
 

 

นโยบายคุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคล 
บริษทั ออล ซีซัน่ส ์พรอ็พเพอรต้ี์ จ ากดั และ 

บริษทัในเครือ 
ประกาศ ณ วนัที ่________________________ 

Privacy Policy 

All Seasons Property Co., Ltd. and Affiliated 
Companies 

Published on __________________________ 

 

โดยที่บริษัท ออล ซีซัน่ส์ พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 
และบริษัทในเครือ (“ออล ซีซัน่ส์ เพลส”) เป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจอาคารส านักงาน พื้นที่ค้าปลกีให้เช่า ซึ่งยดึมัน่การ
ด าเนินธุรกิจอย่างมจีรรยาบรรณและปฏบิตัิตามกฎหมาย 
รวมทัง้ตระหนักถึงความส าคญัในการคุ้มครองขอ้มูลส่วน
บุคคลของผู้ที่ติดต่อ และ/หรอื ท าธุรกรรมกบัออล ซีซัน่ส์ 
เพลส เช่น ลูกค้า คู่สัญญา คู่ค้า ผู้ร ับจ้าง ผู้ให้บริการ 
ผูส้มคัรงาน พนักงาน เป็นต้น (“ท่าน”) ดงันัน้ ออล ซซีัน่ส์ 
เพลส จึงได้ก าหนดและบงัคบัใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล (“Privacy Policy”) ฉบับนี้  (“นโยบาย”) เพื่อ
ชี้แจงแนวทางปฏิบัติและวิธีการที่ออล ซีซัน่ส์ เพลส 
ด าเนินการเกีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเกบ็
รวบรวม การใช้ การเปิดเผย มาตรฐานขัน้สูงและขัน้ตอน
การด าเนินงานที่เข้มงวด เพื่อรกัษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านไม่ให้ถูกเข้าถึง น าไปใช้ 
เปลี่ยนแปลง หรอื เปิดเผยโดยมชิอบ รวมถงึการปฏบิตัใิห้
เป็นไปตามสิทธิของท่านภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล”) 

ออล ซีซัน่ส์ เพลสขอแนะน าให้ท่านโปรดอ่าน
นโยบายฉบับนี้โดยละเอียดก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลส่วน
บุคคลกบัออล ซซีัน่ส ์เพลส ตามวตัถุประสงคต์่างๆ ทีร่ะบุ
ไว้ในนโยบายฉบับนี้  เพื่อให้ท่านรับทราบและเข้าใจ
นโยบายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลของออล ซีซัน่ส์ เพลส 
ตลอดจนสทิธแิละความคุ้มครองของท่านภายใต้กฎหมาย
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

ออล ซีซัน่ส์ เพลสอาจทบทวน แก้ไขนโยบาย
ฉบบันี้ เป็นครัง้คราวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายคุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือ กฎหมายล าดบัรอง ข้อบงัคบั 
ประกาศของหน่วยงานราชการทีไ่ดถู้กแก้ไขเพิม่เตมิ หาก
มกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบบันี้ จะน าไปเผยแพร่

All Seasons Property Co., Ltd. and its affiliated 
companies (“All Seasons Place”) is an office space and 
retail business space provider that adheres to ethical 
business conducts and compliance with applicable 
legal standpoint. All Seasons Place is aware of the 
importance of the protection of Personal Data of the 
persons in contact and/or doing business with All 
Seasons Place, for instance, customers, contract 
parties, business partners, contractors, service 
providers, job applicants, employees (“You” or “Your”). 
Therefore, All Seasons Place hereby announces this 
Privacy Policy (“Policy”) to prescribe the direction and 
processes All Seasons Place undertakes pertaining to 
your Personal Data, for instance, to collect, retain, use 
or disclose such data with high standard and strict 
processes in order to safeguard your Personal Data 
from unauthorized access, use, modification or 
disclosure, and to assure that such processes shall 
uphold your rights under the Personal Data Protection 
Act B.E. 2562 (“PDPA”). 

All Seasons Place suggests that you carefully 
read this Policy prior to giving Personal Data to All 
Seasons Place in accordance with the purposes 
prescribed in this Policy so that you recognize and 
understand this Policy and your rights and protections 
under PDPA as follows. 

All Seasons Place may review or amend this 
Policy from time to time in order to comply with PDPA 
and/or subordinate legislations, regulations, 
announcements of any government authority which will 
be newly issued. If there is any amendment of this 
Policy, All Seasons Place will publish the updated 
version on All Seasons Place’s website and/or other 
communication channels. 
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ในเวบ็ไซต์ และ/หรอื ช่องทางการสื่อสารอื่นใดของออล ซี
ซัน่ส ์เพลสต่อไป 

 

1. วตัถปุระสงคข์องนโยบาย 

นโยบายฉบับนี้มีขึ้นเพื่อชี้แจงให้ท่านในฐานะ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และ
รายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิและความคุ้มครองตาม
กฎหมายของท่าน 

1. Purposes of this Policy 

This Policy is to inform you, as the owner of 
Personal Data (“Data Subject”, “you” or “your”), to be 
aware of the purposes and details of the collection, 
storage, use and/or disclosure of your Personal Data 
as well as your legal rights and protection in connection 
with Personal Data. 

2. ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล 

      2.1 “ขอ้มลูส่วนบุคคล” หมายถงึ ขอ้มลูเกีย่วกบับุคคล
ธรรมดาซึ่งท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลนัน้ไดไ้ม่ว่าทางตรง 
หรอืทางออ้ม (แต่ไม่รวมถงึขอ้มลูของผูถ้งึแก่กรรม) ดงันี้ 

            2.1.1 ขอ้มลูส่วนบุคคลทีท่่านใหไ้วแ้ก่ออล ซซีัน่ส ์
เพลส โดยตรง หรอืมอียู่กบัออล ซซีัน่ส ์เพลส ทัง้ทีเ่กดิจาก
การเช่า รับบริการ การติดต่อ เยี่ยมชม หรือการก่อนิติ
สมัพนัธใ์ดๆ กบัออล ซซีัน่ส ์เพลส  

            2.1.2 ขอ้มลูส่วนบุคคลทีอ่อล ซซีัน่ส ์เพลส ไดร้บั 
หรอืเขา้ถงึไดจ้ากแหล่งอื่น เช่น หน่วยงานของรฐั บรษิทัใน
เครือของออล ซีซัน่ส์ เพลส พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้
ให้บริการข้อมูล เป็นต้น ซึ่งออล ซีซัน่ส์ เพลส จะเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งอื่นต่อเมื่อไดร้บัความยนิยอมจาก
ท่านตามทีก่ฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด เวน้
แต่กรณีทีอ่อล ซซีัน่ส ์เพลสมคีวามจ าเป็นตามทีก่ฎหมาย
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล หรอืกฎหมายอื่นอนุญาต 

