
 

 

นโยบายความเป็นส่วนตวั 

บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (“บริษัทฯ” “เรา” หรือ “ของเรา”) เล็งเห็นถึงความส าคญัของการคุม้ครองสิทธิ
ของท่านในขอ้มูลใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลธรรมดาซ่ึงถูกระบุหรือสามารถถูกระบุได ้(“ข้อมูลส่วนบุคคล”) จากผลิตภณัฑแ์ละ
บริการของบริษทัฯ บริษทัฯ ทราบดีวา่ท่านตอ้งการท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองตามมาตรฐานท่ีระบุโดยกฎหมายไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในส่วนของวิธีการท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มูลของท่านไปยงั
ต่างประเทศ ขอ้มูลท่ีท่านให้กบับริษทัฯ นั้นท าให้บริษทัฯ สามารถมอบผลิตภณัฑแ์ละให้บริการท่ีตรงกบัความตอ้งการเฉพาะ
ส าหรับท่านอย่างเหมาะสม ทั้งจากบริษทัฯ และบริษทัในเครือและบริษทัยอ่ยท่ีอยูใ่นกลุ่มบริษทัสยามพิวรรธน์ (“กลุ่มบริษัท
สยามพวิรรธน์”) บริษทัฯ มีมาตรการการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงรวมถึงการคุม้ครองมิให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูกใช้
โดยมิไดรั้บความยนิยอมจากท่านก่อน  

นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ใชก้บัร้านคา้ปลีก เวบ็ไซต์ แอปพลิเคชนับนโทรศพัท์มือถือ 
ช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ ช่องทางการส่ือสารทางออนไลน์ บริการการแลกเปล่ียนคะแนนสะสม งานและกิจกรรม ตลอดจน
สถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน อยา่งไรก็ตาม กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีควบคู่
กบัขอ้ตกลงและเง่ือนไขส าหรับบริการเฉพาะดงักล่าวท่ีท่านใช ้ซ่ึงอาจมีขอ้ตกลงและเง่ือนไขต่างหากเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่านท่ีบริษทัฯ เก็บไว ้

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแกไ้ขนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีเม่ือบริษทัฯ เห็นว่ามีความจ าเป็น ซ่ึงอาจมีหรือไม่มีการแจ้ง
ล่วงหนา้ ดงันั้น โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีทุกคร้ังก่อนท าธุรกรรมกบับริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะแจง้ให้ท่านทราบหาก
มีการแกไ้ขหรือปรับปรุงในสาระส าคญั 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างทีบ่ริษัทฯ เกบ็รวบรวม 

บริษทัฯ อาจมีการเก็บรวบรวม รักษา และใชข้อ้มูลประเภทดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจรวมไปถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงหรือ
โดยออ้มจากท่าน แหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ หรือจาก กลุ่มบริษทัสยามพิวรรธน์ พนัธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือจากการส่ือสารระหวา่ง
บริษทัฯ โดยลกัษณะของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวมนั้นจะข้ึนอยูก่บับริบทของการติดต่อส่ือสารและความสัมพนัธ์
ของบริษทัฯ กบัท่าน รวมถึงบริการหรือผลิตภณัฑท่ี์ท่านตอ้งการจากบริษทัฯ และกลุ่มบริษทัสยามพิวรรธน์  

1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ค าน าหน้าช่ือ ช่ือเต็ม เพศ อายุ หมู่เลือด สัญชาติ วนัเกิด ประวติัการศึกษา อาชีพ ต าแหน่งงาน 
สถานท่ีท างาน ขอ้มูลบนบัตรท่ีออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขท่ีบัตรประจ าตวัประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ขอ้มูล
ใบอนุญาตขบัข่ีรถยนต ์บตัรประจ าตวัเจา้หน้าท่ีของรัฐ หรือเอกสารระบุตวัตนท่ีมีลกัษณะเดียวกนั เป็นตน้) รูปถ่าย 
ภาพจากกลอ้งวงจรปิด ขอ้มูลยานพาหนะ (เช่น ส าเนาหนังสือทะเบียนรถ เลขทะเบียนรถ ยี่ห้อ และ สี) และ/หรือ
ขอ้มูลทางกายภาพอ่ืนๆ 

2) ข้อมูลเพ่ือการตดิต่อ เช่น ท่ีอยูท่างไปรษณีย ์ขอ้มูลการจดัส่ง ท่ีอยูส่ าหรับส่งใบแจง้หน้ี หมายเลขโทรศพัท์ ท่ีอยูอี่เมล 
ช่ือบญัชีผูใ้ชแ้อปพลิเคชนัไลน์ (LINE ID) และ/หรือช่ือบญัชีผูใ้ชใ้นเวบ็ไซตส่ื์อสงัคมออนไลน์อ่ืนๆ  



 

 

3) ข้อมูลทางการเงิน เช่น ขอ้มูลบตัรเครดิต (เช่น ช่ือ และ หมายเลขบนบตัรเครดิต) สถานะทางการเงิน เงินเดือน และ/
หรือขอ้มูลทางการเงินอ่ืนๆ 

4) ข้อมูลการท าธุรกรรม เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัการช าระเงินไปยงัและจากท่าน วนัท่ีและเวลาท่ีช าระเงิน ส่ิงของท่ีซ้ือ ยอด
ช าระเงิน สถานท่ีท่ีซ้ือสินคา้หรือบริการ ท่ีอยู/่วนัท่ีและเวลาในการรับหรือจดัส่ง ขอ้ความตอบรับของผูรั้บ ใบเสร็จ ใบ
แจง้หน้ี ประวติัการท าธุรกรรม และ/หรือสถานะของธุรกรรม  

5) ข้อมูลและรายละเอียดด้านระบบคอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ เช่น ช่ือผูใ้ช้ PIN อุปกรณ์ท่ีใช้ ท่ีตั้ งทาง
ภูมิศาสตร์ ระบบท่ีใชด้ าเนินงาน ขอ้มูลเครือข่ายของโทรศพัท์เคร่ืองท่ี ขอ้มูลการใชง้านคอมพิวเตอร์ และ/หรือขอ้มูล
การเรียกดูบริการบนเวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนั (เช่น ประวติัการคน้หา วนัท่ี เวลา) 

6) ข้อมูลเกีย่วกับพฤติกรรม เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของท่าน วิถีการด าเนินชีวิต ความคิดเห็น การส่ือสารโตต้อบ 
และ/หรือขอ้มูลต าแหน่งของท่านภายในอาคารของบริษทัฯ 

7) ข้อมูลการเป็นสมาชิก ไดแ้ก่ หมายเลขบตัรสมาชิก รหัสสมาชิก หรือ ช่ือผูใ้ช้ พฤติกรรมการใชจ่้าย และ/หรือขอ้มูล
อ่ืนๆ เก่ืยวกบัผลิตภณัฑแ์ละสินคา้ท่ีท่านไดซ้ื้อ ยืน่เร่ืองร้องเรียน เรียกร้องสิทธิ ติชม และใหค้  าแนะน า  

