจิตใจ ภาวะทุพพลภาพ ความพิการ ข้อมูลสุขภาพ ประวัติทางการแพทย์ 
กรุ๊ปเลือด ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลทางชีวภาพซึ่งใช้เทคนิค หรือเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับการนํา
ลักษณะเด่นทางกายภาพ หรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ทําให้สามารถยืนยันตัวตนของบุคคล
น้ันได้ (Biometric Information) เช่น ลายพิมพ์น้ิวมือ ข้อมูลสแกนม่านตา ข้อมูลสแกนใบหน้า 
ข้อมูลอัตลักษณ์เสียง เป็นต้น ท้ังน้ี บริษัทไม่มีนโยบายจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหว ยกเว้นใน
กรณีท่ีบริษัท ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เพ่ือวัตถุประสงค์ (ก) ในการพิสูจน์ตัวตนของ
ท่านท่ีสมัครใช้บริการ และ/หรือ ทําธุรกรรมกับบริษัท หากท่านประสงค์จะใช้ข้อมูลชีวภาพในการ
พิสูจน์ตัวตน และ/หรือ (ข) ใช้เป็นลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ของท่านเม่ือทําธุรกรรมผ่านช่องทาง
ออนไลน์หรือดิจิทัลหรือเว็บไซต์ของบริษัท 

(10) ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืน ในกรณีท่ีท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนแก่
บริษัทเช่น ข้อมูลของญาติ คู่สมรส บุตร บุคคลอ้างอิง หรือบุคคลอ่ืนท่ีอาจรับสินค้าท่ีส่ังซือ้แทนท่าน 
หรือผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน หรือผู้รับผลประโยชน์ ผู้แนะนํา หรือชักชวนให้ซื้อสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ 
หรือสมัครใช้บริการ ท้ังน้ี ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวท่ีเก็บรวบรวม อาจรวมถึงแต่ไม่จํากัด
เฉพาะ คํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน เบอร์โทรศัพท์ ท่ีอยู่
ไปรษณีย์ เป็นต้น 

 

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนแก่บริษัทท่านรับรองและยืนยันว่าได้แจ้งนโยบายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (“Privacy Policy”) ของบริษัทให้บุคคลดังกล่าวรับทราบและ/หรือขอความยินยอม
ท่ีเก่ียวข้องแล้ว และทําให้ม่ันใจว่าท่านมีสิทธิท่ีจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่าน้ันแก่บริษัทได้
อย่างถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

2. เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ตามท่ีการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณ เราได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
คุณตามวัตถุประสงค์ดังน้ี เพ่ือการใช้ประโยชน์ของข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือการทําหรือ
ปฏิบัติตามสัญญา เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือประโยชน์สาธารณะ เพ่ือการขออนุญาต หรือ
ตามท่ีกฎหมายอนุญาตให้กระทํา ซึง่อาจเป็นกรณีดังต่อไปน้ี 
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การติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ ได้แก่ การดําเนินการเพ่ือการซื้อขาย การส่ือสารกับพันธมิตรเก่ียวกับ
สินค้า บริการ และงานโครงการของเราหรือของพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น การตอบสนองตามท่ี
สอบถามหรือความต้องการ การแจ้งถึงความคืบหน้า ผลท่ีเกิดข้ึน และการจัดการท่ีเก่ียวข้องกับ
ความสัมพันธ์ของเรา 

 

การคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ การตรวจสอบถึงลักษณะเฉพาะและสถานะของพันธมิตรทาง
ธุรกิจ การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะหรือภูมิหลังต่าง ๆ หรือการระบุและจําแนกความเส่ียงของคุณ
และพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมถึง การกล่ันกรองจากข้อมูลถึงข้อขัดแย้งท่ีเปิดเผยท่ีมีต่อส่วนงาน
บังคับใช้กฎหมายของราชการ และ/หรือ รายช่ือผู้มีความเส่ียงของทางราชการ) การประเมินถึง
ความเหมาะสมและคุณสมบัติของคุณและพันธมิตรทางธุรกิจ การแจ้งเพ่ือให้เสนอราคาหรือร่วม
ประมูลงาน การปฏบัิติตามสัญญาต่อคุณหรือพันธมิตรทางธุรกิจ 

