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ประกาศความเป็นส่วนตวัส าหรบัผู้ลงทะเบียนรบัข่าวสาร 

บรษิัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั มหำชน (“บรษิัทฯ” หรอื “เรำ”) ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำร
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลและมคีวำมมุ่งมัน่ทีจ่ะปกป้องคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลใหม้ปีระสทิธภิำพ ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดท้ ำ
กำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรอืเปิดเผย (“ประมวลผล”) ขอ้มูลส่วนบุคคลตำมควำมจ ำเป็นเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ที่
ก ำหนด และเพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของบรษิทัฯ เป็นไปตำมมำตรำฐำนของพระรำชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 และกฏหมำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง   

โดยประกำศควำมเป็นส่วนตวันี้ (“ประกำศ”) จะแจง้ใหท้่ำนทรำบถงึวธิกีำรทีบ่รษิทัฯ เกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย และ
คุม้ครองดูแลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนส ำหรบัขอ้มลูส่วนบุคคลทีท่่ำนไดใ้ห้บรษิทัฯ ไวผ้่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ของบรษิทัฯ 
เช่น กำรเขำ้ร่วมกจิกรรม/โครงกำรประชำสมัพนัธ์ต่ำง ๆ เวบ็ไซต์ แอปพลเิคชัน่ หรอืสื่อโซเชยีลมเีดยี เป็นต้น ซึ่งได้
จดัท ำขึน้เพื่อใหท้่ำนสำมำรถคน้หำ เยีย่มชม ใชผ้ลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิำร รวมถงึรบัขอ้มลูขำ่วสำรของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ ขอแนะน ำใหท้่ำนอ่ำนและท ำควำมเขำ้ใจประกำศนี้ก่อนใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนแก่บรษิทัฯ หำกท่ำนมี
ขอ้สงสยัหรอืต้องกำรสอบถำมขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัประกำศฉบบันี้ รวมถึงประกำศและนโยบำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
โปรดตดิต่อบรษิทัฯ ตำมช่องทำงกำรตดิต่อทีป่รำกฏทำ้ยประกำศนี้ 

1. การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ขอ้มลูส่วนบุคคล คอื ขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลซึง่ท ำใหส้ำมำรถระบุตวับุคคลนัน้ได ้ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงออ้ม เช่น ชือ่ 
นำมสกุล หมำยเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน แต่ไม่รวมถงึขอ้มลูของผูถ้งึแก่กรรม 

บรษิทัฯ เกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนเพยีงเท่ำทีจ่ ำเป็น และใชข้อ้มลูดงักล่ำวตำมวตัถุประสงค์ทีก่ ำหนด 
ซึ่งเป็นวตัถุประสงค์ทีช่อบดว้ยกฎหมำย หรอืเป็นกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยทีใ่หบ้รษิทัฯ ต้องจดัเกบ็
ขอ้มูลดงักล่ำว ซึ่งกระบวนกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้จะมวีธิกีำรทีแ่ตกต่ำงกนัออกไป ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบับรบิท
ของกำรมปีฏสิมัพนัธ์ระหว่ำงท่ำนกบับรษิทัฯ และช่องทำงกำรใหข้อ้มูลหรอืตดิต่อสื่อสำรกบับรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ อำจ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจำกท่ำนโดยตรง เช่น กำรกรอกขอ้มูลบนแบบฟอร์มและ/หรอืกำรเขำ้ท ำสญัญำ กำรให้
ขอ้มลูผ่ำนโทรศพัทแ์ละ/หรอืเวบ็ไซต ์และ/หรอืแอปพลเิคชนัต่ำง ๆ ทีบ่รษิทัฯ จดัใหม้ขีึน้ เป็นตน้  

ทัง้นี้ ในกรณีทีท่่ำนมกีำรตดิต่อหรอืใชบ้รกิำรผ่ำนเวบ็ไซตห์รอืแอปพลเิคชนัของบรษิทัฯ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรใชบ้รกิำรเวบ็ไซตห์รอืแอปพลเิคชนั บรษิทัฯ อำจมกีำรใชเ้ทคโนโลยอีตัโนมตัใินกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูกำรใชง้ำน
ของท่ำน ซึ่งอำจรวมถึง คุกกี้ เว็บบีคอน พิกเซลแท็ก และเทคโนโลยีกำรติดตำมอื่น  ๆ ที่มีลกัษณะคล้ำยกัน โดย   
บริษัทฯ ขอเรียกรวมกันว่ำ “คุกกี้  (Cookie)” ซึ่งท่ำนสำมำรถอ่ำนรำยละเอียดกำรใช้คุกกี้ได้บนเว็บไซต์  
https://th.kerryexpress.com/th/home 