      2.2 ขอ้มลูส่วนบุคคลแบ่งเป็น 2 ประเภท 

            2.2.1 ขอ้มลูส่วนบุคคลทัว่ไป ไดแ้ก่  

                   (ก) รายละเอียดส่วนบุคคล ได้แก่  ค า
น าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เพศ อายุ สญัชาต ิวนัเกดิ 
สถานที่เกิด น ้าหนัก ส่วนสูง ลายมือชื่อ ภาพถ่าย เสียง 
เสยีงทีบ่นัทกึ สถานภาพสมรส จ านวนสมาชกิในครอบครวั 
ข้อมูลของสมาชิกในครอบครัว ประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา อาชีพ ต าแหน่งงาน สถานที่ท างาน ประเภท
ธุรกจิ ขอ้มูลในบตัร หรอืเอกสารทีห่น่วยงานราชการ หรอื

2. Definition of Personal Data 

      2.1 “Personal Data” means any information 
pertaining to a natural person (Data Subject), which 
enables the identification of such Data Subject, 
whether directly or indirectly (excluding data of a 
deceased), including: 

            2.1.1 Personal data that you give directly to 
All Seasons Place, or available to All Seasons Place 
through your lease, obtaining of services, contact, 
visits, or any legal relations with All Seasons Place; 
and 

            2.1.2 Personal data received or accessible by 
All Seasons Place through other sources, for instance, 
government agencies, affiliated companies of All 
Seasons Place, business partners, and information 
service providers. All Seasons Place shall collect and 
retain such Personal Data only upon receiving your 
legal consent unless where necessary and permissible 
under PDPA or other applicable laws. 

      2.2 Personal Data can be classified into two  
categories: 

            2.2.1 General Personal Data comprising:  

                     (a) Personal information, such as title, 
first name, surname, nickname, gender, age, 
nationality, date of birth, place of birth, weight, height, 
signature, photo, voice, recorded voice, marital status, 
number of family members, information of family 
members, personal history, educational record, 
occupation, job position, workplace, type of business, 
information provided in any document issued by 



 

 

หน่วยงานของรัฐออกให้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน 
ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หนังสือ
เดนิทาง วซี่า บตัรคนต่างดา้ว ใบขบัขี ่ส าเนาสมุดทะเบยีน
รถ ข้อมูลประกันสงัคม ข้อมูลผู้เสียภาษี และข้อมูล หรือ
เอกสารระบุตวัตนอื่นๆ รายละเอยีดการเขา้เมอืง เช่น วนัที่
เดินทางมาถึงและออกนอกประเทศ และ/หรือ ข้อมูล
ส่วนตวัอื่นใดทีท่่านใหไ้วแ้ก่ออล ซซีัน่ส ์เพลส 

                   (ข) ขอ้มูลการตดิต่อ ไดแ้ก่ ภูมลิ าเนา ทีอ่ยู่ 
อีเมล หมายเลขโทรศพัท์ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ
รหสัผ่าน (Password) หรอืบญัชผีู้ใช้ในสื่อสงัคมออนไลน์ 
เช่น LINE, Facebook, Instagram และ Google เป็นต้น 
และ/หรอื ขอ้มูลการตดิต่ออื่นๆ ทีท่่านใหไ้วแ้ก่ออล ซซีัน่ส ์
เพลส  

                   (ค) ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ ข้อมูลการ
ช าระเงนิ ขอ้มลูเครดติ ขอ้มลูทางธนาคาร เช่น รายละเอยีด
ต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีธนาคาร สถานะทางการเงิน และ
ขอ้มูลทางการเงนิอื่นๆ ของผู้เช่า รวมถึงขอ้มูลการช าระ
เงิน ข้อมูลบัตรเครดิต ของผู้ใช้บริการที่ต้องด าเนินการ
ช าระเงนิกบัออล ซซีัน่ส ์เพลส (เช่น ช าระค่าทีจ่อดรถ เป็น
ตน้) 

                   (ง) ขอ้มลูทางเทคนิค ไดแ้ก่ 

                         (1) ข้อมูล cookie และข้อมูลอื่นๆ ซึ่ง
เกิดจากการที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรอืใช้แอปพลเิคชนั
ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยออล ซีซัน่ส์ เพลสได้รับ 
ห รื อ บัน ทึ ก ข้ อ มู ล จ า ก เ บ ร า ว์ เ ซ อ ร์ ห รื อ อุ ป ก ร ณ์
อเิลก็ทรอนิกสข์องท่าน 

                         (2) ขอ้มูลทางเทคนิคอื่นๆ จากการใช้
บรกิารออนไลน์บนแพลตฟอร์ม หรอืระบบปฎิบตักิาร หรอื
ช่องทางออนไลน์อื่นใดของออล ซีซัน่ส์ เพลส และ/หรือ 
พนัธมติรทางธุรกจิ หรอืขอ้มลูเครอื 

                   (จ )  ข้ อ มู ล ท า ง ก า ร ต ล า ด แ ล ะ ก า ร
ติดต่อสื่อสาร ได้แก่ ความประสงค์หรือการสมคัรเพื่อรบั
ข้อมูล หรือข่าวสารด้านการตลาดจากออล ซีซัน่ส์ เพลส 
และ/หรอื พนัธมติรทางธุรกจิ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 

government authorities, for instance, national 
identification card, household registration, marriage 
registration, first name-surname change registration 
certificate, passport, VISA, alien registration card, 
driver’s license, car registration, social security, tax 
registration and other information or documents used 
for person identification, details of immigration such as  
date of arrival and departure and/or other personal 
information which Data Subject has provided to All 
Seasons Place; 

                     (b) Contact information, such as 
domicile, address, e-mail, telephone number, 
username and password, or social media accounts, 
such as LINE, Facebook, Instagram, Google, and/or 
other contact information which Data Subject has 
provided to All Seasons Place; 

                   (c) Financial information, such as 
information related to payment transaction, credit 
bureau, bank information, for instance, details related 
to bank account, or other financial status, and other 
financial information of tenants, including information 
related to payment transaction, credit card information 
of visitors related to payment to All Seasons Place (i.e., 
car parking fee); 

                   (d) Technical information, such as 

                         (1) cookie information and other 
information from your browsing website or application 
of electronic device which All Seasons Place has 
received or recorded from the browser or your 
electronic devices; and 

                         (2) other technical information 
derived from the use of platform, operating systems, or 
any other online channels of All Seasons Place and/or 
its business partners. 