 

การจัดการข้อมูลของพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ การรักษาสถานะและการปรับปรุงบัญชีรายช่ือของ
พันธมิตรทางธุรกิจ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) การจัดเก็บเอกสารสัญญาและเอกสารท่ี
เก่ียวข้องท่ีคุณถูกอ้างถึง 

 

การจัดการด้านความสัมพันธ์ ได้แก่ การวางแผน การดําเนินการ และการจัดการด้านความสัมพันธ์
ตามสัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น การดําเนินการตามรายการซื้อขายหรือคําส่ังซื้อสินค้าหรือ
บริการ การจัดการฝึกอบรม การดําเนินการและการจัดการในการชําระเงิน การจัดการด้านการบัญชี 
การตรวจสอบ การขอรับชําระเงิน การรับประกันและการรับเงิน การจัดการเก่ียวกับการจัดส่งสินค้า 
การสนับสนุนในการให้บริการ และการบันทึกและติดตามข้อมูลท่ีจัดเก็บไว้ 

 

การวิเคราะห์และปรับปรุงด้านธุรกิจ ได้แก่ การดําเนินการเพ่ือการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การทํา
แบบประเมิน  การสํารวจวิจัยข้อมูลและจัดทํารายงานเก่ียวกับสินค้า  การให้บริการ  รวมถึง
ประสิทธิภาพของคุณหรือพันธมิตรทางธุรกิจ การพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด สินค้า 
และการให้บริการ 

 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุน ได้แก่ การจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง
ระบบรับแจ้งปัญหาจากการใช้งาน การสร้าง ดูแล และจัดการการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 
ของคุณตามท่ีเราอนุญาตให้เข้าถึงได้ การลบบัญชีคู่ค้าท่ีไม่เคล่ือนไหว จัดเตรียมระบบเพ่ือการ
ควบคุมทางด้านธุรกิจเพ่ือให้ธุรกิจของเราสามารถดําเนินการได้ และเพ่ือท่ีจะระบุหรือแก้ไขปัญหาใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา และการรักษาให้ระบบของเรามีความปลอดภัย และยังคงให้การ
พัฒนา การใช้ และการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

การรักษาความปลอดภัยและระบบเฝ้าระวัง ได้แก่ การจัดให้มีการพิสูจน์ยืนยันตัวตน การควบคุมการ
เข้าพ้ืนท่ี และบันทึกการเข้า ออกสถานท่ี ระบบการเฝ้าระวัง เคร่ืองมือท่ีใช้งานและระบบอินเทอร์เน็ต 



 

 Personal Data Protection Act | theCOMMONS Thonglor & theCOMMONS Saladaeng  

ระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยท่ีน่าเช่ือถือ การป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม การบริหารจัดการความเส่ียง และการป้องกันการทุจริต รวมถึงกระบวนการท่ี
เก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ีของเรา 

 

การจัดการข้อโต้แย้ง ได้แก่ การแก้ไขข้อโต้แย้ง การบังคับใช้สัญญาของเรา การก่อต้ังสิทธิ ใช้สิทธิ 
หรือโต้แย้งสิทธิตามกฎหมาย 

 

การสอบสวน การร้องทุกข์และ/หรือ การป้องกันอาชญากรรมหรือการทุจริต 

 

การปฏบัิติตามกฎหมาย ตามนโยบายท่ีใช้เป็นการภายในและตามกฎหมาย ข้อกําหนด หรือกฎเกณฑ์
ท่ีกฎหมายกําหนดไว้เป็นการท่ัวไป แนวทางในการปฏิบัติหรือการปฏิบัติตามข้อแนะนําเพ่ือไม่ให้เกิด
ข้อโต้แย้งต่าง ๆ จากท่ีปรึกษาผู้เช่ียวชาญในด้านน้ัน ๆ 

 

การประสานงานและการสร้างปฏสัิมพันธ์ ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือศาลท่ีมีเขตอํานาจต่าง ๆ 

 

