
 

คาํประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 

ของการจ่ายเงินของบริษัท 

 

 

 

คาํประกาศเก่ียวกบัความเป็นสว่นตวั (“ประกาศ”) ประกาศนีจ้ดัทาํขึน้เพ่ือใหท้่านทราบเร่ืองของจดัซือ้จดัจา้งและบรหิารพสัด ุ

(ซึ่งตอ่ไปในประกาศนี ้เรียกวา่ “กิจกรรมการประมวลผล”)  ไดท้ราบและเขา้ใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย 

(“ประมวลผล”) ขอ้มลูสว่นบคุคลท่ี บริษัท จีเคบี แอสเซทส ์จาํกดั (ซึ่งตอ่ไปในประกาศนี ้เรียกวา่ “ บรษัิทฯ” หรือ “เรา”) 

ดาํเนินการในฐานะผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลในขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีเก็บรวบรวมจากท่านเพ่ือการดาํเนินการภายใตก้ิจกรรมการ

ประมวลผลนี ้

บรษัิทฯ เป็นผูป้ระกอบการธรุกิจใหบ้รกิารดา้นท่ีพกัและสิง่อาํนวยความสะดวกตา่งๆแก่ผูเ้ดนิทาง นกัท่องเท่ียว หรือลกูคา้ใน

ดา้นท่ีพกัอาศยั อาหาร และบรกิารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพกัอาศยัและการเดนิทาง  

ทัง้นีเ้ราดาํเนินการเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน ดงันี ้

 

1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

1.1.  เราดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านภายใตฐ้าน ดงัตอ่ไปนี ้

1.1.1 ความจาํเป็นเพ่ือการปฏิบตัิตามสญัญา 

1.1.2 ความจาํเป็นเพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของเราหรือบคุคลอ่ืน โดยประโยชนด์งักลา่วมี

ความสาํคญัไมน่อ้ยไปกว่าสทิธิขัน้พืน้ฐานในขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลู  

 

 

2. วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เราดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านเพ่ือวตัถปุระสงค ์ดงัตอ่ไปนี ้

2.1. เพ่ือการจ่ายเงินของบรษัิท 

 



 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ราเก็บรวบรวมและใช้ 

เพ่ือวตัถปุระสงคต์ามท่ีไดแ้จง้ในขอ้ 2. เราเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านดงัรายการตอ่ไปนี ้

3.1. แหลง่ขอ้มลูและรายการขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีเก็บรวบรวม มีดงันี ้

 

แหล่ง/วธีิการเก็บรวบรวม รายการข้อมูลส่วนบุคคล อ้างฐานกฎหมาย 

1.เก็บขอ้มลูจากท่านโดยตรง  

(กรณีบคุคลธรรมดา) 

 

-  บตัรประชาชน   เลขบตัรประจาํตวัประชาชน 

-  ช่ือ- นามสกลุ   

-  ท่ีอยู่ปัจจบุนั   เบอรโ์ทรศพัท ์ 

-  หนา้บญัชีธนาคาร 

-ปฏิบตัติามสญัญา 

 

3. เก็บขอ้มลูจากท่านโดยตรง 
(กรณีนิตบิคุคล) 

- ช่ือ- นามสกุล กรรมการบรษัิท 

- ช่ือ- นามสกุล ตวัแทนผูก้ระทาํการ 

- หนา้บญัชีธนาคาร 

-ปฏิบตัติามสญัญา 

 

 

 

 

 

3.2. จดุประสงคก์ารใชง้านขอ้มลูสว่นบคุคล 

 

จุดประสงคใ์นการใช้ข้อมูล รายการข้อมูลส่วนบุคคลทีใ่ช้ อ้างฐานกฎหมาย 

1. เพ่ือชาํระเงินของบรษัิทแก่คู่สญัญาตา่งๆ 

(กรณีบคุคลธรรมดา) 

 

- ช่ือ- นามสกุล   

-  เบอรโ์ทรศพัท ์ 

-  หนา้บญัชีธนาคาร 

-ปฏิบตัติามสญัญา 

 

2. เพ่ือชาํระเงินของบรษัิทแก่คู่สญัญาตา่งๆ 

(กรณีนิตบิคุคล) 

 

 

- ช่ือ- นามสกุล   

-  เบอรโ์ทรศพัท ์ 

 หนา้บญัชีธนาคาร 

-ปฏิบตัติามสญัญา 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  



4.1. เราเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านตอ่บคุคลหรือนิตบิุคคลดงัตอ่ไปนี ้ 