ขอ้มลูอ่อนไหว (Sensitive Data) เน่ืองดว้ยกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไดก้ ำหนดใหข้อ้มูลบำงประเภทเป็น
ขอ้มูลอ่อนไหวและไดร้บักำรคุม้ครองเป็นพเิศษ เช่น เชื้อชำต ิศำสนำ พฤตกิรรมทำงเพศ ควำมคดิเหน็ทำงกำรเมอืง 
ควำมพกิำร ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูชวีภำพ และขอ้มลูสุขภำพ เป็นตน้ และจะสำมำรถท ำกำรเกบ็รวบรวมไดต้อ้งเป็นไป
ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด ซึง่รวมถงึอำจตอ้งไดร้บัควำมยนิยอมจำกท่ำน ดงันัน้ บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูล
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อ่อนไหวเฉพำะในกรณีทีจ่ ำเป็นเท่ำนัน้ และบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่ำนทรำบอย่ำงชดัแจง้ถงึเหตุผลควำมจ ำเป็น รวมถงึอำจ
ด ำเนินกำรขอควำมยนิยอมจำกท่ำนเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูอ่อนไหวดงักล่ำวในบำงกรณี 

บรษิทัฯ เกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนจำกแหล่งขอ้มลูทีห่ลำกหลำยดงัต่อไปนี้ (แต่ไม่จ ำกดัเพยีง) 

• ข้อมูลที่ได้จำกท่ำนโดยตรง เช่น ข้อมูลจำกกำรลงทะเบียนรับข้อมูลข่ำวสำรและแบบฟอร์มต่ำง ๆ กำร
ลงทะเบยีนร่วมกิจกรรมและโปรโมชัน่ต่ำง ๆ กบับรษิัทฯ รวมถึงขอ้มูลที่ท่ำนไดใ้หแ้ก่บรษิัทฯ ผ่ำนช่องทำง
ต่ำง ๆ  

• ขอ้มูลทีไ่ดจ้ำกกำรตดิต่อสื่อสำร กำรร่วมท ำกจิกรรม หรอืกำรท ำงำนร่วมกนั รวมถงึบทสนทนำระหว่ำงท่ำน
และบรษิทัฯ เช่น บนัทกึกำรสนทนำทำงโทรศพัท ์จดหมำย อเีมล บนัทกึขอ้ควำม หรอืวธิกีำรอื่นใด 

• เมื่อท่ำนท ำใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนปรำกฏแก่สำธำรณะอย่ำงชดัแจง้ รวมถงึกำรเปิดเผยขอ้มูลผ่ำนทำง 
Social Media ในกรณีดงักล่ำว บรษิทัฯ จะเลอืกเกบ็รวบรวมเฉพำะขอ้มลูทีท่่ำนเลอืกใหป้รำกฏต่อสำธำรณะ
เท่ำนัน้ 

ประเภทของขอ้มลูส่วนบุคคลทีบ่รษิทัฯ ประมวลผลภำยใตก้ฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งมดีงัต่อไปนี้ (แต่ไม่จ ำกดัเพยีง) 

• ข้อมูลส่วนตวั: เช่น ชื่อ นำมสกุล อำยุ อำชพี 

• ข้อมูลการติดต่อ : เช่น อเีมล หมำยเลขโทรศพัท ์ทีอ่ยู่ ช่องทำงตดิต่อในสื่อสงัคมออนไลน์ สถำนทีท่ ำงำน  

• ข้อมูลความสนใจของท่าน :  เช่น รปูแบบผลติภณัฑแ์ละกำรบรกิำรทีท่่ำนสนใจ รปูแบบกำรประกอบธุรกจิ
ทีท่่ำนสนใจ 

• ข้อมูลและเหตุผลในการตดัสินใจของท่าน: เช่น เหตุผลในกำรซื้อหรอืเลอืกใชส้นิค้ำ/บรกิำร กำรเขำ้ร่วม
ธุรกจิ งบประมำณ วตัถุประสงค์ ผลติภณัฑ์อื่นทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ ควำมเหน็เกี่ยวกบัผลติภณัฑ์และกำรบรกิำร 
ขอ้มลูกำรเขำ้ชมผลติภณัฑแ์ละกำรบรกิำร 