                   (e) Marketing and communication 
information, such as a request or subscription of 
receiving any information or marketing news from All 
Seasons Place and/or its business partners including 
relevant details; 

                   (f) Other information, such as 
Audio/Visual Recording Information obtained when you 



 

 

                   (ฉ) ขอ้มูลอื่นๆ เช่น เทปบนัทกึภาพ/เสยีง 
(Audio / Visual Information) กรณีที่ท่านเข้ามาติดต่อที่
ส านักงานของออล ซีซัน่ส์ เพลส หรอืการท าธุรกรรมผ่าน 
Video Call หรอืผ่านเบอร์โทรศพัท์ของออล ซีซัน่ส์ เพลส 
(Call Center) 

                   (ช) ข้อมูลอื่นใด ที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วน
บุคคลภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

            2.2.2 ขอ้มูลทีอ่่อนไหว ไดแ้ก่ ขอ้มูลเกี่ยวกบัเชือ้
ชาติ เผ่าพนัธุ์ ศาสนา ความคดิเห็นทางการเมอืง สภาพ
ร่างกาย หรือจิตใจ ภาวะทุพพลภาพ ความพิการ ข้อมูล
สุขภาพ ประวัติทางการแพทย์  กรุ๊ ป เลือด ประวัติ
อาชญากรรม ข้อมูลทางชีวภาพซึ่ งใช้เทคนิค หรือ
เทคโนโลยทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัการน าลกัษณะเด่นทางกายภาพ 
หรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ท าให้สามารถยืนยัน
ตวัตนของบุคคลนัน้ได้ (Biometric Information) เช่น ลาย
พิมพ์นิ้ วมือ ข้อมูลสแกนม่านตา ข้อมูลสแกนใบหน้า 
ขอ้มลูอตัลกัษณ์เสยีง เป็นตน้ ทัง้นี้ ออล ซซีัน่ส ์เพลส ไม่มี
นโยบายจดัเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลทีอ่่อนไหว ยกเวน้ในกรณี
ทีอ่อล ซซีัน่ส ์เพลส ไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูล 
เพื่อวตัถุประสงค์ (ก) ในการพสิูจน์ตวัตนของท่านทีเ่ขา้ใช้
บริการ และ/หรือ ท าธุรกรรมกับออล ซีซัน่ส์ เพลส หาก
ท่านประสงค์จะใช้ขอ้มูลชวีภาพในการพสิูจน์ตวัตน และ/
หรอื (ข) ใช้เป็นลายมอืชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของท่านเมื่อท า
ธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์หรอืดจิทิลัหรอืเว็บไซต์ของ
ออล ซซีัน่ส ์เพลส  

contact All Seasons Place at the premises or through 
your transactions via Video Call or Help Desk of All 
Seasons Place; 

                   (g) Any other information deemed as 
Personal Data under PDPA. 

            2.2.2 Sensitive Data, such as race, ethnic 
group, religion, political opinion, body or mind 
conditions, disability, health information, medical 
record, blood type, credit information, criminal record, 
biometric information using the technics or technology 
related to the physical or behavioral dominance of a 
person, which can be used to identify such person, 
such as, fingerprint, iris recognition data, facial or voice 
recognition data. All Seasons Place shall not collect 
sensitive data unless receiving prior consent from Data 
Subject for the purposes of (a) authentication of your 
identity when obtaining services and/or doing 
transaction with All Seasons Place provided that you 
agree to use biometric information for this purpose 
and/or (b) using as your electronic signature when 
doing transactions with All Seasons Place through 
online / digital channel, or website of All Seasons 
Place. 

 

3. กรณีไม่ต้องขอความยินยอม: วตัถปุระสงค์ในการ
เกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ออล ซีซัน่ส์ เพลสจะขอความยินยอมจากท่าน
ก่อน หรือขณะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล ด้วยวธิกีาร
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืวธิกีารอื่นใด ยกเวน้กรณีดงัต่อไปนี้ 
ซึง่ออล ซซีัน่ส ์เพลสสามารถอาศยัฐานตามกฎหมายอื่นใน
การด าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความยนิยอมจากท่านก่อน
เพียงแต่ต้องแจ้งให้ท่านทราบวัตถุประสงค์ในการเก็บ
รวบรวม ใช ้และ/หรอื เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล  

      3.1 การปฏบิตัติามสญัญาระหว่างท่านกบัออล ซซีัน่ส ์
เพลส (ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เช่า ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บรกิาร 

3. No Consent Required: Purposes of Collection, 
Use and/or Disclosure of Personal Data 

All Seasons Place shall request consent from 
you before or while collecting Personal Data through 
electronic or any other means except for the following 
purposes which All Seasons Place can proceed by 
relying on other legal grounds to do so, without first 
obtaining your consent, but merely informing you of the 
purposes to collect, retain, use and/or disclose 
Personal Data: 

      3.1 for the performance of a contract entered 
between you (as tenants, suppliers, service providers, 
contractors or others) and All Seasons Place such as 



 

 

ผู้รบัจ้าง หรือในฐานะอื่นๆ) เช่น การซื้อขายสินค้า การ
รบัจา้งท างาน การใชบ้รกิารต่างๆ ของท่านกบัออล ซซีัน่ส ์
เพลส เช่น การส่งสนิค้า การใช้บรกิารอื่นๆ หรอื บรกิาร
ออนไลน์ผ่านแพลตฟอรม์ 

      3.2 การปฏบิตัติามกฎหมาย 

      3.3 เพื่อประโยชน์ของท่านและการขอความยินยอม
ไม่อาจกระท าไดใ้นเวลานัน้ 

      3.4 กรณีจ าเป็นเพื่อป้องกัน หรือระงบัอันตรายต่อ
ชวีติ ร่างกาย หรอืสุขภาพของบุคคล 

      3.5 เพื่อจดัท าเอกสารเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ
เพื่อการศกึษา วจิยั การจดัท าสถติ ิซึ่งไดจ้ดัใหม้มีาตรการ
ป้องกนัทีเ่หมาะสม 

      3.6 กรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย
ของออล ซซีัน่ส ์เพลส หรอืของบุคคล หรอืนิตบิุคคลอื่น 