วัตถุประสงค์ด้านการตลาด ได้แก่ การแจ้งให้คุณทราบถึงข่าวสารหรือประกาศโฆษณาท่ีเป็น
ประโยชน์ เหตุการณ์ การเสนอบริการใหม่ การจัดทําการสํารวจวิจัยข้อมูล 

 

การปฏิบัติตามความต้องการท่ีเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการบริหาร
จัดการภายในองค์กร การฝึกอบรม คุณภาพในการให้บริการ การตรวจสอบ การรายงาน การเสนอ
หรือย่ืนเอกสารเพ่ือการต่าง ๆ การประมวลผลข้อมูล การบริหารด้านความเส่ียงหรือด้านการควบคุม
จัดการ การดําเนินการเก่ียวกับข้อมูลสถิติ การวิเคราะห์แนวโน้มและการวางแผนหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง และ 

 

การบริหารด้านธุรกิจ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการจัดการองค์กรตามปกติและการจัดเก็บข้อมูลทาง
ธุรกิจของเรา บันทึกโต้ตอบท่ีเก่ียวเน่ืองจากความสัมพันธ์ของเรากับคุณ หรือเก่ียวกับการบริหาร
จัดการ หรือเน่ืองมาจากการแก้ไขปัญหา 

 

โดยท่ีเรามีความจําเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมาย หรือเพ่ือการเข้าผูกพัน
หรือการปฏบัิติตามสัญญาท่ีเรามีระหว่างกันและคุณไม่สามารถนําส่งข้อมูลเม่ือมีความต้องการ อาจ
ส่งผลให้เราไม่สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น 
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เราอาจใช้ข้อมูลเก่ียวกับคุณด้วยวัตถุประสงค์ท่ีไม่ได้กล่าวข้างต้น ในกรณีดังกล่าว เราจะแจ้ง
นโยบายความเป็นส่วนตัวเพ่ิมเติมซึ่งคุณควรทําความเข้าใจนโยบายเพ่ิมเติมน้ันร่วมกับนโยบาย
ความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี ในกรณีท่ีจะต้องขอความยินยอมในจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของคุณเพ่ือเหตุใดเป็นการเฉพาะ เราจะแจ้งให้คุณและให้ความยินยอมเช่นว่าน้ันเป็นกรณี
ไป  

 

3. บุคคลใดท่ีเราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ 

 

เราอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลภายนอกตามท่ีระบุด้านล่าง ซึ่งเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือวัตถุประสงค์ตามหนังสือแจ้งนโยบายความเป็น
ส่วนตัวฉบับน้ี ซึ่งอาจอยู่ภายในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย โดยคุณสามารถเข้าถึงหนังสือแจ้ง
นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่าน้ันเพ่ือศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีการท่ี
บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ ซึง่คุณเองก็ตกอยู่
ภายใต้ข้อกําหนดตามหนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่าน้ันด้วย 

 

3.1.  กลุ่มบริษัท 

ในฐานะท่ี บริษัท คินเนสท์ กรุ๊ป จํากัด บริษัท ท้ิงค์ บียอนด์ จํากัด บริษัท เดอะ คอมมอนส์ จํากัด 
บริษัท ลิตเต้ิลพี จํากัด บริษัท คอมมอนส์ ศาลาแดง จํากัด(“บริษัท,” “เรา” หรือ “ของเรา”) เป็นส่วน
หน่ึงของระบบนิเวศของข้อมูล (Data ecosystem) ของกลุ่มบริษัท ซึ่งท้ังหมดมีการร่วมมือและ
แบ่งปันการให้บริการ ผลิตภัณฑ์และระบบต่าง ๆ แก่ลูกค้า รวมไปถึง การให้บริการท่ีเก่ียวข้องกับ
เว็บไซต์และระบบอ่ืน ๆ ดังน้ัน บริษัทอาจมีความจําเป็นท่ีจะต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยัง
บริษัทอ่ืน ๆ ในกลุ่มบริษัท หรืออนุญาตให้บริษัทอ่ืน ๆ ในกลุ่มบริษัทเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพ่ือวัตถุประสงค์ตามท่ีได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวน้ี โปรดดูรายช่ือบริษัทของ
กลุ่มบริษัท ท่ีน่ี   