8) ข้อมูลทางการตลาดและการตดิต่อส่ือสาร เช่น ความตอ้งการของท่านในการรับขอ้มูลทางการตลาดจากบริษทัฯ กลุ่ม
บริษทัสยามพิวรรธน์ บุคคลท่ีสาม พนัธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือรูปแบบการติดต่อส่ือสารท่ีตอ้งการ 

9) ข้อมูลส่วนบุคคลทีล่ะเอยีดอ่อน เช่น ขอ้มูลสุขภาพ 

หากท่านไดใ้ห้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสามแก่บริษทัฯ (เช่น ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์เพ่ือติดต่อในกรณี
ฉุกเฉิน รายไดข้องบุคคลในครอบครัว) กรุณาแจง้บุคคลเหล่านั้นใหท้ราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี และ/หรือขอความ
ยนิยอมจากบุคคลเหล่านั้น หากสามารถท าได ้

บริษทัฯ จะเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนก็ต่อเม่ือไดรั้บความยินยอมโดยชดัแจง้จากท่าน 
หรือในกรณีท่ีกฎหมายอนุญาตใหด้ าเนินการได ้

บริษทัฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มูลของผูเ้ยาว ์คนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถต่อเม่ือไดรั้บความยินยอมจากผูแ้ทน
โดยชอบธรรม ผูพ้ิทกัษ ์หรือผูอ้นุบาลของผูเ้ยาว ์เท่านั้น บริษทัฯ จะไม่เก็บรวบรวมขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีบริษทัฯ รู้โดยแจง้ชดัวา่อายุ
ต  ่ากวา่ยีสิ่บปี หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถ หากไม่ไดรั้บความยนิยอมจากผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผู ้
พิทกัษ ์หรือผูอ้นุบาล ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องไดรั้บความยินยอม ในกรณีท่ีบริษทัฯ ทราบวา่บริษทัฯ ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลส่วน
บุคคลโดยไม่มีเจตนาจากบุคคลใดๆ ท่ีอายตุ  ่ากวา่ยีสิ่บปี คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถโดยไม่ไดรั้บความ
ยนิยอมจากผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูพ้ิทกัษ ์หรือผูอ้นุบาล บริษทัฯ จะด าเนินการลบขอ้มูลดงักล่าวทนัที หรือเก็บรวบรวม ใช ้และ/
หรือเปิดเผยเฉพาะในส่วนของขอ้มูลท่ีบริษทัฯ สามารถกระท าไดบ้นฐานทางกฎหมายอ่ืนๆ นอกเหนือจากการขอความยนิยอม 



 

 

2. เหตุใดบริษัทฯ จงึเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

2.1 วตัถุประสงค์ทีต้่องได้รับความยนิยอมจากท่าน 

1)  การตลาดและการตดิต่อส่ือสาร เพื่อติดต่อส่ือสารดา้นการตลาด มอบสิทธิพิเศษ การลดราคา การประชาสัมพนัธ์ การ
แจง้เตือน ข่าวสาร โปรโมชนั ขอ้เสนอพิเศษ แคมเปญ งานอีเวน้ท์ กิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา และการตลาด
ทางตรง และขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการจากบริษทัฯ กลุ่มบริษทัสยามพิวรรธน์ และ/หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ
ของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ ไม่สามารถอาศยัฐานทางกฎหมายอ่ืน และ 

2) ธุรกจิวเิคราะห์ข้อมูล เพ่ือการท าธุรกิจวเิคราะห์ขอ้มูล (Data Analytics Business)  

2.2 วตัถุประสงค์และฐานทางกฎหมายอ่ืนๆ ทีบ่ริษัทฯ ใช้เพ่ือการเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษทัฯ อาจอาศยั (1) ฐานทางสัญญาในการเขา้ท าสัญญาหรือการปฏิบติัตามสัญญากบัท่าน (2) หน้าท่ีตามกฎหมาย เพื่อ
การปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย (3) ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัฯ และของบุคคลภายนอก (4) ประโยชน์ซ่ึง
จ าเป็นเพ่ือการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (5) ประโยชน์สาธารณะ ส าหรับ
การด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือการใชสิ้ทธิของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือฐานทางกฎหมายอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมาย
วา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอนุญาต (แลว้แต่กรณี) ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯ กบัท่าน  

บริษทัฯ อาจเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

1)  เพ่ือจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน  เช่น เพื่อเขา้ท าสัญญาท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรและจดัการความสัมพนัธ์ตามสัญญาระหวา่งบริษทัฯ กบัท่าน เพ่ือสนบัสนุนการสมคัรสมาชิก 
สมคัรใช้บตัร การใช้จ่ายและเปิดใช้งาน และด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับรายละเอียดตามสัญญา 
ธุรกรรมทางการเงินและบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช าระเงิน เพ่ือรายงานสถานะค าสั่งซ้ือของท่าน การแจง้
เตือนวนัหมดอายุของบตัรสมาชิกและบตัรก านัลของท่าน การตรวจสอบยอดบตัรและคะแนนสะสม การ
ให้บริการท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน กู้เงินธนาคาร การจัดการสินทรัพย ์การลงทุน ประกัน 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บตัรเครดิต บตัรเงินสด ทรัพยสิ์น การจดัส่งสินคา้ บริการขนส่ง บริการดา้น
ท่องเท่ียวและบริษทัน าเท่ียว การออกใบแจง้หน้ีและใบเสร็จ การเปล่ียนหรือส่งคืนสินคา้ และการคืนเงิน 
การแลกคะแนนสะสมเป็นของสมนาคุณ การอนุญาติการเช่ือมต่อและให้บริการ Wi-Fi ฟรี การให้บริการท่ี
จอดรถ และการอนุญาตให้ออกจากอาคารในกรณีท่ีบตัรจอดรถหาย การให้บริการท่านในการเดินทางเชิง
ธุรกิจ การส่งหรือคืนของหายของท่าน และ/หรือการใหบ้ริการหลงัการขาย 

2) การตลาดและการติดต่อส่ือสาร เช่น เพื่อการติดต่อ การส่ือสารทางการตลาด การมอบ การประชาสัมพนัธ์ 
การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร การส่งเสริมการขาย การให้สิทธิประโยชน์ทางการตลาด การแสดงสินคา้ การจดั
หรือสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ การตลาดแบบตรง และ/หรือการเชิญชวนให้ขา้พเจ้าเขา้ร่วม
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ในการขายสินคา้ บริการ หรือภาพลกัษณ์ จากบริษทัฯ กลุ่มบริษทัสยามพิวรรธน์ 



 

 

และ/หรือพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษทัฯ ตามท่ีท่านไดร้ะบุความตอ้งการของท่านไวห้รือเคยไดใ้ชบ้ริการมา
ก่อน ทั้งทางตรงและทางออ้ม ท่ีไม่ตอ้งอาศยัความยนิยอมจากท่าน 

3)  โปรแกรมการเป็นลูกค้าอย่างต่อเน่ือง (Loyalty Programs) โปรแกรมการสะสมคะแนน (Rewarding 
Programs) การจบัรางวลั และข้อเสนออ่ืนๆ เช่น เพื่อการสะสม ใช ้และแลกเปล่ียนคะแนน/เหรียญ เพื่อการ
แสดงสินคา้ การจดัสรรและสนับสนุน กิจกรรมพิเศษ การสะสมและแลกคะแนนตามโปรแกรม การจับ
ฉลาก และ/หรือบริการท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 