            3.6.1 การวางแผนป้องกนั หรอืด าเนินมาตรการ
ต่างๆ เพื่อลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิการกระท าการทุจรติ ภยั
คุกคามทางไซเบอร ์การท าผดิกฎหมายต่างๆ 

            3.6.2 การบนัทกึภาพผูท้ีม่าตดิต่อท าธุรกรรมกบั
ส านักงาน หรอืพืน้ทีภ่ายใต้การดูแลของออล ซซีัน่ส ์เพลส 
ลงบน CCTV หรอืการตรวจสอบและการยนืยนัตวัตนของ
ท่านโดยมไิดน้ าขอ้มลูชวีภาพทีเ่กดิจากการใชเ้ทคนิค หรอื
เทคโนโลยทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัการน าลกัษณะเด่นทางกายภาพ 
หรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ หรือการสื่อสาร 
แบ่งปันขอ้มลูส่วนบุคคลภายในออล ซซีัน่ส ์เพลส เพื่อการ
รกัษาความปลอดภยัภายในบรเิวณศูนย์การคา้ ทีพ่กัอาศยั 
อาคารส านักงาน 

            3.6.3 การบรหิารความเสีย่ง การก ากบัดูแล การ
ตรวจสอบ หรอืสอบสวนการกระท าทีทุ่จรติ หรอืการกระท า
ทีผ่ดิกฎหมาย หรอืธุรกรรมทีม่เีหตุควรสงสยั 

            3.6.4 การบริหารจดัการภายในองค์กร รวมถึง
การแบ่งปันขอ้มลูส่วนบุคคลภายในออล ซซีัน่ส ์เพลส 

            3.6.5 การด าเนินการใหเ้ป็นไปตามสทิธเิรยีกรอ้ง 
หรอืการใช้สทิธติามกฎหมายของออล ซีซัน่ส์ เพลส เช่น 

sale and purchase of goods and work for hire, and use 
of All Seasons Place’s services such as product 
delivery, or other services, or online services through 
a platform; 

      3.2 for compliance with applicable laws; 

      3.3 for your interest, and the consent cannot be 
obtained at that time; 

      3.4 for the necessity purpose to prevent or 
suppress any danger to a person’s life, body or health; 

      3.5 for making documents for public interest or for 
study, research, statistical purposes under appropriate 
protection measures; 

      3.6 for necessity purpose under legitimate 
interests of All Seasons Place or other person or juristic 
person: 

            3.6.1 Implementing a preventive plan or 
measures to minimize risks arising from frauds, cyber 
threat or violations of laws; 

            3.6.2 Recording videos of visitors making 
transactions at the offices or areas under surveillance 
of All Seasons Place onto CCTV or verifying your 
identity, without applying biometric information using 
the technics or technology related to the physical or 
behavioral dominance of a person, or communicating 
and sharing Personal Data within All Seasons Place 
and its affiliated companies for security purpose within 
the retail center, residence and office buildings of All 
Seasons Place; 

            3.6.3 Risk management, compliance, audit, 
examination or investigation of frauds or unlawful acts 
or suspicious transactions; 

            3.6.4 Internal management including sharing 
of Personal Data within All Seasons Place; 

            3.6.5 Compliance with legal claims or 
execution of All Seasons Place’s legal rights such as 
debt collection, litigation, police journal entry, or police 
report filing; 

            3.6.6 Monitoring of e-mail correspondence or 
internet transaction between All Seasons Place’s 



 

 

การติดตามทวงถามหนี้  การด าเนินคดี การลงบันทึก
ประจ าวนั การแจง้ความรอ้งทุกข ์เป็นตน้ 

            3.6.6 การตรวจสอบการรบัส่ง อเีมล หรอืการใช้
อินเทอร์เน็ตของพนักงานกบัท่าน เพื่อป้องกนัการรัว่ไหล
ของขอ้มลูความลบัของออล ซซีัน่ส ์เพลส 

employees and you to prevent leakage of All Seasons 
Place’s confidential information. 

 

4. กรณีต้องขอความยินยอม: วตัถปุระสงคใ์นการเกบ็
รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ออล ซซีัน่ส ์เพลสจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล
ตามที่ท่านให้ความยินยอมเพื่อวตัถุประสงค์หลกัในการ
จ าหน่ายสนิคา้และ/หรอืใหบ้รกิารแก่ท่าน หรอืช่วยใหท้่าน
สามารถท าธุรกรรม และ/หรอืใช้บรกิารที่ท่านประสงค์ได้ 
รวมถงึวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี้ 

ทัง้นี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับออล ซี
ซัน่ส์ เพลสอาจส่งผลกระทบต่อท่านในการไม่ได้รับการ
ให้บริการ ไม่ได้รบัความสะดวก หรือไม่ได้รบัการปฏิบตัิ
ตามสญัญาซึง่ท่านอาจไดร้บัความเสยีหาย หรอืเสยีโอกาส 

      4.1 การโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการหรือบริการ
ต่างๆ ของออล ซซีัน่ส ์เพลส และ/หรอืพนัธมติรทางธุรกจิ 

      4.2 การสื่อสารหรอืประชาสมัพนัธ์ภายในองค์กรของ
ออล ซซีัน่ส ์เพลส 

      4.3 การบริหารจดัการกิจการของออล ซีซัน่ส์ เพลส 
หรอืการทีอ่อล ซซีัน่ส ์เพลสจา้งหรอืมอบหมายใหบุ้คคลอืน่
ด าเนินการแทน 

      4.4 การสรรหาและว่าจ้างบุคลากรหรอืพนักงานของ
ออล ซซีัน่ส ์เพลส 

      4.5 การแบ่งปัน หรือโอน หรือเปิดเผยข้อมูลให้แก่
พนัธมติรทางธุรกจิของออล ซซีัน่ส ์เพลสหรอืบุคคลทีส่าม
ใดๆ ทีอ่อล ซซีัน่ส ์เพลส เป็นคู่สญัญาหรอืมคีวามสมัพนัธ์
ดว้ยทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศและบุคคลอื่นใดทีจ่ะ
มีการแจ้งเพิม่เติมให้ทราบต่อไปเพื่อวตัถุประสงค์ในการ
ใหบ้รกิารแก่ท่านหรอืช่วยใหท้่านสามารถท าธุรกรรม และ/
หรอืใชบ้รกิารทีท่่านประสงค์ได ้และ/หรอืตามวตัถุประสงค์
อื่นๆ ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 4.1 – 4.4 โดยมตีวัอย่างบุคคลทีส่ามที่

4. Consent Required: Purposes of Collection, Use 
and/or Disclosure of Personal Data 

All Seasons Place shall collect your Personal 
Data in accordance with your consent for the main 
purposes of selling products and/or providing services 
to you or assisting you in doing transactions and/or 
using the services you desire including for the following 
purposes. 