 

3.2.  ผู้ให้บริการของเรา  

 

เราอาจว่าจ้างบริษัทอ่ืน ตัวแทน หรือผู้รับจ้างในการให้บริการในนามของเรา หรืออํานวยความสะดวก
ต่อการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณ โดยเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึง่รวมถึง
แต่ไม่จํากัดเพียง (1) ผู้พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ซอฟต์แวร์ และผู้พัฒนาเว็บไซต์ และผู้ให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผู้ให้บริการด้านการชําระเงิน (3) บริษัทตัวแทนหรือหน่วยงานวิจัย (4) ผู้
ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (5) บริษัทตัวแทนหรือหน่วยงานสํารวจวิจัยข้อมูล และ/หรือ ผู้
เจรจาตกลงสินไหมทดแทน (6) ผู้ตรวจสอบบัญชีหรือท่ีปรึกษาด้านการเงิน (7) บริษัทตัวแทนหรือ
หน่วยงานด้านการติดต่อส่ือสาร ส่ือโฆษณาและการตลาด (8) ผู้ให้บริการและตัวแทนด้านการชําระ
เงิน ระบบการชําระเงิน การยืนยันตัวตน (9) ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการท่ีเป็นบุคคลภายนอก
ท่ีได้รับการว่าจ้าง (10) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ (Cloud) 
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ในระหว่างการบริหารความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรา ผู้ให้บริการอาจจะต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ของคุณ อย่างไรก็ตาม เราจะให้ข้อมูลแก่ผู้ให้บริการของเราเพียงเท่าท่ีจําเป็นสําหรับการให้บริการ
ดังกล่าวเท่าน้ัน และจะขอให้ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลของคุณเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนแต่อย่างใด 

 

3.3.  พันธมิตรทางธุรกิจของเรา  

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือการทําธุรกิจและการให้บริการ 
ข้อมูลส่วนบุคคลใดท่ีส่งต่อหรือแบ่งปันกันในลักษณะน้ีน้ันจะอยู่ภายใต้หนังสือแจ้งนโยบายความเป็น
ส่วนตัวของบุคคลภายนอก มิใช่ภายใต้หนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี 

 

3.4. บุคคลภายนอกตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ในบางกรณี เราอาจจะจําเป็นท่ีจะต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพ่ือปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรือกฎข้อบังคับ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามหน่วยงานท่ีบังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้า
พนักงาน หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกอ่ืน ๆ ในกรณีท่ีเราเช่ือว่าจําเป็นจะต้องปฏิบัติตามหน้าท่ี
ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเพ่ือการปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลอ่ืน 
หรือเพ่ือความปลอดภัยของบุคคล หรือเพ่ือตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
หรือด้านความม่ันคงหรือความปลอดภัย 

 

3.5. ท่ีปรึกษาด้านต่าง ๆ 

ท่ีปรึกษาด้านต่าง ๆ น้ันรวมถึงทนายความ ผู้เช่ียวชาญทางเทคนิคและผู้ตรวจสอบบัญชีท่ีช่วยใน
การประกอบธุรกิจ การดําเนินคดี หรือจัดการเก่ียวกับข้อเรียกร้องทางกฎหมาย 

 

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ 

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลภายนอกหรือผู้ให้บริการท่ีอยู่ใน
ต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเท่าเทียม
กัน ท้ังน้ี เราจะดําเนินการตามข้ันตอนและมาตรการต่าง ๆ เพ่ือทําให้คุณม่ันใจได้ว่าการโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลของคุณจะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลท่ีรับโอนข้อมูลน้ันมีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลท่ีเหมาะสมหรือกรณีอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด และเราจะขอความยินยอมจากคุณเพ่ือการ
โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศหากจําเป็นต้องปฏบัิติตามท่ีกฎหมายกําหนด  

 

5. ระยะเวลาในการท่ีเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระยะเวลาเท่าท่ีจําเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพ่ือให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลน้ันมา และเพ่ือปฏิบัติตามภาระหน้าท่ีทางกฎหมายและ
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กฎข้อบังคับต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานข้ึนหากจําเป็นตาม
กฎหมายท่ีใช้บังคับ  