 

2. บริษทัฯ เกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่ออะไร 

วตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

กำรจดัหำสนิคำ้ และ/หรอื บรกิำร 

• เพื่อพจิำรณำเกีย่วกบักำรจดัหำสนิคำ้/บรกิำร/ประเภทธุรกจิ
ใหก้บัท่ำน 

 

• กำรปฏบิตัติำมสญัญำ 
• ผลประโยชน์อนัชอบธรรมของบรษิทัฯ 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 

• เพื่อบรหิำรจดักำรควำมสมัพนัธ์ของบรษิัทฯ กบัท่ำน หรอื
ธุรกจิของท่ำน 

• กำรปฏบิตัติำมสญัญำ 
• ผลประโยชน์อนัชอบธรรมของบรษิทัฯ 



Rev.02 TH-09052022 

 

 

Kerry Express Service Public Company Limited 

Head office: No. 89, Chao Phya Tower, 9th Floor, Room 906, 

Soi Wat Suan Phlu, Charoen Krung Road, Bang Rak Sub-district, Bang Rak District, Bangkok, 10500. 

T 66 2 238 5558  F 66 2 237 3752  www.kerryexpress.com 

 

• เพื่อสื่อสำรกบัท่ำนเกีย่วกบัสนิคำ้/บรกิำร/กำรประกอบธุรกจิ 

กำรพฒันำธุรกจิ 

• เพื่อระบุประเดน็ปัญหำทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคำ้/บรกิำร/ประเภท
ของธุรกจิ 

• เพื่อจดัท ำแผนกำรตลำด วเิครำะห์ ประมวลผลขอ้มลูกำรใช ้
รวมถึงกำรปรบัปรุง พฒันำผลติภณัฑ์/กำรบรกิำร/ประเภท
ธุรกจิของบรษิทั 

• กำรปฏบิตัติำมสญัญำ 
• ผลประโยชน์อนัชอบธรรมของบรษิทัฯ 

 

 

3. กฎหมายอนุญาตให้บริษทัฯ เกบ็รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร 

บรษิทัฯ จะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเท่ำทีจ่ ำเป็น รวมถงึสทิธแิละหน้ำทีต่ำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไดก้ ำหนดหลกักำรและเหตุผลทำงกฎหมำยไวห้ลำย
ประกำรตำมสถำนกำรณ์ทีแ่ตกต่ำงกนั ซึ่งอนุญำตใหบ้รษิทัฯ ในฐำนะผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลตำมกฎหมำยสำมำรถ
ด ำเนินกำรเกบ็รวบรวม ใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนได ้

ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน เมื่อมฐีำนทำงกฎหมำยรองรบั ดงันี้ 

• เมื่อเป็นกำรปฏบิตัติำมขอ้ตกลงในสญัญำทีบ่รษิทัฯ ท ำไวก้บัท่ำน 

• เมื่อเป็นหน้ำทีต่ำมกฎหมำยของบรษิทัฯ 

• เมื่อเป็นผลประโยชน์อนัชอบธรรมของบรษิทัฯ และ/หรอื 

• เมื่อท่ำนใหค้วำมยนิยอม 

 
4. เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิัทฯ อำจท ำกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนใหแ้ก่บุคคลภำยนอกเท่ำที่จ ำเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตำมกำรปฏบิตัิ
หน้ำทีต่ำมสญัญำ กำรปฏบิตัติำมหรอืกำรใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตำมกฎหมำย  หรอืเพื่อกำรก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตำมกฎหมำย  
หรอืกำรยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตำมกฎหมำย กรณีเกีย่วขอ้งกบักำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎหมำย หรอืระเบยีบ หรอืกฎที่
เกี่ยวขอ้งกบักำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล หรอืเพื่อกำรปฏบิัตติำมกฎหมำยทีก่ ำกบัดูแลบรษิทัฯ หรอืที่บรษิทัฯ มี
หน้ำทีต่อ้งปฏบิตัติำมกฎหมำย โดยบรษิทัฯ อำจส่งขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน ไปยงับุคคลดงัต่อไปนี้ 

