นโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการรวบรวมและการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลและเพื่อเป็ นการให้ความมั่นใจว่าข้อมูลของท่านที่
บริษัทได้รบั มาจะได้รบั ความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กาหนดในพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัท
จึงได้กาหนดนโยบายและมาตรการการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ ดังนี้
คำนิยำม
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลซึ่งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึง
ข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่ตอ้ งระมัดระวังเป็ นพิเศษในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผล เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล
เกี่ยวกับเชือ้ ชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม
ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม และข้อมูลชีวภาพ เป็ นต้น
“บริษัท” หมายถึง บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือของบริษัท
“ผู้ใช้บริกำร” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้ามาติดต่อกับบริษัทหรือที่เข้ามายังระบบ
สารสนเทศของบริษัท
“ผู้ควบคุมข้อมูล” หมายถึง บริษัทและบริษัทในเครือของบริษัทในฐานะผูม้ ีอานาจหน้าที่ตดั สินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่บริษัทมอบหมายให้มีอานาจหน้าที่นนั้
“กำรประมวลผล” หมายถึง การดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการใช้ การเปิ ดเผย หรือการแก้ไขซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการ ไม่ว่า
จะใช้วิธีการใด ๆ และให้หมายความรวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการประกอบกิจการ
“ระบบข้อมูลสำรสนเทศ” หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายติดต่อสื่อสาร ระบบเครือข่ายเชื่อมต่อเข้าระบบอินเตอร์เน็ต
ระบบเก็บข้อมูล ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ระบบสื่อสารข้อมูลทุกประเภท ข้อมูลอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องอันเป็ นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือของบริษัท
ประเภทของข้อมูลที่จัดเก็บ
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยจาแนกประเภทได้ ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลที่บ่งชีต้ วั ตน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล วันเดือนปี เกิด เพศ หมายเลขบัตรเครดิต
เป็ นต้น
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2. ข้อมูลระบบ ได้แก่ ข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อท่านล๊อคอินเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทไม่ว่าจะผ่านทางคุกกี้ เว็บบี
คอน ไฟล์ล๊อคอิน สคริปท์ รวมถึงข้อมูลทางเทคนิค เช่น ที่อยู่ไอพี (IP Address) ประเภทของบราวเซอร์ การตัง้ ค่าเขตเวลา
และที่ตงั้ โดเมน ระบบปฏิบตั ิการ เป็ นต้น
3. ข้อมูลการใช้งาน ได้แก่ หน้าเว็บไซต์ที่เยี่ยมชม เวลาและวันที่เข้าเว็บไซต์ที่อยู่เว็บไซต์อา้ งอิง สินค้าและบริการหรือข้อมูลที่
ค้นหาในแพลตฟอร์ม ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านค้นหาหรือที่ท่านดูในขณะที่ใช้เว็บไซต์ เป็ นต้น
4. ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ อีเมล บันทึกข้อมูลการสนทนา ข้อมูลต่าง ๆ ที่ท่านให้กบั บริษัท เช่น โครงการที่ท่านสนใจ
เหตุผลในการซือ้ ที่อยู่อาศัยในโครงการ ฯลฯ
แหล่งทีมำของข้อมูลส่วนบุคคล
1. บริษัทได้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่มาจากท่านโดยตรง ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
• การลงทะเบียนผ่านระบบเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบริษัท
• การติดต่อกับบริษัทเพื่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ท่านสนใจ
• การนัดหมายบริษัทหรือการให้ขอ้ มูลกับบริษัทเมื่อเข้ามาเยี่ยมชมโครงการ
• การทาแบบสอบถามหรือการโต้ตอบทางอีเมลระหว่างท่านกับบริษัท
• การเข้าร่วมกิจกรรมหรือการเคลื่อนไหวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทาง Social Network หรือช่องทาง
ปกติ
2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับมาจากบุคคลภายนอก (Third Party) ที่ดาเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสั่งหรือในนามของบริษัท ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถกู นาไปใช้นอกเหนือจาก
วัตถุประสงค์ที่บริษัทได้กาหนดหรือสั่งไว้ และบริษัทได้กาหนดให้บุคคลภายนอกต้องรักษาความลับและคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานของกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากคุกกี้ (cookies) เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลเหล่านีช้ ่วยให้บริษัทสามารถจัดให้มี
การบริการที่ดีขนึ ้ เร็วขึน้ ปลอดภัยขึน้ และเพื่อความเป็ นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่แพลตฟอร์ม
วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รวบรวมมาจะถูกใช้ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์และเท่าที่จาเป็ นแก่การดาเนินการอันเป็ นประโยชน์แก่
บริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขนึ ้ รวดเร็วขึน้ สะดวกขึน้ และมีประสิทธิภาพมากขึน้ ควบคู่ไปกับความปลอดภัย
และความเป็ นส่วนตัวของท่านเมื่อได้ใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่แพลตฟอร์ม ดังนี้ บริษัทจึงได้สรุปวัตถุประสงค์การใช้ขอ้ มูลโดยแยก
ตามประเภทของข้อมูล ดังต่อไปนี้
ประเภทข้อมูล
วัตถุประสงค์
ข้อมูลที่บ่งชีต้ วั ตน
• เพื่อการติดต่อและเสนอการบริการหรือข้อเสนออื่น ๆ ของบริษัทอันเกี่ยวกับโครงการที่ท่าน
อาจสนใจ
• เพื่อแจ้งกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจเป็ นประโยชน์แก่ท่าน
KWG-PC-007-1
Amendment No.: 1
Enforcement Date: 24 November 2020