 

6. ความปลอดภัยของข้อมูล 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 
บริษัทจึงพยายามอย่างย่ิงท่ีจะปกป้องข้อมูลของคุณด้วยการกําหนดให้มีมาตรการในการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษา
ความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ทําลาย ใช้ แปลง แก้ไข เปิดเผย หรือ
ทําลายโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยบริษัทจะตรวจสอบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคล พ้ืนท่ีในการจัดเก็บข้อมูลและดําเนินการตามหลักปฏิบัติในการประมวลผล รวมถึง
มาตรการความปลอดภัยทางกายภาพ ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในนโยบายและแนวปฏบัิติในการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท เราจะกําหนดให้ผู้บริการปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดเก่ียวกับความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลท่ีเคร่งครัด  

 

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง คุณอาจมีสิทธิตามท่ีระบุไว้
ดังต่อไปน้ี 

การเข้าถึง: คุณอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเราเก็บรวบรวม ใช้หรือ
เปิดเผยเก่ียวกับคุณ ท้ังน้ี เพ่ือความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ เราอาจขอให้คุณพิสูจน์
ตัวตนของคุณก่อนจะให้ข้อมูลตามท่ีคุณขอ 

 

การแก้ไขให้ถูกต้อง: คุณอาจมีสิทธิขอให้มีการดําเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเราได้เก็บรวบรวม 
ใช้หรือเปิดเผยเก่ียวกับคุณ ให้ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

 

การโอนย้ายข้อมูล: คุณอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเรามีเก่ียวกับคุณในรูปแบบท่ีมีการจัด
ระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพ่ือส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน โดยต้องเป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีคุณได้ให้กับเรา และ (ข) กรณีท่ีเรา
ได้รับความยินยอมจากคุณในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยหรือเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาท่ีเรามีกับ
คุณ 

 

การคัดค้าน: คุณอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น 
การคัดค้านการตลาดแบบตรง 

 

การขอให้ระงับการใช้: คุณอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางกรณี 



 

 Personal Data Protection Act | theCOMMONS Thonglor & theCOMMONS Saladaeng  

 

การถอนความยินยอม: สําหรับวัตถุประสงค์ท่ีคุณได้ให้ความยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิท่ีจะถอนความยินยอมของคุณ ณ เวลาใด ก็ได้ ท้ังน้ี ใน
กรณีท่ีมีการถอนความยินยอม เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะกรณีตามท่ีกฎหมาย
อนุญาตให้กระทําได้เท่าน้ัน 

 

การลบหรือทําลายข้อมูล: คุณอาจมีสิทธิขอให้เราดําเนินการลบหรือทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วน
บุคคลของคุณท่ีเราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถระบุตัวบุคคลท่ีเป็นเจ้าของ
ข้อมูล เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของเราน้ันเป็นไปเพ่ือการปฏบัิติตามกฎหมาย หรือ
เพ่ือก่อต้ังสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพ่ือการใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

 

การย่ืนเร่ืองร้องเรียน: คุณอาจมีสิทธิย่ืนเร่ืองร้องเรียนไปยังหน่วยงานท่ีมีอํานาจในกรณีท่ีคุณเช่ือ
ว่าการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเราน้ันไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลท่ีบังคับใช้  

 

8. รายละเอียดการติดต่อเรา 

หากท่านมีความประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิของท่านท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่าน
มีข้อสงสัยเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี โปรดติดต่อเรา
หรือเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราท่ี 

 

1) ช่ือบริษัท คินเนสท์ กรุ๊ป จํากัด บริษัท ท้ิงค์ บียอนด์ จํากัด บริษัท เดอะ คอมมอนส์ จํากัด บริษัท 
ลิตเต้ิลพี จํากัด บริษัท คอมมอนส์ ศาลาแดง จํากัด 

 

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ 

โทร : 02 115 2300 

อีเมล : info@kinnestgroup.com 

 

 

 