4) การแนะน าและการจัดการให้เหมาะสมกับบุคคล เช่น เพื่อแนะน าผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีท่านอาจจะสนใจ 
ทราบถึงความตอ้งการของท่าน และ/หรือด าเนินการใหท่้านไดรั้บผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเหมาะสมกบัท่าน 

5)  การลงทะเบียนและการยืนยันตัวตน เช่น เพื่อลงทะเบียน ยืนยนั ระบุ และ/หรือรับรองท่านหรือตวัตนของ
ท่าน 

6)  เพ่ือติดต่อและส่ือสารกับท่าน เช่น เพ่ือส่ือสารกบัท่าน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑแ์ละการบริการท่ีท่านไดรั้บ 
เพื่อประมวลและปรับขอ้มูลของลูกคา้ให้เป็นปัจจุบัน และรองรับค าถามเก่ียวกบัการบริการลูกคา้ ค าขอ 
ขอ้เสนอแนะ การร้องเรียน การใชสิ้ทธิประกนั ขอ้พิพาท และ/หรือการก าหนดจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

7)  การวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของลูกค้า (Profiling) และการวิเคราะข้อมูล (Data 
Analytics) เช่น เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น พฤติกรรม ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีซ้ือ ราคา 
สถานท่ี) ส าหรับกิจกรรมทางดา้นการตลาด และการพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการ การวิเคราะห์ขอ้มูลตาม
ความสนใจหรือพฤติกรรม (Profiling) และการท าความสะอาดขอ้มูล (Data Cleansing) เพื่อท าการคน้ควา้
วจิยัทางการตลาด ท าแบบส ารวจ ประเมินผล พฤติกรรม สถิติและการแบ่งประเภท รูปแบบและกระแสความ
นิยมดา้นการบริโภค เพ่ือยกระดบัการด าเนินธุรกิจให้ดียิ่งข้ึน ตลอดจนเพ่ือปรับเปล่ียนเน้ือหาให้ตรงกับ
ความพึงพอใจ คาดเดาอุปสงค์ในอนาคต และ/หรือเพ่ือพิจารณาความมีประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริม
การขาย เพื่อวตัถุประสงคด์งักล่าว บริษทัฯ จะเก็บรวบรวมและเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือความ
สนใจและผลประโยชน์ของท่าน หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย หรือการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
กลุ่มบริษทัสยามพิวรรธน์ และ/หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ ซ่ึงไม่เกินกวา่สิทธิขั้นพ้ืนฐานในขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่าน  

8)  เพ่ือยกระดับการด าเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้น เช่น เพื่อจัดการและยกระดับการ
ให้บริการ ผลิตภัณฑ์ และการด าเนินธุรกิจให้แก่ท่านและลูกค้าของบริษัทฯ ทั้ งหมด กลุ่มบริษัท
สยามพิวรรธน์ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง พนัธมิตรทางธุรกิจ เพื่อรับรองมาตรฐานของผลิตภณัฑ์และ
บริการบริษทัฯ เพื่อการให้ค  าแนะน าดา้นกฎหมาย เพื่อจดัท ารายงานภาพรวมของขอ้มูลและการใชจ่้ายของ
ลูกคา้ เพื่อการวนิิจฉยัและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีอยู ่เพื่อติดตาม จดัการ และส่งเสริม



 

 

ประสบการณ์ลูกคา้บนเวบ็ไซต ์แอปพลิเคชนั และแพลตฟอร์มของบริษทัฯ และ/หรือเสนอบริการเพ่ิมเติม
ซ่ึงอาจมีในอนาคต  

9)  เพ่ือทราบข้อมูลเกีย่วกบัท่านมากขึน้ เช่น เพ่ือทราบขอ้มูลมากข้ึนเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีท่านไดรั้บ 
และผลิตภณัฑ์และบริการอ่ืนท่ีท่านอาจสนใจ ตวัอย่างเช่น ด้วยการพิจารณาประเภทของผลิตภณัฑ์และ
บริการท่ีท่านใชจ้ากบริษทัฯ ความถ่ีของท่านในการเขา้มายงัอาคารของบริษทัฯ ท่านตอ้งการให้บริษทัฯ
ติดต่อท่านอย่างไร ฯลฯ เพื่อทราบขอ้มูลจากการส ารวจความพึงพอใจ การติชม ค าแนะน า และ/หรือขอ้
ร้องเรียนของท่าน 

10)  การปฎิบัติตามหน้าที่ตามกฎข้อบังคับและข้อผูกพัน เช่น เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามบทบญัญติัแห่ง
กฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือค าสัง่ของหน่วยงานรัฐ ใหค้วามร่วมมือกบัศาล ผูค้วบคุม หน่วยงาน
รัฐ และหน่วยงานท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย ในกรณีท่ีมีเหตุผลอนัควรเช่ือได้ว่าบริษทัฯ ตอ้งด าเนินการดงักล่าว
เพื่อปฎิบติัตามกฎหมายและในกรณีท่ีบริษทัฯ จ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยา่งเคร่งครัด
เพื่อปฏิบติัตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือค าสั่งของรัฐดงักล่าว เพื่อการจดัการ
เร่ืองการจ่ายภาษี การขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT refunds) และ/หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 

11) การปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ เช่น เพื่อปกป้องความมัน่คงและความเช่ือมัน่ทางธุรกิจของบริษทัฯ 
เพื่อใชสิ้ทธิหรือปกป้องผลประโยชน์ของบริษทัฯ ท่ีจ าเป็นและสามารถท าไดต้ามกฎหมาย เช่น การตรวจจบั 
ป้องกนั และตอบโตข้อ้เรียกร้องการทุจริต การละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา เพื่อกระบวนการทางกฎหมาย
หรือการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย เพ่ือจดัการและป้องกนัความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นและสมบติัของบริษทัฯ เพื่อ
การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของบริษทัฯ การประมวลบนระบบรักษาความปลอดภยัและระบบ
ด าเนินงาน IT เพ่ือตรวจจบัและป้องกนัการประพฤติท่ีมิชอบภายในองคก์รซ่ึงรวมไปถึงการใชก้ลอ้งวงจรปิด 
เพื่อติดตามเฝ้าระวงัเหตุการณ์ และ/หรือเพื่อป้องกนัและรายงานความผิดทางอาญา 

12)  การตรวจจับการทุจริต เช่น เพ่ือตรวจจบัและป้องกนัการใชบ้ริการโดยไม่ไดรั้บอนุญาติ หรือมีการทุจริต 
หรือผิดกฎหมายเพื่อด าเนินการตรวจสอบทางกฎหมายหรือกฎข้อบังคับอ่ืนๆ ท่ีบังคับใช้ (เช่น เพ่ือ
ด าเนินการตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน) ทั้งน้ี รวมไปถึง การตรวจสอบและท าบนัทึก
ภายใน และการควบคุมทางธุรกิจอ่ืนๆ  