2

• เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของท่าน รวมไปถึงรักษาความปลอดภัยต่อบัญชีผใู้ ช้ของท่าน
ข้อมูลระบบ

• เพื่อการบริหารจัดการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบริษัท พัฒนาบริการของบริษัท และเพื่อ
แก้ปัญหาในเชิงเทคนิคที่เกิดขึน้ ในการใช้เว็บไซต์
• เพื่อการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูล ทดสอบ วิจัยระบบ เพื่อพัฒนาให้ระบบมี ประสิ ทธิ ภาพ
ยิ่งขึน้ สะดวกยิ่งขึน้ และมีความปลอดภัยแก่ผใู้ ช้งาน

ข้อมูลการใช้งาน

• เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลในการพัฒนาการจัดการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบริษัท
• เพื่อ นาไปวิเ คราะห์ ปรับปรุ ง และพัฒ นาเนื้อ หา ข้อ มูลข่าวสารต่า ง ๆ ให้สอดคล้อ งกับ
ประสบการณ์หรือความต้องการของลูกค้า

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร

• เพื่อการติดต่อและเสนอการบริการหรือข้อเสนออื่น ๆ ของบริษัทอันเกี่ยวกับโครงการที่ท่าน
อาจสนใจ
• เพื่อแจ้งกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจเป็ นประโยชน์แก่ท่าน
• เพื่ออานวยความสะดวกในการทาสัญญาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยในโครงการ รวมถึงการติดต่อ
และส่งข้อมูลกับธนาคารในการดาเนินการสมัครขอสินเชื่อ

กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านแล้ว บริษัทจะดาเนินการดังนี้
1. เก็บรวบรวมโดยมีการบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้บริการ ได้แก่ การตัง้ เซิฟเวอร์ดว้ ยตนเอง
2. บริษัทจะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมมาในการดาเนินการของบริษัทตามวัตถุประสงค์
3. บริษัทจะเปิ ดเผยข้อมูลกับพนักงานภายใต้สญ
ั ญาจ้างของบริษัทที่มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูล เปิ ดเผยบนแพลตฟอร์ม
ของบริษัทหรือช่องทางสังคมออนไลน์เพื่อการโฆษณา นอกจากนี้ บริษัทอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงาน
ข้อมูลเครดิตเพื่อตรวจสอบและอาจใช้ผลการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันการฉ้อโกง
กำรเก็บรักษำและระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบงานสารสนเทศของบริษัท และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานเพื่อให้
ระบบงานสารสนเทศของบริษัทและการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัยโดยมีมาตรการ ดังนี้
• จากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะเข้าถึงได้โดยพนักงาน ตัวแทน คู่คา้ หรือบุคคลภายนอก การเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลของบุคคลภายนอกจะสามารถทาได้ตามเท่าที่กาหนดไว้หรือตามคาสั่ง ซึ่งบุคคลภายนอกจะต้องมีหน้าที่ในการ
รักษาความลับและคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
• จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รบั อนุญาต
• จัดการทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จาเป็ นสาหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย
และธุรกิจอีกต่อไป
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• มีกระบวนการจัดการกับกรณีละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีที่ตอ้ งสงสัย และต้องแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
แก่สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด
ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
• บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาที่จาเป็ นเพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการของบริษัท
และเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนดโดยมาตรฐานทางบัญชี มาตรฐานทางกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
• ในการกาหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อ มูล บริษัทจะพิจารณาถึงจานวน ลักษณะการใช้งาน วัตถุประสงค์ในการ
ให้บริการ ความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ และ
ระยะเวลาที่กาหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มาจากคุกกี้ (Cookies) ในการเก็บข้อมูลเมื่อ ท่านเข้าใช้เว็บไซต์บริษัทจะเก็บไว้ไม่เกิน 13
เดือน หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
สิทธิของเจ้ำของข้อมูล
ท่านมีสิทธิในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. สิ ท ธิ ใ นการเพิ ก ถอนความยิ น ยอม (right to withdraw consent): ท่ า นมี สิ ท ธิ ใ นการเพิ ก ถอนความยิ น ยอมในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัท ได้ ตลอดระยะเวลาที่ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับ
บริษัท
2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัท
ทาสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทเปิ ดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความ
ยินยอมต่อบริษัทได้
3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัททาการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบาง
ประการได้
5. สิทธิในการระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่
ให้ไว้กบั บริษัทไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อ มูล
ส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ เพื่อดาเนินการยื่นคาร้องขอดาเนินการตามสิทธิขา้ งต้นได้
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กิจกรรมทำงกำรตลำดและกำรส่งเสริมกำรตลำด
บริษัทอาจนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการส่งข้อ มูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด
ผลิตภัณฑ์ การให้บริการของบริษัทที่บริษัทคิดว่าท่านอาจสนใจและเป็ นประโยชน์กบั ท่าน โดยบริษัทจะดาเนินการได้เฉพาะกรณีที่
ท่านให้ความยินยอมกับบริษัทโดยชัดแจ้ง และบริษัทได้แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ขอ้ มูลท่านเพื่อการทาการตลาดกับท่านแล้ว
หากท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทแล้ว ท่านสามารถยกเลิกการให้ความยินยอมกับบริษัทในเรื่องการทาการตลาดได้ตลอดเวลา
โดยผ่านระบบการยกเลิกการรับข้อมูลของบริษัทหรือโดยทางอีเมลไปยังเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลตามช่องทางติดต่อที่ให้
ไว้ เมื่อบริษัทได้รบั การแจ้งยกเลิกผ่านระบบหรือได้รบั อีเมลแจ้งยกเลิก ของท่าน บริษัทจะดาเนินการตามการแจ้งยกเลิกของท่าน
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้ง ทัง้ นี้ บริษัทจะแจ้งผลการดาเนินการแก่ท่านทันทีเมื่อดาเนินการจนแล้วเสร็จ
นโยบำยเรื่องคุกกี้ (Cookies)
คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูลที่ถกู วางในคอมพิวเตอร์ของท่านโดยเว็บเซิรฟ์ เวอร์ หลังจากคุกกีไ้ ด้ถกู วางในคอมพิวเตอร์ของท่าน คุกกี้
จะเก็บหรือจดจาข้อมูลของผูใ้ ช้จนกว่าผูใ้ ช้จะปิ ดบราวเซอร์นนั้ หรือจนกว่าผูใ้ ช้จะลบหรือปฏิเสธคุกกี้ อย่างไรก็ตาม ท่านจะพบว่า
จะเป็ นการสะดวกในการนาทางการใช้เว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย เพราะคุกกีจ้ ะช่วยเก็บข้อมูลเว็บไซต์ซึ่งท่านเยี่ยมชมหรือเปิ ดขึน้
บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผูเ้ ข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่านคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และบริษัทจะใช้คกุ กี้
เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของบริษัทผ่านอินเตอร์เน็ต รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งาน
บริการของบริษัททางอินเตอร์เน็ต
นโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น
นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนีใ้ ช้เฉพาะสาหรับการให้บริการของบริษัทและการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทเท่านัน้ หากท่านได้กด
ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัทก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบตั ิตามนโยบายความเป็ นส่วนตัวที่
ปรากฏในเว็บไซต์นนั้ ๆ แยกต่างหากจากของบริษัท
ควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทได้สร้างระบบป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่างดี เพื่อป้องกันการถูกเผยแพร่หรือถูกละเมิดหรือถูกนาไปใช้ประโยชน์โดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ทัง้ นี้ บริษัทได้ม่งุ เน้นทัง้ ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีและประสิทธิภาพของผูป้ ฎิบตั ิงานไปพร้อมกัน
กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะตรวจสอบประสิทธิภาพและทบทวนนโยบายความเป็ นส่วนตัวเป็ นประจาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมาย
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็ นส่วนตัว การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์ไว้บนเว็บไซต์
หรือแพลตฟอร์มอื่นของบริษัท

KWG-PC-007-1
Amendment No.: 1
Enforcement Date: 24 November 2020

5

ช่องทำงกำรติดต่อ
บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
สถำนที่ติดต่อ : 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 47 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
หมำยเลขโทรศัพท์ : (662) 129-5999
อีเมล : info@kwgthai.com
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