If you decline to provide Personal Data to All 
Seasons Place, you may not receive the services or 
experience inconvenience, or All Seasons Place may 
not be able to perform contractual obligations in the 
contract with you in which you may suffer, or loss of 
opportunity. 

      4.1 Advertisement and public relations of 
businesses or services of All Seasons Place and/or its 
business partners; 

      4.2 Communicating or conducting public relations 
within All Seasons Place; 

      4.3 Managing business of All Seasons Place or 
which All Seasons Place hires or assigns others to 
proceed on its behalf; 

      4.4 Recruitment, and employment of personnel or 
employees of All Seasons Place; 

      4.5 Sharing, transferring or disclosing information 
to business partners of All Seasons Place or other third 
party to which All Seasons Place is a party or having 
relationship with, both in Thailand and overseas, and 
any other persons which you will be further notified for 
the purposes of providing services to you or enabling 
you to do transactions and/or use the services you 
desire and/or for other purposes specified in Clauses 
4.1- 4.4, where the examples of a third party that All 



 

 

ออล ซีซัน่ส์ เพลสจะเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 
ของนโยบายฉบบันี้ 

ท่านตกลงให้ความยนิยอมตามนโยบายฉบบันี้มี
ก าหนดระยะเวลา 10 (สบิ) ปี นับจากวนัทีท่่านยุตกิารเป็น
ผูเ้ช่า หรอืยุตคิวามสมัพนัธ์ หรอืท าธุรกรรมหรอืตดิต่อครัง้
สุดท้ายกับออล ซีซัน่ส์ เพลส แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะ
เกิดขึ้นภายหลัง โดยท่านสามารถแจ้งเพิกถอนความ
ยนิยอมไดต้ลอดเวลาโดยตดิต่อออล ซซีัน่ส ์เพลสผ่านช่อง
ทางการตดิต่อตามทีร่ะบุไวใ้นนโยบายฉบบันี้ 

Seasons Place will disclose information are specified 
in Clause 5 hereof. 

You agree that your consent given under this 
Policy will be valid for a period of 10 (ten) years from 
the date that you stop being a tenant, or terminate the 
relationship, or do transaction, or last contact with All 
Seasons Place, whichever occurs later. You can 
withdraw this consent at any time by contacting All 
Seasons Place through contact channels specified 
herein. 

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ออล ซีซัน่ส์ เพลสจะไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่านต่อบุคคลภายนอก เวน้แต่ (ก) ออล ซซีัน่ส ์เพลส
ไดร้บัความยนิยอมจากท่าน (ข) เป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่
ระบุไว้ในนโยบายฉบบันี้ (ค) เป็นไปตามกฎหมาย หรือ
ตามค าสัง่ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานของรฐั 
หรือหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นใดที่มีอ านาจบังคับตาม
กฎหมาย ทัง้นี้ ออล ซีซัน่ส์ เพลสอาจจ าเป็นต้องเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคลภายนอก (ทัง้ทีอ่ยู่ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ) ดงัต่อไปนี้ 

      5.1 ผูใ้หบ้รกิารภายนอกเพื่อด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ธุรกิจของออล ซีซัน่ส์ เพลส เช่น การผลิตสินค้า การ
ให้บรกิารต่างๆ การค้าปลกี การจดังานและกิจกรรมด้าน
การตลาด บรกิารดา้นการตลาด การส่งเสรมิการขาย การ
ท าวิจยั การส ารวจความเห็น การวิเคราะห์ข้อมูล ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการเก็บข้อมูลบนระบบ 
Cloud การบริห า รจัดกา รความ เสี่ ย ง  กา รสื่ อ ส า ร
โทรคมนาคม การเงนิการธนาคาร การลงทุน ประกนัชวีติ 
ประกันวินาศภัย การบริหารและจัดการคลังสินค้า โลจิ
สตกิส ์การบรกิารรบัส่งของ การบรกิารขนส่ง การส่งสนิคา้ 
การให้บริการบ ารุงรกัษาต่างๆ วิศวกรรมงานระบบ การ
ก่อสร้าง การบรกิารทางไปรษณีย์ ระบบการจดัซื้อจดัจา้ง
อิเล็กทรอนิกส์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริการระบบ
การช าระเงนิอเิล็กทรอนิกส ์ศูนย์บรกิารขอ้มูลลูกค้า (Call 
Center) บริการทางการแพทย์  บริการสื่ อ โฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ สื่อดิจิตอลมลัติมีเดีย การท่องเที่ยว การ

5. Disclosure of Personal Data 

All Seasons Place shall not share or disclose 
your Personal Data to any third party unless (i) All 
Seasons Place has obtained your consent (ii) it is for 
the following purposes prescribed in this Policy (iii) it is 
to comply with the law or order of government agency, 
or any other law enforcement agencies. All Seasons 
Place may be required to disclose your Personal Data 
to the following third party (located in Thailand and 
overseas): 

      5.1 External service provider to carry out relevant 
operations related to All Seasons Place’s business 
which shall include, without limitation, manufacturer, 
service provider, retail operator, event organizer, 
marketing, research, opinion survey, data analysis, IT 
service provider, data storage and cloud service 
provider, risk management, telecommunication, bank 
and financial institution, investment, life-insurance, 
non-life insurance, warehouse management and 
control, logistics, courier service provider, 
transportation, shipping, maintenance service, system 
engineering, construction, postal service, electronic 
procurement system, e-commerce, e-payment, call 
center, medical service, marketing and advertising 
media, digital multimedia, touring, printing, personnel 
outsourcing, brokerage service and debt collection, 
etc.; 

      5.2 All Seasons Place’s business partners who 
participate in promotional or marketing activities or 
jointly provide or offer products or services to you, or 
assist you to do transactions and/or use services you 
desire, including collaboration to invent, develop or 



 

 

พิมพ์ การจัดส่งบุคลากร (Outsourcing) บริการตัวแทน
นายหน้า การตดิตามทวงถามหนี้ เป็นตน้ 