13)  การท าธุรกรรมขององค์กร เช่น ในกรณีท่ีมีการขาย การโอน การควบรวม การปรับโครงสร้างองคก์ร หรือ
เหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีใกลเ้คียงกนั บริษทัฯ อาจโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลภายนอกอ่ืนๆ ไม่วา่จะ
รายเดียวหรือหลายราย อนัเป็นส่วนหน่ึงของการท าธุรกรรมนั้นๆ และ/หรือ 

14)  ชีวิต เพ่ือป้องกนัหรือยบัย ั้งอนัตรายท่ีเกิดข้ึนต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เช่น เพ่ือควบคุมโรค
ระบาดหรือโรคติดต่อ 

 



 

 

หากท่านไม่สามารถใหข้อ้มูลส่วนบุคคลแก่บริษทัฯ เม่ือมีการร้องขอ บริษทัฯ อาจไม่สามารถน าเสนอหรือจดัหาผลิตภณัฑห์รือ
บริการของบริษทัฯ แก่ท่านได ้

3. บุคคลใดทีบ่ริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ 

บริษทัฯ อาจเปิดเผย หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลท่ีสามตามท่ีระบุดา้นล่าง ซ่ึงเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือวตัถุประสงคต์ามนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี บุคคลท่ีสามอาจอยูภ่ายในประเทศไทยหรือ
ภายนอกประเทศไทย โดยท่านสามารถอ่านนโยบายส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพ่ือศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบั
วธีิการท่ีบุคคลภายนอกดงักล่าวเก็บรวบรวม ใชแ้ละ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได ้เพราะท่านเองก็อยูภ่ายใตน้โยบาย
ความเป็นส่วนตวัเหล่านั้นดว้ย 

3.1 กลุ่มบริษัทสยามพวิรรธน์ 

ในฐานะท่ีบริษทั รอยลั พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดัเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มบริษทัสยามพิวรรธน์ ซ่ึงทั้งหมดมีการ
ร่วมมือและเสนอบริการ ผลิตภณัฑแ์ละระบบต่างๆ แก่ลูกคา้ รวมไปถึงแพลตฟอร์มท่ีเก่ียวขอ้งกบัเวบ็ไซตแ์ละระบบ
อ่ืนๆ บริษัทฯ อาจมีความจ าเป็นท่ีจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับริษัทอ่ืนๆ ในกลุ่มบริษัท
สยามพิวรรธน์ หรืออนุญาตให้บริษทัอ่ืนๆ ในกลุ่มสยามพิวรรธน์ดังกล่าวเข้าถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ
วตัถุประสงค์ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี ทั้ งน้ี บริษทัอ่ืนๆ ในกลุ่มสยามพิวรรธน์สามารถอาศยั
ความยนิยอมท่ีบริษทัฯ ไดรั้บมาไดด้ว้ยเช่นกนั ทั้งน้ี บริษทัฯ จะปกป้องขอ้มูลของท่านและจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่าน เพ่ือใหท่้านไดรั้บประโยชน์ในการรับบริการจากกลุ่มบริษทัสยามพิวรรธน์  

3.2  ผู้ให้บริการของบริษัทฯ 

บริษทัฯ อาจใชบ้ริการบริษทั ตวัแทน หรือผูรั้บจา้งอ่ืนเพ่ือให้บริการต่างๆ แทนบริษทัฯ หรือเพ่ือช่วยในการจดัหา
ผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน บริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผูใ้ห้บริการหรือผูจ้ ัดหา
ผลิตภณัฑ์บริการจากภายนอก ซ่ึงรวมถึง แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ (1) ธนาคาร และสถาบนัทางการเงิน (2) ผูใ้ห้บริการ
ดา้นโลจิสติกส์และการขนส่ง (3) บริษทัท่ีให้บริการดา้นการตลาด ส่ือโฆษณา การออกแบบ การสร้างสรรค ์และการ
ส่ือสาร (4) บริษทัท่ีให้บริการดา้นการจดังาน (5) ผูใ้ห้บริการดา้นโทรคมนาคมและการส่ือสาร (6) ผูใ้ห้บริการดา้น
ธุรการจากภายนอก (7) ผูใ้หบ้ริการดา้นการจดัเก็บขอ้มูลและบริการคลาวด์ (8) บริษทัประกนั (9) ผูใ้ห้บริการดา้นการ
บริหารความเส่ียง (10) บริษทัน าเท่ียว (11) ผูใ้ห้บริการดา้นการปรับปรุงอาคาร (12) ผูใ้ห้บริการออกบตัรของขวญั 
และ/หรือ (13) ผูใ้หบ้ริการดา้นอินเทอร์เน็ต ซอฟตแ์วร์ ส่ือดิจิทลั ผูใ้ห้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษทัผู ้
ใหบ้ริการสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ในระหวา่งการใหบ้ริการต่างๆ ดงักล่าว ผูใ้หบ้ริการอาจจะตอ้งเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ
จะใหข้อ้มูลส่วนบุคคลแก่ผูใ้หบ้ริการของบริษทัฯ เพียงเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับการใหบ้ริการดงักล่าวเท่านั้น และจะขอให้



 

 

ผูใ้หบ้ริการไม่ใชข้อ้มูลของท่านเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นแต่อยา่งใด บริษทัฯ รับรองวา่ผูใ้ห้บริการของบริษทัฯ จะปฏิบติั
ตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีกฎหมายระบุไว ้

3.3 พนัธมติรทางธุรกจิของบริษัทฯ 

บริษทัฯ อาจโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่พนัธมิตรทางธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัฯ อาจมีการด าเนินธุรกิจ
ร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษทัฯ (เช่น ผูเ้ช่าร้านคา้ พนัธมิตรทางธุรกิจเพ่ือการจดัโปรแกรมการสะสมคะแนน 
พนัธมิตรทางธุรกิจบตัรเครดิต) ซ่ึงบริษทัฯ อาจเสนอผลิตภณัฑห์รือบริการซ่ึงมีร่วมกนั หรืออาจเสนอผลิตภณัฑห์รือ
บริการของพนัธมิตรทางธุรกิจเอง 

3.4 เวบ็ไซต์ต่างๆ ในส่ือสังคมออนไลน์ 

บริษทัฯ อาจมีส่ือโฆษณาซ่ึงเช่ือมต่อไปยงัเวบ็ไซตอ่ื์นๆ แอปพลิเคชนับนโทรศพัท์มือถือ ช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ 
ช่องทางการส่ือสารทางออนไลน์ ซ่ึงแพลตฟอร์มต่างๆ ดงักล่าวอาจมีขอ้ก าหนดในการใชง้านหรือนโยบายเก่ียวกบั
การใชง้าน และนโยบายความเป็นส่วนตวัซ่ึงแตกต่างไปจากนโยบายความเป็นส่วนตวัและขอ้ก าหนดในการใชง้าน
ของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอแนะน าให้ท่านทบทวนข้อก าหนดในการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวบน
แพลตฟอร์มขา้งตน้ดว้ยตวัเอง 