• บรษิทัในเครอื ผูร้บัจำ้งช่วง ตวัแทน หรอื ผูใ้หบ้รกิำรซึง่เป็นบุคคลภำยนอก ทัง้นี้ เพื่อใหบุ้คคลเหล่ำนี้สำมำรถ
ใหบ้รกิำรแก่บรษิทัฯ ได ้เช่น ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร เป็นตน้ 
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• บุคคล หรอืนิตบิุคคลใด ๆ ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบักำรปรบัโครงสรำ้งบรษิทั กำรควบรวม หรอืเขำ้ถอืครองกจิกำรที่
เกิดขึ้นหรืออำจเกิดขึ้น โดยรวมถึงกำรโอนสิทธิ หรือหน้ำที่ใด ๆ ซึ่งบริษัทฯ มีอยู่ภำยใต้สญัญำระหว่ำง   
บรษิทัฯ และท่ำน 

• หน่วยงำนก ำกบั หน่วยงำนของรฐับำล หรอืหน่วยงำนที่มหีน้ำที่ก ำกบัดูแล เช่น กรมสรรพำกร ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ส ำนักงำนตรวจเงนิแผ่นดนิ กรมบงัคบัคด ีกระทรวง
ยุติธรรม ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ และบุคคลอื่นใด ๆ ที่บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลเท่ำที่กฎหมำยหรือ
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด หรอืในกรณีเฉพำะอื่น ๆ เช่น เป็นไปตำมค ำสัง่ศำล 

• บุคคลอื่นใดซึง่มคีวำมเกีย่วขอ้งกบัขอ้พพิำทใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ รวมถงึขอ้พพิำททีเ่กีย่วขอ้งกบักำรท ำธุรกรรม 
• บุคคลใดๆ ทีอ่อกค ำสัง่ หรอืบรหิำรจดักำรบญัชขีองท่ำน สนิคำ้ หรอืบรกิำรในนำมของท่ำน (เช่น ผู้รบัมอบ

อ ำนำจ ทนำยควำม เป็นตน้) และ/หรอื 
• บุคคลใดๆ ทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัค ำสัง่จำกท่ำนใหเ้ปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนใหก้บับุคคลดงักล่ำว 

เวน้แต่ไดก้ ำหนดไวใ้นประกำศควำมเป็นส่วนตวันี้ บรษิทัฯ จะไม่ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่น
ใดนอกเหนือจำกวตัถุประสงค์ทีร่ะบุไวใ้นประกำศควำมเป็นส่วนตวันี้ หำกบรษิทัฯ มคีวำมจ ำเป็นต้องเกบ็รวบรวม ใช ้
หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเพิม่เตมิจำกที่ก ำหนดไวใ้นประกำศควำมเป็นส่วนตวันี้ บรษิัทฯ จะท ำกำรแจง้
วตัถุประสงค์กำรประมวลผลขอ้มูลดงักล่ำวให้ท่ำนทรำบและขอควำมยนิยอมจำกท่ำนในกรณีที่กฎหมำยก ำหนดให้
บรษิทัฯ ตอ้งไดร้บัควำมยนิยอมจำกท่ำน 

5. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

ในกรณีทีบ่รษิทัฯ มคีวำมจ ำเป็นตอ้งโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนไปยงัต่ำงประเทศและประเทศปลำยทำงดงักล่ำว
มมีำตรฐำนกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลต ่ำกว่ำหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมำยก ำหนด บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรใหเ้ป็นทีม่ ัน่ใจว่ำ
จะมกีำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทีถู่กโอนไปในระดบัทีเ่พยีงพอ เช่น บรษิทัฯ อำจจะตอ้งไดร้บัค ำยนืยนัตำมสญัญำจำก
บุคคลภำยนอกทีม่สีทิธเิขำ้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่ำววำ่ขอ้มลูจะไดร้บักำรคุม้ครองภำยใตม้ำตรฐำนกำรคุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบุคคลทีเ่ทยีบเท่ำกบัประเทศไทย  

6. การเกบ็รกัษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิัทฯ เก็บรกัษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตรำบเท่ำที่จ ำเป็นเพื่อด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ตำม
ประกำศฉบบันี้ โดยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจะถูกจดัเกบ็ไวเ้ป็นระยะเวลำไม่เกนิ 2 ปีนับแต่วนัทีท่่ำนไดใ้หข้อ้มูลแก่
บรษิทัฯ  เวน้แต่ในกรณีทีม่เีหตุผลทำงกฎหมำย หรอืเหตุผลทำงเทคนิครองรบั บรษิทัฯ อำจเกบ็รกัษำขอ้มลูส่วนบุคคล
ของท่ำนไวน้ำนกว่ำระยะเวลำทีก่ ำหนดขำ้งต้น ทัง้นี้ หำกบรษิทัฯ ไม่มคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะต้องเกบ็รกัษำขอ้มูลของท่ำน
ตำมกฎหมำยแลว้ บรษิทัฯ จะท ำลำย ลบ หรอืท ำใหข้อ้มลูส่วนบุคคลเป็นขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถระบุตวับุคคลทีเ่ป็นเจำ้ของ
ขอ้มลูส่วนบุคคลได ้ 