      5.2 พนัธมติรทางธุรกจิของออล ซซีัน่ส ์เพลสทีร่่วมจดั
กจิกรรมส่งเสรมิการขาย หรอื กจิกรรมดา้นการตลาด หรอื 
ร่วมจดัหา หรอื ร่วมน าเสนอผลติภณัฑ ์หรอื ร่วมใหบ้รกิาร
แก่ท่าน หรอืช่วยให้ท่านสามารถท าธุรกรรม และ/หรอืใช้
บริการที่ท่านประสงค์ได้ รวมทัง้การให้ความร่วมมอืเพื่อ
คิดค้น พฒันา หรือปรบัปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ 
เพื่อตอบสนองความต้องการและสรา้งความพงึพอใจสูงสุด
ใหแ้ก่ท่านหรอืลูกคา้ของออล ซซีัน่ส ์เพลส 

      5.3 ที่ปรึกษาด้านต่างๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่
ปรึกษาด้านการเงิน หรือ ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ตรวจสอบ
บญัชภีายนอก เป็นตน้ 

      5.4 ผู้รบัโอนสทิธ ิและ/หรอื หน้าที่ ในกรณีการควบ
รวมกจิการ หรอืโอนธุรกจิไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่
บุคคลภายนอก 

      5.5 หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานของรฐั 
เช่น กรมสรรพากร คณะกรรมการแข่งขนัทางการคา้ เป็น
ตน้ รวมถงึศาล ส านักงานอยัการ ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ
หรอืหน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงานหรอืองคก์รอื่นใดทีม่ี
อ านาจบงัคบัตามกฎหมาย 

ทัง้นี้ ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ให้แก่บุคคลภายนอกข้างต้น ออล ซีซัน่ส์ เพลสจะจ ากัด
การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคท์ีเ่กีย่วขอ้ง เท่านัน้ และจะด าเนินการให้
บุคคลภายนอกดงักล่าวลงนามในสญัญาประมวลผลขอ้มลู
ส่วนบุ คคล ( “Personal Data Processing Agreement”) 
เพื่อให้มัน่ใจว่าบุคคลภายนอกดงักล่าวจะไม่ใชข้อ้มูลส่วน
บุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงค์อื่นและจะเกบ็รกัษาขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัยตามที่กฎหมาย
ก าหนดอย่างเคร่งครดั 

improve products or services to meet the needs and 
maximize satisfaction for you or the customers of All 
Seasons Place; 

      5.3 Advisers such as legal advisors, financial 
advisors, or specialists or external auditors, 

      5.4 Assignee of rights and/or obligations in case 
of merger and acquisition, or transfer of business, in 
whole or in part, to any third party, 

      5.5 Government authorities and/or state agencies 
such as the Revenue Department, Office of Trade 
Competition Commission, etc. including court, Office of 
the Attorney General, Royal Thai Police or any other 
law enforcement agencies. 

In disclosing your Personal Data to a third 
party above, All Seasons Place will limit the disclosure 
of your Personal Data only to the extent as required to 
achieve the relevant purposes, and will procure such 
third party to sign a Personal Data Processing 
Agreement to ensure that such third party will not use 
your Personal Data for any other purposes, and will 
strictly keep your Personal Data secure as required by 
laws. 

 

 

6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ 

ออล ซซีัน่ส ์เพลสอาจเปิดเผย หรอืโอนขอ้มลูส่วน
บุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ บุคคลภายนอก หรือ
เซิร์ฟเวอร์ที่ตัง้อยู่ในต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทาง

6. Transfer of Your Personal Data to a Foreign 
Country 

All Seasons Place may disclose or transfer 
your Personal Data to other countries, a third party or 
a server located overseas where such destination 



 

 

ดังกล่าวอาจมี หรือไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลใน
ระดบัที่เท่ากนั ทัง้นี้ ออล ซีซัน่ส์ เพลสจะด าเนินการตาม
ขัน้ตอนและมาตรการต่างๆ เพื่อก ากับดูแลให้การโอน
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปอย่างปลอดภยัและบุคคล
ที่ได้รบัข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรฐานการคุ้มครองขอ้มูลที่
เหมาะสม หรือเป็นไปตามเงื่อนไข หรือข้อยกเว้นที่
กฎหมายก าหนด และออล ซซีัน่ส ์เพลสจะขอความยนิยอม
จากท่านหากกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัความยนิยอมใน
กรณีมกีารโอนขอ้มลูส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

country may or may not have the same data protection 
standards. Provided that, All Seasons Place will 
proceed with procedures and measures to ensure that 
your Personal Data will be securely transferred, and 
that the person who receives your Personal Data has 
in place appropriate data protection standards or other 
derogations as permitted by laws. All Seasons Place 
will request your consent if it is required by applicable 
laws for transferring Personal Data to overseas. 

 

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ออล ซซีัน่ส ์เพลสตระหนักถงึสทิธส่ิวนบุคคลของ
ท่านซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านมีสิทธิแจ้งให้ออล ซี
ซัน่ส์ เพลส ด าเนินการให้เป็นไปตามสิทธิได้ตลอดเวลา
ดว้ยการแจง้ต่อเจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (“Data 
Protection Officer – Company DPO”) ตามช่องทางการ
ตดิต่อทีร่ะบุไวใ้นนโยบายนี้  

ในกรณีท่านมอีายุไม่ครบ 20 ปีบรบิูรณ์ หรอืถูก
จ ากดัความสามารถในการท านิตกิรรมตามกฎหมาย ท่าน
สามารถขอใชส้ทิธโิดยใหบ้ดิา มารดา ผูใ้ชอ้ านาจปกครอง 
หรือมีผู้อ านาจกระท าการแทนเป็น ผู้แจ้งความประสงค์
แทน 

ออล ซีซัน่ส์ เพลส จะด าเนินการตามที่ท่านแจ้ง
ความประสงค์โดยเคร่งครดัตามเงือ่นไขทีก่ฎหมายก าหนด
ภายใน 14 (สิบสี่) วนัท าการนับจากวนัที่ได้รบัแจ้งความ
ประสงคด์งักล่าว ดงันี้ 

      7.1 สทิธขิอเพกิถอนความยนิยอม 

            ท่านมสีทิธขิอเพกิถอนความยนิยอมทีจ่ะให้ออล 
ซีซัน่ส์ เพลส เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านได้ตลอดเวลา เว้นแต่มีข้อจ ากัดโดย
กฎหมายหรอืสญัญาทีใ่หป้ระโยชน์แก่ท่าน 

      7.2 สทิธขิอเขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคล  

            ท่านมสีทิธขิอเขา้ถึงและขอรบัส าเนาขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรบัผิดชอบของออล ซีซัน่ส์ 

7. Rights of Data Subject 

All Seasons Place is aware of your personal 
rights which are under protection of PDPA in which you 
are entitled to exercise those rights at any time by 
sending a request to All Seasons Place’s Data 
Protection Officer (“Company DPO”) via contact 
channels indicated herein.  