3.5  บุคคลภายนอกตามทีก่ฎหมายก าหนด 

ในบางกรณี บริษทัฯ อาจจ าเป็นท่ีจะตอ้งเปิดเผยหรือแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย หรือ
กฎข้อบังคับ ซ่ึงรวมถึง การปฏิบัติตามหน่วยงานท่ีบังคับใช้กฎหมาย ศาล ผู ้ดูแลควบคุม หน่วยงานรัฐ หรือ
บุคคลภายนอกอ่ืนๆ ในกรณีท่ีบริษทัฯ เช่ือว่าจ าเป็นจะต้องปฏิบัติตามหน้าท่ีตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับทาง
กฎหมาย หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของบริษัทฯ สิทธิของบุคคลอ่ืน หรือเพื่อความปลอดภยัของบุคคล หรือเพื่อ
ตรวจสอบ ป้องกนั หรือจดัการเก่ียวกบัปัญหาการทุจริต หรือดา้นความมัน่คงหรือความปลอดภยั 

3.6  ทีป่รึกษามืออาชีพด้านต่างๆ  

เช่น ผูใ้หค้  าปรึกษาดา้นกฎหมาย ผูส้อบบญัชี และผูใ้ห้ค  าปรึกษาดา้นอ่ืนซ่ึงขอ้งเก่ียวกบัการด าเนินงานทางธุรกิจ และ 
การพิพาทหรือเรียกร้องทางกฎหมาย 

3.7  ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที ่

บุคคลภายนอกในฐานะผูรั้บโอนสิทธิและ/หรือหนา้ท่ี ในกรณีมีการปรับโครงสร้างองคก์ร การควบรวมกิจการ การ
โอนกิจการไม่วา่จะบางส่วน หรือทั้งหมด ผูรั้บโอนสิทธิและ/หรือหนา้ท่ีของบริษทัฯจะปฏิบติัตามนโยบายความเป็น
ส่วนตวัฉบบัน้ีเพื่อเป็นการเคารพต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

3.8 บุคคลภายนอกอ่ืนๆ 



 

 

บริษทัฯ อาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลภายใตฐ้านทางกฎหมายตามวตัถุประสงค์ท่ีระบุไวใ้นนโยบายความเป็น
ส่วนตวัฉบับน้ีให้แก่บุคคลภายนอกอ่ืนๆ เช่น บุคคลทั่วไป ผูร้้องเรียนหรือบุคคลภายนอกท่ีร้องขอดูขอ้มูลจาก
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด เป็นตน้ แลว้แต่กรณี 

 

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ 

บริษทัฯ อาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลภายนอกหรือเซิร์ฟเวอร์ท่ีอยู่ในต่างประเทศซ่ึงประเทศ
ปลายทางอาจมี หรืออาจไม่มีระดบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเท่าเทียมกนั ทั้งน้ี บริษทัฯ จะด าเนินการตามขั้นตอนและ
มาตรการต่างๆ เพื่อท าให้มัน่ใจวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกโอนอยา่งปลอดภยัและบุคคลท่ีรับโอนขอ้มูลนั้นมีระดบัการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมหรือกรณีอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด และบริษทัฯ จะขอความยินยอมจากท่านเพื่อการ
โอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศหากจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด 



 

 

5. ระยะเวลาในการทีบ่ริษัทฯเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ี
บริษทัฯไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นมา และเพื่อปฏิบติัตามภาระหนา้ท่ีทางกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัต่างๆ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ
อาจเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านนานข้ึนหากจ าเป็นตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 

6. วธีิการใช้คุกกี ้และไฟล์แคช (cache file) 

เม่ือท่านเขา้เยีย่มเวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนั บริษทัฯ จะท าการติดตาม เก็บ และบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคลบางประการ โดยการใช้
คุกก้ีหรือเทคโนโลยเีพื่อติตดามอ่ืนๆ ส าหรับแอปพลิเคชนันั้น คุกก้ีจะถูกใชต้่อเม่ือท่านลงช่ือเขา้ใชบ้ญัชีบนแอปพลิเคชนั โดย
ตวัคุกก้ีจะท าการจดจ าท่านไว ้เพ่ือให้ไม่ตอ้งกรอกช่ือผูใ้ชแ้ละรหัสทุกคร้ังท่ีจะเขา้ใชแ้อปพลิเคชนั อย่างไรก็ตาม คุกก้ีจะหยุด
ท างานทนัทีเม่ือท่านออกจากระบบ และในกรณีท่ีบริษทัฯ ไม่มีอ านาจควบคุมตวัคุกก้ี บริษทัฯ จะไม่มีการเก็บขอ้มูลจากคุกก้ี
หรือการเขา้ถึงคุกก้ี 

บริษทัฯ จะใชข้อ้มูลแคชเพ่ือการบนัทึกขอ้มูลของท่าน ในกรณีท่ีท่านใชเ้คร่ืองมืออ่ืนเพ่ือต่อไปยงัเวบ็ไซตห์รือแอปพลิเคชนัของ
บริษทัฯ ขอ้มูลของท่านอาจถูกเก็บและบนัทึกไวใ้นรูปแบบไฟลแ์คช (cache file) หรือ ส่วนขอ้มูลของท่านอาจถูกคดัลอกบน
คอมพิวเตอร์หรือโทรศพัท์มือถือส าหรับการใชใ้นคราวถดัไป ในกรณีท่ีบริษทัฯ ไม่มีอ านาจควบคุมขอ้มูลหรือการเขา้ถึงไฟล์
แคช 

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมายและขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ท่านอาจมีสิทธิตามท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี 

1) สิทธิในการเข้าถึง: ท่านอาจมีสิทธิในการขอเขา้ถึงหรือขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวม ใชแ้ละ/
หรือเปิดเผยเก่ียวกบัท่าน ทั้งน้ี เพ่ือความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยัของท่าน บริษทัฯ อาจขอให้ท่านพิสูจน์ตวัตน
ของท่านก่อนจะใหข้อ้มูลตามท่ีท่านขอ 

2) สิทธิในการแก้ไขข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการด าเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลท่ีไม่ครบถว้น ไม่แม่นย  า 
สามารถท าใหเ้ขา้ใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบนั ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้ก็บรวบรวม ใชแ้ละ/หรือเปิดเผยเก่ียวกบัท่าน 

3) สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ มีเก่ียวกับท่านในรูปแบบท่ีมีการจัด
ระเบียบแลว้และสามารถอ่านไดใ้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพ่ือส่งหรือโอนขอ้มูลดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูล
ส่วนบุคคลอ่ืน โดยตอ้งเป็น (ก) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้ห้กบับริษทัฯ และ (ข) กรณีท่ีบริษทัฯ ไดรั้บความยินยอม
จากท่านในการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยหรือเพื่อปฏิบติัตามสญัญาท่ีบริษทัฯ มีกบัท่าน   

4) สิทธิในการคัดค้าน: ท่านอาจมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใชแ้ละ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การ
คดัคา้นการตลาดแบบตรง 



 

 

5) สิทธิในการระงบัการใช้ข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี 

6) สิทธิในการถอนความยินยอม: ส าหรับวตัถุประสงคท่ี์ท่านไดใ้ห้ความยินยอมให้บริษทัฯ เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิท่ีจะถอนความยนิยอมของท่าน ณ เวลาใด ก็ได ้