4.1.1. เพ่ือการใชภ้ายในเฉพาะพนกังานแผนกบญัชี 

4.1.2. เปิดเผยตอ่หน่วยงานกาํกบัดแูลตามกฏหมาย  เช่น  กรมสรรพากร กระทรวงแรงงาน 

 

5. สิทธิตามพระราชบัญญัตคุ้ิมครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของท่าน 

พระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของท่านอยู่ในความ

ควบคมุของท่านไดม้ากขึน้ โดยท่านสามารถใชส้ทิธิตามพระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เม่ือบทบญัญัติ

ในสว่นท่ีเก่ียวกบัสทิธิของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลมีผลใชบ้งัคบั ซึ่งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

5.1 สทิธิในการเขา้ถึง รบัสาํเนาและขอใหเ้ปิดเผยท่ีมาของขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านท่ีเราเก็บรวบรวมอยู ่เวน้แตก่รณีท่ี
เรามีสทิธิปฏิเสธคาํขอของท่านตามกฎหมายหรือคาํสั่งศาล หรือกรณีท่ีคาํขอของท่านจะมีผลกระทบท่ีอาจ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่สทิธิและเสรีภาพของบคุคลอ่ืน  

5.2  สทิธิในการขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านท่ีไมถ่กูตอ้งหรือไมค่รบถว้น เพ่ือใหมี้ความถกูตอ้ง เป็นปัจจบุนั 

สมบรูณ ์และไมก่่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ  

5.3  สทิธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่านในกรณีหน่ึงกรณีใดดงัตอ่ไปนี ้

5.3.1 เม่ืออยู่ในช่วงเวลาท่ีเราทาํการตรวจสอบตามคาํรอ้งขอของท่านใหแ้กไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านใหถ้กูตอ้ง 

สมบรูณแ์ละเป็นปัจจบุนั 

5.3.2 ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านถกูเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย 

5.3.3 เม่ือขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านหมดความจาํเป็นในการเก็บรกัษาไวต้ามวตัถปุระสงคเ์ราไดแ้จง้ไวใ้นการเก็บ

รวบรวม แตท่่านประสงคใ์หเ้ราเก็บรกัษาขอ้มลูนัน้ตอ่ไปเพ่ือประกอบการใชส้ทิธิตามกฎหมายของท่าน 

5.3.4 เม่ืออยู่ในช่วงเวลาท่ีเรากาํลงัพสิจูนใ์หท้่านเห็นถึงเหตอุันชอบดว้ยกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่น

บคุคลของท่าน หรือตรวจสอบความจาํเป็นในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านเพ่ือ

ประโยชนส์าธารณะ อนัเน่ืองมาจากการท่ีท่านไดใ้ชส้ทิธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วน

บคุคลของท่าน 

5.4  สทิธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน เวน้แตก่รณีท่ีเรามีเหตใุนการปฏิเสธ

คาํขอของท่านโดยชอบดว้ยกฎหมาย (เช่น เราสามารถแสดงใหเ้ห็นวา่การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วน

บคุคลของท่านมีเหตอุนัชอบดว้ยกฎหมายยิ่งกวา่ หรือเพ่ือการก่อตัง้สทิธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบตัติามหรือ

การใชส้ทิธิเรียกรอ้งทางกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชนส์าธารณะตามภารกิจของเรา) 

 



6 ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

เราเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน เป็นระยะเวลาไมเ่กิน 5 ปี หรือเม่ือไดร้บัการสั่งการจากผูมี้อาํนาจนบัจากวนัสิน้สดุ

สญัญา หรือ ยกเลกิการใชบ้รกิารโดยระยะเวลาดงักลา่วเป็นไปตามขอ้กาํหนดในสญัญาท่ีทัง้สองฝ่ายไดท้าํไว ้

 

ทัง้นี ้เม่ือพน้ระยะเวลาดงักลา่วเราจะทาํการ  

- ลบ ทาํลาย เม่ือหมดความจาํเป็นในการใชข้อ้มลูส่วนบุคคลนัน้ 

 

7 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 

เรามีมาตรการในการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านอย่างเหมาะสม ทัง้ในเชิงเทคนิคและการ

บรหิารจดัการ เพ่ือปอ้งกนัมใิหข้อ้มลูสญูหาย หรือมีการเขา้ถึง ทาํลาย ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดย

ไมไ่ดร้บัอนญุาต ซึ่งสอดคลอ้งกบันโยบายและแนวปฏิบตัดิา้นความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ (Information Security Policy) 

ของเรา  

นอกจากนี ้เราไดก้าํหนดใหมี้นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลขึน้โดยประกาศใหท้ราบกันโดยทั่วทัง้องคก์ร พรอ้ม