In case you are under 20 years old or your 
legal capacity is restricted, your father, mother, 
guardian or representative is required to exercise the 
rights on your behalf. 

All Seasons Place will strictly proceed in 
accordance with your request pertaining to the rights 
of Data Subject under PDPA within 14 (fourteen) 
business days upon receipt of such request as follows. 

      7.1 Rights to Withdraw Consent 

            You have the rights, at any time, to withdraw 
the consent given to All Seasons Place for collection, 
use and/or disclosure of your Personal data except that 
such rights is restricted under applicable laws or 
contract which benefits you. 

      7.2 Rights to Access Information 

            You have the rights to request for accessing 
and receiving copy of your Personal Data which is in 
possession of All Seasons Place or request All 
Seasons Place to disclose acquisition of such Personal 
Data for which you have not given your consent. 

      7.3 Rights to Data Portability 

            You have the rights to request your Personal 
Data from All Seasons Place in the event that All 



 

 

เพลส หรอืขอใหอ้อล ซซีัน่ส ์เพลส เปิดเผยถงึการไดม้าซึ่ง
ขอ้มลูทีท่่านไม่ไดใ้หค้วามยนิยอม 

      7.3 สทิธขิอถ่ายโอนขอ้มลูส่วนบุคคล 

            ท่านมสีทิธขิอรบัขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่กี่ยวกบัท่าน
จากออล ซีซัน่ส์ เพลส ในกรณีที่ออล ซีซัน่ส์ เพลส ได้ท า
ให้ข้อมูลนั ้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือใช้งาน
โดยทัว่ไปได้ด้วยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ท างานได้โดย
อตัโนมตัแิละสามารถใชห้รอืเปิดเผยไดด้ว้ยวธิกีารอตัโนมตั ิ
รวมทัง้ (ก) มีสิทธิขอให้ออล ซีซัน่ส์ เพลส ส่ง หรือโอน
ขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลอื่น เมื่อสามารถท าไดด้ว้ยวธิกีารอตัโนมตั ิหรอื 
(ข) ขอรบัขอ้มลูส่วนบุคคลทีอ่อล ซซีัน่ส ์เพลส ส่ง หรอืโอน
ขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่
สามารถท าได ้

      7.4 สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ขอ้มลูส่วนบุคคล  

            ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรณีที่เป็นข้อมูลส่วน
บุคคลที่เก็บรวบรวมได้ด้วยเหตุจ าเป็นเพื่อการด าเนิน
ภารกจิเพื่อประโยชน์สาธารณะของออล ซซีัน่ส ์เพลส หรอื
เหตุจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของออล ซี
ซัน่ส์ เพลส หรือบุคคลอื่น ทัง้นี้ ออล ซีซัน่ส์ เพลสอาจ
ปฏิเสธการใช้สิทธินี้ของท่านหากออล ซีซัน่ส์ เพลส
สามารถพสิูจน์ใหเ้หน็ถงึเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายทีส่ าคญั
ยิง่กว่า หรอืเป็นไปเพื่อก่อตัง้สทิธเิรยีกร้องตามกฎหมาย 
การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
หรอืการยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย 

            อนึ่ง ออล ซีซัน่ส์ เพลสอาจปฏิเสธการใช้สทิธนิี้
ของท่านตามทีร่ะบุในขอ้ 7.4 นี้ หากการเกบ็รกัษาเป็นไป
เพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 

            (ก) เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการ
แสดงความคดิเหน็ 

            (ข) เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีเ่กีย่วกบัการจดัท า
เอกสารเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการ

Seasons Place has made such Personal Data in 
readable format or usable by any automatic equipment 
or device and capable of using or disclosing 
automatically including (a) rights to request All 
Seasons Place to send or transfer your Personal Data 
to another data controller when capable of doing so 
automatically or (b) rights to receive Personal Data in 
which All Seasons Place sends or transfers in such 
format to another data controller directly unless it is 
impossible to do so due to technical limit. 

      7.4 Rights to Object Collection, Use or Disclosure 
of Personal Data 

            You have the rights to object collection, use 
or disclosure of your Personal Data for Personal Data 
collected under the necessity for the performance of a 
task carried out in the public interest by All Seasons 
Place or the necessity for legitimate interest of All 
Seasons Place or other persons, provided that, All 
Seasons Place may reject your rights in case All 
Seasons Place is able to justify greater importance of 
its legitimate interest, or establishing legal claim, 
complying with the law, or exercising or defending legal 
claims; 

            Nevertheless, All Seasons Place may reject 
your request specified in this Clause 7.4 if the retention 
of Personal Data is for following purposes: 

            (a) For the purpose of exercising freedom of 
expression; 

            (b) For the achievement of the purposes 
relating to the preparation of documents for public 
interest, or for the purposes relating to research or 
statistics, in which the suitable measures to safeguard 
your rights and freedoms are put in place; 

            (c) It is necessary for the performance of a 
task carried out in the public interest by All Seasons 
Place, or it is necessary for the exercising of official 
authority vested in All Seasons Place; 

            (d) It is necessary for compliance with the law 
to achieve the purposes with respect to: (i) preventive 
medicine or occupational medicine, the assessment of 
working capacity of the employee, medical diagnosis, 



 

 

ศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่
เหมาะสม เพื่อคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของท่าน 

            (ค) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบตัิหน้าที่ในการ
ดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของออล ซีซัน่ส์ 
เพลส หรอืปฏิบตัิหน้าทีใ่นการใชอ้ านาจรฐัทีไ่ดม้อบใหแ้ก่
ออล ซซีัน่ส ์เพลส 

            (ง) เป็นการจ าเป็นในการปฏิบตัิตามกฎหมาย
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์เกี่ยวกบั (1) เวชศาสตร์ป้องกนั
หรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการ
ท างานของลูกจ้าง การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ การ
ให้บริการด้านสุขภาพ หรือด้านสังคม การรักษาทาง
การแพทย์ การจัดการด้านสุขภาพ หรือระบบและการ
ให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ หรือ (2) ประโยชน์
สาธารณะดา้นการสาธารณสุข 