7) สิทธิในการลบข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอใหบ้ริษทัฯ ด าเนินการลบ หรือท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษทัฯ เก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูล เวน้เสียแต่ว่า การเก็บรักษา
ขอ้มูลดงักล่าวของบริษทัฯ นั้นเป็นไปเพ่ือการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือเพ่ือก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการ
ใช ้หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

8) สิทธิในการร้องเรียน: ท่านอาจมีสิทธิยืน่เร่ืองร้องเรียนไปยงัหน่วยงานท่ีมีอ านาจในกรณีท่ีท่านเช่ือวา่การเก็บรวบรวม 
ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ นั้นไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่สอดคลอ้งกบักฎหมายคุม้ครอง
ขอ้มูลท่ีบงัคบัใช ้

8. มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภัย 

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม ซ่ึงครอบคลุมถึงมาตรการป้องกนัดา้น
การบริหารจดัการ มาตรการป้องกนัดา้นเทคนิค และมาตรการป้องกนัทางกายภาพในเร่ืองการเขา้ถึงหรือควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูล
ส่วนบุคคล เพ่ือธ ารงไวซ่ึ้งความลบั ความถูกตอ้งครบถว้น และสภาพความพร้อมใชง้านของขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือป้องกนัการ
สูญหาย เขา้ถึง ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ ทั้งน้ี เป็นไปตามท่ี
กฎหมายท่ีใชบ้งัคบัก าหนด 

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้มาตรการควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลและการใชง้านอุปกรณ์ส าหรับจดัเก็บและประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคล ท่ีปลอดภยัและเหมาะสมกบัการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัฯ ยงัไดว้างมาตรการจ ากดัการเขา้ถึง
ขอ้มูลส่วนบุคคล และการใชง้านอุปกรณ์ส าหรับจดัเก็บและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล โดยก าหนดสิทธิการเขา้ถึงขอ้มูลของ
ผูใ้ชง้าน สิทธิในการอนุญาตใหพ้นกังานท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ขา้ถึงขอ้มูล และหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูใ้ชง้าน เพ่ือป้องกนั
การเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลกัลอบท าส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคล หรือการลกัขโมยอุปกรณ์จดัเก็บ
หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดว้างมาตรการส าหรับการตรวจสอบยอ้นหลงั
เก่ียวกบัการเขา้ถึง เปล่ียนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคล ให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัวิธีการและส่ือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

 

 

 



 

 

9. รายละเอยีดการตดิต่อบริษัทฯ 

หากท่านมีความประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิของท่านท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่านภายใตน้โยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี โปรดติดต่อบริษทัฯ หรือเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ
บริษทัฯ ไดท่ี้ 

1) บริษัท รอยลั พารากอน เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั 

 เลขท่ี 991 ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน ถนน พระราม 1 ปทุมวนั กรุงเทพ 10330 
 หมายเลขโทรศพัท:์ 02-610-8011 แฟกซ์: 02-610-8040 
 อีเมล:์ info@royalparagonhall.com 

 
 

2) เจ้าหน้าทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 คุณเกษศิรินทร์ กาญจนประภากลุ 
 เลขท่ี 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
 อีเมล:์ Ketsirin.k@siampiwat.com 
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Privacy Policy 

 

Royal Paragon Enterprise Company Limited (the "Company", "we", "us", or "our") respects the 

importance of the protection of your rights regarding information relating to any identified or identifiable 

natural person ("Personal Data") from our products and services. We understand that you would like to 

receive the required level of protection as required by the Thai applicable data protection laws for how 

information about you is collected, used, disclosed, and/or transferred outside of Thailand. The 

information you share with us allows us to provide the products and services that suit your specific needs 

appropriately, both from the Company, affiliates and subsidiaries in the Siam Piwat group ("Siam Piwat 

Group"). We provide Personal Data protection measures which includes the protection of your Personal 

Data from being used without your consent beforehand.  

 

This privacy policy (this "Privacy Policy") applies to our retail stores, websites, mobile applications, 

social networking sites, online communication channels, rewarding programs, events and activities, and 

other locations where we collect your Personal Data. However, please read this Privacy Policy in 

conjunction with the terms and conditions of particular service that you use, which may set out separately 

regarding the Personal Data we collect about you.  

 

We may amend or change this Privacy Policy at any time we deem necessary with or without notice, so 

we suggest you to read this Privacy Policy every time before doing any transaction with us. We will also 

provide additional notice of significant updates to this Privacy Policy. 

 

1. What Personal Data we collect 

 

We may collect, maintain, and use the following types of information which may include your Personal 

Data, directly or indirectly, from you, other sources, or from Siam Piwat Group, business partners, and/or 

communications between us. The specific type of Personal Data collected will depend on the 

communication and interaction between you and us, including the services or products you desire from us 

and Siam Piwat Group.  

 

1) Personal details, such as title, full name, gender, age, blood type, nationality, date of birth, 

educational background, occupation, position, workplace, information on government-issued 

cards (e.g., national identification number, passport number, driver's license details, government 

official identification card, or similar identifiers), photograph, CCTV records, vehicle details 

(e.g., copy of vehicle registration book, license plate number, brand, and color), and/or other 

physical characteristics;  

2) Contact details, such as postal address, delivery details, billing address, telephone number, email 

address, LINE ID, and/or other ID from social networking sites;  

3) Financial details, such as credit card information (e.g., name and number on the credit card), 

financial status, income and/or other financial related information; 

4) Transaction details, such as details about payment to and from you, payment date and time, 

purchased items, payment amount, branch that you received product or service, address/date and 

time for pick up or delivery, acknowledgement of receipt, receipt, invoices, transaction history, 

and/or transaction status; 

5) Computer system, device and equipment details, such as User ID, PIN, type of device, 

geography location, operating system, network information of the mobile, computer traffic 

information, and/or information of the use of service on website and application (e.g., searching 

history, date, and time); 



 

 

6) Behaviour details, such as information about your behavior, lifestyle, opinion, interaction and/or 

your location data in our building;  

7) Membership details, such as membership card number, membership password or username, 

purchasing behaviour, and/or other details of products and services you have purchased, filed 

complaints about, claimed, complimented, and suggested; 

8) Marketing and communication details, such as your preference in receiving marketing from the 

Company, Siam Piwat Group, third parties, business partners and/or your communication 

preferences; and  

9) Sensitive Data, such as health data. 

 

If you provide Personal Data of any third party to us (e.g., name, surname, address details, telephone 

number for emergency contact, family member income), please provide this Privacy Policy for their 

acknowledgement and/or obtaining consents where applicable.   

 

We will only collect, use, and/or disclose sensitive data on the basis of your explicit consent or where 

permitted by law. 

 

We only collect the information of children, quasi-incompetent persons, and incompetent persons where 

their parent or guardian has given their consent. We do not knowingly collect information from customers 

under the age of 20 without their parental consent when it is required, or from quasi-incompetent persons 

and incompetent persons without their legal guardian's consent. In the event we learn that we have 

unintentionally collected personal information from anyone under the age of 20 without parental consent 

when it is required, or from quasi-incompetent persons and incompetent persons without their legal 

guardians, we will delete it immediately or collect, use and/or disclose only part that we can rely on other 

legal bases apart from consent.   