แนวทางปฏิบตัเิพ่ือใหเ้กิดความมั่นคงปลอดภยัในการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล โดยธาํรงไวซ้ึ่งความเป็น

ความลบั (Confidentiality) ความถกูตอ้งครบถว้น (Integrity) และสภาพพรอ้มใชง้าน (Availability) ของขอ้มลูสว่นบคุคล โดย

เราไดจ้ดัใหมี้การทบทวนนโยบายดงักลา่วรวมถึงประกาศนีใ้นระยะเวลาตามท่ีเหมาะสม 

 

 

8 การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

เราอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลก็ตอ่เม่ือไดร้บัคาํรอ้งขอจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล ผูสื้บสทิธิ ์ทายาท ผูแ้ทนโดยชอบ

ธรรม หรือผูอ้นบุาลหรือผูพ้ทิกัษต์ามกฎหมาย โดยสง่คาํรอ้งขอผา่นทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์ 

hotel@thesiamheritage.com  และ / หรือ account@thesiamheritage.com 

ในกรณีท่ีเจา้ของขอ้มลู ผูสื้บสทิธิ ์ทายาท ผูแ้ทนโดยชอบธรรม หรือผูพ้ทิกัษ์ตามกฎหมายมีการคดัคา้นการจดัเก็บ ความ

ถกูตอ้ง หรือการกระทาํใด ๆ เช่น การแจง้ดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคล เราจะดาํเนินการบนัทึกหลกัฐานคาํคดัคา้น

ดงักลา่วไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 

ทัง้นี ้เราอาจปฏิเสธสทิธิตามวรรคสองไดต้ามกรณีท่ีมีกฎหมายกาํหนด หรือในกรณีท่ีขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านถกูทาํให้

ไมป่รากฏช่ือหรือสิง่บอกลกัษณะอนัสามารถระบตุวัท่านได ้

 

 

 

9 ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

mailto:hotel@thesiamheritage.com


เราไดก้าํหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีเฉพาะผูท่ี้มีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของ

กิจกรรมการประมวลผลนีเ้ท่านัน้ท่ีจะสามารถเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านได ้โดยเราจะดาํเนินการใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบตัติาม

ประกาศนีอ้ย่างเครง่ครดั 

 

 

10 การเปล่ียนแปลงแก้ไขคาํประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว 

ในการปรบัปรุงหรือเปล่ียนแปลงประกาศนี ้เราอาจพจิารณาแกไ้ขเปล่ียนแปลงตามท่ีเห็นสมควร และจะทาํการแจง้ให้

ท่านทราบผ่านช่องทางเวบ็ไซด ์www.thesiamheritage.com  โดยมีวนัท่ีของเวอรช์ั่นลา่สดุกาํกบัอยู่ตอนทา้ย อย่างไรก็ดี เรา

ขอแนะนาํใหท้่านโปรดตรวจสอบเพ่ือรบัทราบประกาศฉบบัใหมอ่ย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะก่อนท่ีท่านจะ้เปิดเผยขอ้มลูส่วน

บคุคลแก่เราโดยในการเขา้ใชง้านผลติภณัฑห์รือบรกิารภายใตก้ิจกรรมการประมวลผลนีข้องท่าน ถือเป็นการรบัทราบตาม

ขอ้ตกลงในประกาศนี ้ทัง้นี ้โปรดหยดุการใชง้านหากท่านไมเ่ห็นดว้ยกบัขอ้ตกลงในประกาศฉบบันี ้หากท่านยงัคงใชง้านตอ่ไป

ภายหลงัจากท่ีประกาศนีมี้การแกไ้ขและนาํขึน้ประกาศในช่องทางขา้งตน้แลว้ จะถือวา่ท่านไดร้บัทราบการเปล่ียนแปลงดงักล่าว

แลว้ 

 

 

11 การตดิต่อสอบถาม  

หากท่านมีคาํถาม ขอ้สงสยั หรือมีความประสงคท่ี์จะใชส้ทิธิของท่านท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน โปรดตดิตอ่

เราหรือเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเรา ท่ี 

- ช่ือ:    บริษัท จเีคบ ีแอสเซทส ์จาํกัด 

- สถานท่ีตดิตอ่ : 115/1 ถนนสรุวงศ ์แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กทม.10500 

- ช่องทางการตดิตอ่ : 02-353-6166  หรือ  02-353-6101  

- อีเมล ์ : hotel@thesiamheritage.com  หรือ  account@thesiamhetitage.com 
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