7. สิทธิความเป็นส่วนตวัของท่านคืออะไรและกฎหมายคุ้มครองท่านอย่างไร 
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• สิทธิในการขอถอนความยินยอม (Right to withdraw consent) : ท่ำนสำมำรถเพกิถอนควำมยนิยอมที่
เคยใหแ้ก่บรษิทัฯ ไดทุ้กเมื่อ  

• สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access) : ท่ำนสำมำรถขอเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่ำน และขอส ำเนำขอ้มลูส่วนบุคคล ตลอดจนสำมำรถขอใหบ้รษิทัฯ เปิดเผยกำรไดม้ำซึง่ขอ้มลูดงักล่ำวได้ 

• สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right to rectification) : ท่ำนมสีทิธขิอแก้ไขขอ้มลูส่วนบุคคลของ
ท่ำนใหถู้กตอ้ง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบนั  

• สิทธิในการขอลบขอ้มูลส่วนบุคคล (Right to erasure) : ทำ่นมสีทิธริอ้งขอใหบ้รษิทัฯ ลบ ท ำลำย หรอืท ำ
ใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนไม่สำมำรถระบุตวัตนของท่ำนได ้

• สิทธิในการคดัค้าน (Right to object) : ท่ำนมสีทิธขิอคดัค้ำนกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนที่
บรษิทัฯ ไดป้ระมวลผล 

• สิทธิในการระงบัการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing) : ท่ำนมีสิทธิขอให้ 
บรษิทัฯ ระงบักำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนชัว่ครำว เช่น เมื่อท่ำนตอ้งกำรใหบ้รษิทัฯ แก้ไขขอ้มลู
ส่วนบุคคลของท่ำนให้ถูกต้อง หรอืเมื่อท่ำนร้องขอให้บรษิัทฯ พสิูจน์เหตุผล หรอืฐำนทำงกฎหมำยในกำร
ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน 

• สิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคล ( Right to data portability) : ในกรณีทีร่ะบบขอ้มูลของบรษิทัฯ รองรบั
กำรอ่ำนหรอืใชง้ำนโดยทัว่ไปดว้ยเครื่องมอืหรอือุปกรณ์ทีท่ ำงำนอตัโนมตั ิและสำมำรถใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลู
ส่วนบุคคลไดด้ว้ยวธิกีำรอตัโนมตั ิท่ำนสำมำรถขอรบัส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนได ้รวมถงึขอใหม้กีำร
โอนถ่ำยขอ้มลูดงักล่ำวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มลูอื่นโดยอตัโนมตัิได ้และขอรบัขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่กีำรส่งหรอืโอน
ดงักล่ำวได ้
 

ทัง้นี้ ในบำงกรณีบรษิทัฯ อำจปฏิเสธค ำขอใชส้ทิธขิำ้งต้นได ้หำกมเีหตุอนัชอบธรรมดว้ยกฎหมำย หรอืเป็นกำร
ด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อวตัถุประสงค์หรอืเป็นกรณีที่ต้องปฏิบตัิตำมกฎหมำยหรือค ำสัง่ศำล หรอืเป็นกรณีที่อำจส่ งผล
กระทบและก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อสทิธหิรอืเสรภีำพของเจำ้ของขอ้มลูหรอืบุคคลอื่น 

8. ข้อจ ากดัการให้บริการของบริษทัฯ 

 ประกำศควำมเป็นส่วนตวัฉบบันี้ ใชเ้ฉพำะกำรใหบ้รกิำรของบรษิทัฯ และกำรใชง้ำนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ เท่ำนัน้ 
หำกท่ำนได้กดลงิค์ไปยงัเว็บไซต์อื่น (แม้จะเป็นกำรเขำ้ถึงผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบรษิัทฯ ก็ตำม) ประกำศควำมเป็น
ส่วนตวัฉบบันี้รวมถงึขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯ จะไม่มผีลผูกพนั โดยท่ำนจะตอ้งศกึษำและปฏบิตัติำม
นโยบำย/ประกำศควำมเป็นส่วนตวัทีป่รำกฏบนเวบ็ไซตเ์หล่ำนัน้ บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ต่อ
ขอ้มลูหรอืกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของเวบ็ไซตด์งักล่ำว เนื่องจำกบรษิทัไม่ไดเ้ป็นผูใ้หบ้รกิำรเวบ็ไซตด์งักล่ำว 

9. การรกัษาความปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
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บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบัควำมปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นอย่ำงยิง่ จงึไดก้ ำหนดมำตรกำรกำร
จดักำรดำ้นควำมมัน่คงปลอดภยั เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำขอ้มลูของท่ำนจะไดร้บักำรปกป้องดแูลอย่ำงมปีระสทิธภิำพและเป็นไป
ตำมมำตรฐำนของกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

มำตรกำรและกำรจดักำรด้ำนควำมมัน่คงปลอดภยัในกำรปกป้องดูแลขอ้มูลส่วนบุคคลที่บรษิทัฯ น ำมำใช้นัน้ มี
ตวัอย่ำงรำยละเอยีด ดงันี้ 

• บรษิทัฯ ก ำหนดมำตรกำรป้องกนัทำงกำยภำพ และกำรจ ำกดักำรเขำ้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลไว้เฉพำะพนักงำน
ของบรษิทัฯ ทีม่คีวำมจ ำเป็นตอ้งเขำ้ถงึขอ้มลูนัน้ ๆ (Need to Know Basis) 

• บรษิทัฯ ก ำหนดมำตรกำรป้องกนัทำงเทคนิค รวมถงึกำรเขำ้ถงึระบบและขอ้มลู เช่น กำรใชร้หสัผ่ำนเพื่อเขำ้สู่
ระบบกำรปฏบิตักิำรของบรษิทัฯ เป็นตน้ เพื่อป้องกนัมใิหผู้ท้ีไ่ม่มสีทิธเิขำ้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน 

• บรษิทัฯ ก ำหนดกระบวนกำรท ำงำน (QP) ในกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล และกำรรบัมอืกบัปัญหำหรอืเหตุ
อนัน่ำสงสยัว่ำจะมีกำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อมีเหตุดงักล่ำวเกิดขึ้นบริษัทฯ จะรีบแจ้งท่ำนให้ทรำบ
โดยเรว็ รวมถงึแจง้เจำ้หน้ำทีร่ฐัทีด่แูลเรื่องนี้ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

• บริษัทฯ จดัให้มีกำรอบรมพนักงำนของบริษัทฯ เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้และควำมเข้ำใจในขัน้ตอนกำร
ปฏบิตังิำนในกำรดแูลและคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล รวมถงึกำรรบัมอืกบัปัญหำหรอืเหตุอนัน่ำสงสยัว่ำจะมกีำร
ละเมดิขอ้มลูส่วนบุคคล 
 

10. การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตวั 

บรษิทัฯ จะตรวจสอบประกำศควำมเป็นส่วนตวัอย่ำงสม ่ำเสมอและปรบัปรุงประกำศนี้เป็นครัง้ครำว เพื่อใหแ้น่ใจว่ำ
เนื้อหำจะมีควำมเหมำะสม เป็นปัจจุบนั และสอดคล้องตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมำยอื่นที่
เกี่ยวขอ้ง โดยกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงครัง้ล่ำสุดนัน้ สำมำรถดูได้จำกวนัทีด่ำ้นล่ำงของประกำศควำมเป็นส่วนตวัฉบบันี้ 
และบรษิัทฯ จะแสดงประกำศเวอร์ชนัล่ำสุดไว้บนเว็บไซต์ https://th.kerryexpress.com/th/home และอำจแจ้งให้
ท่ำนทรำบผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสม บริษัทฯ ขอแนะน ำให้ท่ำนอ่ำนและตรวจสอบประกำศนี้อย่ำง
สม ่ำเสมอ 

11. ช่องทางการติดต่อบริษทัฯ 

ในกรณีที่ท่ำนมขีอ้สงสยัเกี่ยวกบักำรคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือต้องกำรใช้สิทธใิด  ๆ โปรดติดต่อ 
บรษิทัฯ ที:่ 

 

 

 

วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565 

• เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

• อเีมล : TH.EX.DPO@kerryexpresss.com หรอื 

• Call Center 1217 
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