 

2. Why we collect, use, and/or disclose your Personal Data 

 

2.1 The purpose of which you have given your consent: 

 

1) Marketing and Communications: To provide marketing communication, privileges, sales, 

discounts, public relations, notices, news, promotions, special offers, campaign, events, marketing 

activities, advertisement and direct marketing and information about the products and services 

from the Company, Siam Piwat Group, and/or business partners which we cannot rely on other 

legal bases; and  

2) Data Analytics Businesses: To conduct data analytics businesses. 

 

2.2 The purposes we may rely on and other legal grounds for collection, use and/or disclosure of 

your Personal Data 

 

We may also rely on (1) contractual basis, for our initiation or fulfilment of a contract with you; (2) legal 

obligation, for the fulfilment of our legal obligations; (3) legitimate interest, for the purpose of our 

legitimate interests and the legitimate interests of third parties; (4) vital interest, for preventing or 

suppressing a danger to a person’s life, body, or health; and/or (5) public interest, for the performance of a 

task carried out in the public interest or for the exercising of official authorities or other legal grounds 

permitted under applicable data protection law as the case may be, depending on the context of the 

interactions with us. 

 



 

 

We may collect, use, and/or disclose your Personal Data for the following purposes: 

 

1) To provide products and services to you, such as to enter into a written or unwritten contract 

and manage our contractual relationship with you; to process on your member registration, card 

registration, purchasing and activation; to carry out contract details, financial transactions, and 

services related to payments; to provide updates on your orders; to remind you of your 

membership and gift voucher expiration; to check card balance and points collection; to offer and 

provide services or products related to financial products, banking loans, asset management, 

investments, insurance, electronic transactions, credit cards, cash cards, property, shipping, 

delivery services, travel services and travel agencies; to process on invoice and receipt issuance; 

to exchange or return purchased products and refund the purchased price; to redeem points for 

gifts; to grant you access and to provide free Wi-Fi within the building area; to allow you to park 

your vehicle and take your vehicle out of parking area in case of lost parking ticket/card; to 

facilitate you on business trips; to deliver or return your items in case of lost & found and/or to 

provide aftersales services;  

2) Marketing and communications, such as to communicate, provide marketing communication, 

offer, public relations, information dissemination, promotion, marketing privileges, and product 

display; to provide or support special activities, direct marketing, and/or invitation to participate 

in the activities for sale of products, services, or fame from the Company, Siam Piwat Group 

and/or business partners as you specify your needs or have received the service before, directly or 

indirectly, without relying on your consent; 

3) Loyalty programs, rewarding programs, lucky draw and other offers, such as to earn, 

redeem, and exchange points/coins; to provide product display, procurement and support, special 

activities, rewarding programs, point earning and redemption, lucky draw, and/or other related 

services; 

4) Recommendations and personalization, such as to recommend products and services that might 

be of interest to you; to identify your preferences, and/or personalize your experiences in order to 

provide suitable products or services to you; 

5) Registration and authentication, such as to register, verify, identify, and/or authenticate you or 

your identity;  

6) To contact and communicate with you, such as to communicate with you regarding products 

and services that you have received from us; to process and update your information; to handle 

customer service-related queries, requests, feedback, complaints, warranty claims, disputes and/or 

indemnity; 

7) Profiling and data analytics, such as to analyse your Personal Data (e.g., your behaviour, 

purchased products and services, purchased price, locations) for marketing activities, and 

development of our products and services; to conduct a profiling and data cleansing; to conduct 

market research, survey, behaviour tracking, statistics, segmentation, and consumption trends; to 

improve business performance and better adapt our content to your identified preferences; to 

forecast the product demands; to determine the effectiveness of our promotional campaigns; For 

such purposes, we will collect and disclose your Personal Data for your interests and benefits, or 

for legitimate interests or business operations of the Company, Siam Piwat Group, and/or 

business partners, where such interests and businesses are not overridden by your fundamental 

rights to Personal Data; 

8) To improve business operations, products, and services, such as to manage and improve our 

services, products, and business operations for you and all customers within the Company, Siam 

Piwat Group, and business partners; to assure quality of our products and service; to conduct legal 

consulting; to create dashboard and customer-spending reports; to identify and resolve of issues 

which may occur from our existing products and services; to track, manage and facilitate your 



 

 

experience on our sites, application and platform, and/or to provide additional offer and services 

which may occur in the future;  

9) To learn more about you, such as to learn more about the products and services you have 

received, and other products and services you may be interested in receiving, for example, by 

looking at the types of products and services that you have received from us, how frequently you 

access our building, and how you would like to be contacted; to learn more from your 

satisfactions, compliments, suggestions, and/or complaints; 

10) Compliance with regulatory and compliance obligations, such as to comply with legal 

obligations, legal proceedings, or government authorities' orders; to cooperate with courts, 

regulators, government authorities, and law enforcement bodies when we reasonably believe we 

are legally required to do so, and when disclosing your Personal Data is strictly necessary to 

comply with the said legal obligations, proceedings, or government orders; to handle tax 

payment, VAT refunds, and/or other fees;  

11) Protection of our interests, such as to protect the security and integrity of our business; to 

exercise our rights or protect our interests where it is necessary and lawful to do so, for example, 

to detect, prevent, and respond to fraud claims, intellectual property infringement claims, legal 

proceedings or violations of law; to manage and prevent loss of our assets and property; to secure 

the compliance of our terms and conditions; to process on IT security and IT system operation; to 

detect and prevent misconduct within our organizations which includes our use of CCTV; to 

follow up on incidents, and/or to prevent, and report criminal offences;  

12) Fraud detection, such as to detect and prevent the use of the service without permission, or 

fraudulent or illegal means; to conduct legal and other regulatory compliance checks (e.g., to 

comply with anti-money laundering regulations); to perform internal audits and record checks, 

and other business controls; 

13) Corporate transaction, such as in the event of sale, transfer, merger, reorganization, or similar 

event we may transfer your information to one or more third parties as part of that transaction; 

and/or 

14) Life, to prevent or suppress a danger to a person’s life, body, or health, such as to protect against 

epidemics or contagious disease. 

If you fail to provide your Personal Data when requested, we may not be able to provide our products and 

services to you.  

 

3. To whom we may disclose or transfer your Personal Data 

 

We may disclose or transfer your Personal Data to the following third parties who collect, use and/or 

disclose Personal Data in accordance with the purposes under this Privacy Policy. These third parties may 

be located in Thailand or outside of Thailand. You can visit their privacy policies to learn more on how 

they collect, use, and/or disclose your Personal Data as you are also subject to their privacy policies. 

 

3.1 Siam Piwat Group  

 

As Royal Paragon Enterprise Company Limited is part of Siam Piwat Group which all collaborate and 

partially offer services, products, and systems to customers, including website-related services and 

systems, we may need to transfer your Personal Data to, or otherwise allow access to such Personal Data, 

by other companies within Siam Piwat Group for the purposes set out in this Privacy Policy. This will 

allow other companies in Siam Piwat Group to rely on consent obtained from the Company as well. 

Nevertheless, we will protect your information and disclose your Personal Data to provide interests to you 

from receiving services from Siam Piwat Group. 

 

3.2 Our service providers 



 

 

 

We may use other companies, agents, or contractors to perform services on behalf of the Company or to 

assist with the provision of products and services to you. We may share your Personal Data to our service 

providers or third-party suppliers, including, but not limited to (1) bank and financial institution; (2) 

logistic and courier service providers; (3) marketing, advertising media, and communications agencies; 

(4) event organizers; (5) telecommunications and communication service providers; (6) outsourced 

administrative service providers; (7) data storage and cloud service providers; (8) insurance company; (9) 

risk management service provider; (10) travel agencies; (11) building renovator; (12) gift card issuance 

service provider; and/or (13) internet, software, digital media, IT system service providers, and IT support 

company.  

 

In the course of providing such services, the service providers may have access to your Personal Data. 

However, we will only provide our service providers with the Personal Data that is necessary for them to 

perform the services, and we ask them not to use your information for any other purposes. We will ensure 

the service providers we work with will comply with the requirements under the data protection laws.  

 

3.3 Our business partners 

 

We may transfer your Personal Data to our business partners. We may cooperate with our business 

partners (e.g., shop tenants, rewarding program partners, credit card partners), whom we may jointly offer 

products or services, or whose products or services may be offered to you.  

 

3.4 Third party sites  
 

We may have advertisements which link to the other websites, mobile applications, social networking 

sites, online communication channels and such website, mobile application, social networking site, online 

communication channel may have its own terms of use or policy related to the use of the service and 

privacy policy which differ from the Company's Privacy Policy and terms of use. We suggest you review 

such terms of use or privacy policy of such website personally. 

  

3.5 Third parties required by law  

 

In certain circumstances, we may be required to disclose or share your Personal Data in order to comply 

with legal or regulatory obligations. This includes any law enforcement agency, court, regulator, 

government authority or other third parties where we believe it is necessary to comply with a legal or 

regulatory obligation, or otherwise to protect our rights, the rights of any third party or individuals’ 

personal safety, or to detect, prevent, or otherwise address fraud, security, or safety issues.  

 

3.6 Professional advisors  

 

This includes legal consultants, auditors or other consultants who assist in running our business, and the 

defending or bringing of any legal claims. 

 

3.7 Assignee of rights and/or obligations  

 

Third parties as our assignee, in the event of any reorganization, merger, business transfer, whether in 

whole or in part, will comply with this Privacy Policy to respect your Personal Data.  

 

3.8 Other third parties 

 



 

 

We may disclose Personal Data under legal bases for the purposes specified in this Privacy Policy to other 

third parties, such as, individuals, complainants, or any third party who requests to obtain the information 

from the CCTV records, etc. as the case may be.  

 

4. International transfers of your Personal Data 

 

We may disclose or transfer your Personal Data to third parties or servers located overseas, which the 

destination countries may or may not have the same data protection standards. We take steps and 

measures to ensure that your Personal Data is securely transferred and that the receiving parties have in 

place suitable data protection standards or other derogations as allowed by laws. We will request your 

consent where consent to cross-border transfer is required by law. 

 

5. How long do we keep your Personal Data 

 

We shall retain your Personal Data for as long as is reasonably necessary to fulfil the purpose for which 

we obtained it, and to comply with our legal and regulatory obligations. However, we may have to retain 

your Personal Data for a longer duration, as required by applicable law. 

 

6. Cookies and cache file and how they are used  

 

If you visit our websites and applications, we will track, collect, and record certain Personal Data by using 

cookies or other tracking technology. For the applications, cookies will start tracking when you log into 

the applications, where cookies will remember you and keep you logged in with your username and 

password every time you use the application unless you log out. In case we have no control over cookies, 

we will not collect information from cookies or access to cookies. 

 

We shall use a cache data to record your data. In case you use other devices to connect with our websites 

or applications, your data may be stored and recorded in form of a cache file, or the part of your data 

might be duplicated on the computer or mobile device for using next time, provided that we have no 

control related to the data or access of the cache file. 

 

7. Your rights as a data subject 

 

Subject to applicable laws and exceptions thereof, you may have the following rights to: 

 

9) Right to access: You may have the right to access or request a copy of the Personal Data are 

collecting, using, and/or disclosing about you. For your own privacy and security, we may require 

you to prove your identity before providing the requested information to you. 

10) Right to rectification: You may have the right to have incomplete, inaccurate, misleading, or or 

not up-to-date Personal Data that we collect, use, and disclose about you rectified. 

11) Right to data portability: You may have the right to obtain Personal Data we hold about you, in 

a structured, electronic format, and to send or transfer such data to another data controller, where 

this is (a) Personal Data which you have provided to us, and (b) if we are collecting, using, and/or 

disclosing such data on the basis of your consent or to perform our contract with you.   

12) Right to objection: You may have the right to object to certain collection, use, and/or disclosure 

of your Personal Data, such as objecting to direct marketing.  

13) Right to restriction: You may have the right to restrict the use of your Personal Data in certain 

circumstances.  



 

 

14) Right to withdraw consent: For the purposes you have consented to our collecting, using, and 

disclosing of your Personal Data, you have the right to withdraw your consent at any time.  

15) Right to deletion: You may have the right to request that we delete or de-identity Personal Data 

that we collect, use, and disclose about you. However, we are not obligated to do so if we need to 

retain such data in order to comply with legal obligations or to establish, exercise, or defend legal 

claims. 

16) Right to lodge a complaint: You may have the right to lodge a complaint to the competent 

authority where you believe our collection, use, and/or disclosure of your Personal Data is 

unlawful or noncompliant with applicable data protection law. 

 

8. Security Measures 

We maintain appropriate security measures for Personal Data, which cover administrative, technical and 

physical safeguards in relation to access control to protect the confidentiality, integrity, and availability of 

Personal Data against any accidental loss or unlawful or unauthorized access, use, alteration, correction or 

disclosure of Personal Data, in compliance with the applicable laws.  

We have implemented measures on controlling access and use of devices for storing and processing 

Personal Data which are secured and suitable for our collection, use and disclosure of Personal Data. We 

also have measures on restricting access to Personal Data and the use of storage and processing 

equipment by imposing users' access rights, users' permission rights to the authorized personnel, and 

users' duties and responsibilities to prevent unauthorized access, disclosure, perception or unlawful 

duplication of Personal Data, or theft of device used to store and process Personal Data. This includes 

measures on the re-examination in relation to access, alteration, erasure, or transfer of Personal Data 

which are in accordance with methods and channels used to collect, use or disclose Personal Data. 

 

9. Our Contact Details  

 

If you wish to contact us to exercise the rights relating to your Personal Data or if you have any queries 

about your Personal Data under this Privacy Policy, please contact us or our Data Protection Officer at: 

 

3) Royal Paragon Enterprise Company Limited 

 991 Siam Paragon Shopping Center, Rama 1 Phathumwan, Bangkok 10330 

 Contact Number: 02-610-8011 Fax: 02-610-8040 

 E-mail: info@royalparagonhall.com  

 

4) Data Protection Officer 

 Ms.Ketsirin Karnchanapraphakul 

 989 Siam Piwat Tower, Rama 1 Road, Pathumwan  Subdistrict, Pathumwan  District, 

Bangkok 10330 

 Ketsirin.k@siampiwat.com  

 

********** 
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