            (จ) การใช้เพื่อการก่อตัง้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย หรอืการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการ
ยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืเพื่อการปฏบิตัิ
ตามกฎหมาย 

      7.5 สิทธิขอให้ลบ หรือ ท าลายข้อมูลส่วนบุคคล  

ท่านมีสิทธิขอให้ออล ซีซัน่ส์ เพลส ลบ หรือ
ท าลาย หรอืท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลทีไ่ม่สามารถ
ระบุตวับุคคลว่าเป็นท่านได ้ดงันี้ 

            7.5.1 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นใน
การเก็บรกัษาไว้ตามวตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรอืเปิดเผย 

            7.5.2 เมื่อท่านถอนความยินยอมในการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และออล ซีซัน่ส์ เพลส ไม่มี
อ านาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ไดต้่อไป 

            7.5.3 เมื่อขอ้มูลส่วนบุคคลไดถู้กเกบ็รวบรวม ใช ้
หรอืเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล 

      7.6 สทิธขิอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูส่วนบุคคล  

the provision of health or social care, medical 
treatment, management of health or social care 
systems and services, or (ii) public interest in public 
health; 

            (e) For the purpose of establishing, or 
exercising, or defending legal claims, or complying with 
the law. 

      7.5 Rights to Erasure/Rights to be forgotten 

            You have the rights to request All Seasons 
Place to erase or destroy or anonymize your Personal 
Data in the following events: 

            7.5.1 When the Personal Data is unnecessary 
for retention in accordance with the purpose of 
collection, use or disclosure; 

            7.5.2 When you as Data Subject have 
withdrawn the consent for collection, use or disclosure 
of Personal Data and All Seasons Place no longer has 
legitimate rights to collect, use or disclose such 
Personal Data; 

            7.5.3 When Personal Data is collected, used 
or disclosed unlawfully. 

      7.6 Rights to Restrict Processing of Personal Data 

            You have the rights to restrict the use of your 
Personal Data by All Seasons Place in the following 
events: 

            7.6.1 During the investigation by All Seasons 
Place pursuant to your request specified in Clause 7.7; 

            7.6.2 Personal data which must be erased or 
destroyed because it was unlawfully collected/used or 
disclosed but you request to restrict the use instead; 

            7.6.3 When Personal Data is no longer 
required to be retained in accordance with the purpose 
of collection of such Personal Data. However, it must 
be retained due to your necessity for establishing legal 
claim, complying with laws, or exercising or defending 
legal claims; 

            7.6.4 When you have exercised your rights to 
object collection, use, or disclosure of your Personal 
Data specified in Clause 7.4 and All Seasons Place is 



 

 

            ท่านมสีทิธขิอให้ออล ซีซัน่ส์ เพลส ระงบัการใช้
ขอ้มลูส่วนบุคคลได ้ดงันี้ 

            7.6.1 เมื่อออล ซีซัน่ส์ เพลส อยู่ในระหว่างการ
ตรวจสอบตามทีท่่านรอ้งขอตามสทิธขิองท่านในขอ้ 7.7 

            7.6.2 เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบ หรือ
ท าลาย เพราะเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม ใช้ 
หรอืเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ท่านขอใหร้ะงบั
การใชแ้ทน 

            7.6.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นใน
การเก็บรกัษาไว้ตามวตัถุประสงค์การเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคล แต่ท่านมีความจ าเป็นต้องขอให้เก็บรกัษาไว้
เพื่อใชใ้นการก่อตัง้สทิธติามกฎหมาย การปฏบิตัติาม หรอื
การใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอื การยกขึน้ต่อสูส้ทิธิ
เรยีกรอ้งตามกฎหมาย 

            7.6.4 ในกรณีที่ท่านใช้สิทธิคัดค้านการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลตามที่ระบุในขอ้ 7.4 และ
ออล ซซีัน่ส ์เพลสก าลงัด าเนินการพสิูจน์ใหเ้หน็ถงึเหตุอนั
ชอบด้วยกฎหมายที่ส าคัญยิ่งกว่า หรือการก่อตัง้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตัิตาม หรือการใช้สิทธิ
เรยีกร้องตามกฎหมาย หรอืการยกขึ้นต่อสู้สทิธเิรยีกร้อง
ตามกฎหมายตามทีร่ะบุในขอ้ 7.4 วรรคแรก (ก) หรอืก าลงั
ตรวจสอบว่าเป็นการจ าเป็นเพื่อการด าเนินการภารกจิเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะของออล ซซีัน่ส ์เพลสตามทีร่ะบุในขอ้ 
7.4 วรรคแรก(ค) 

      7.7 สทิธขิอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคล  

            ท่านมีสิทธิขอให้ออล ซีซัน่ส์ เพลส ด าเนินการ
แก้ไขเพื่อใหข้อ้มลูส่วนบุคคลถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์
และไม่ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 

      7.8 สทิธริอ้งเรยีน 

            ท่านมสีทิธริอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการผูเ้ชีย่วชาญ
ภายใต้คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่
ออล ซีซัน่ส์ เพลส หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
รวมทัง้ลูกจา้ง หรอืผูร้บัจา้งของออล ซซีัน่ส ์เพลส หรอืของ
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตาม

proving of its legitimate interest with greater importance 
than your rights, or establishing legal claim, complying 
with laws, or exercising or defending legal claims 
pursuant to Clause 7.4, paragraph one (a); or All 
Seasons Place is proving of its task carried out in the 
public interest pursuant to Clause 7.4, paragraph one 
(c). 

      7.7 Rights to Rectification of Personal Data 

            You have the rights to request All Seasons 
Place to amend your Personal Data so that it is up-to-
date, correct and not misleading. 

      7.8 Rights to Complain 

            You have the rights to file a complaint to the 
expert committee under Personal Data Protection 
Committee if All Seasons Place or any data processor 
or any of employees or contractors of All Seasons 
Place or data processor are in breach of PDPA and/or 
any ministerial regulations or announcement issued 
under PDPA. 

 

 



 

 

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง
กฎกระทรวง หรอืประกาศทีอ่อกตามกฎหมายดงักล่าว 

8. ข้อปฏิบติัของท่านในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล 

เนื่องด้วยออล ซีซัน่ส์ เพลสจะสามารถใหบ้รกิาร
แก่ท่านตามความประสงค์ของท่าน หรอืปฏบิตัติามสญัญา
ระหว่างกนัได้ก็ต่อเมื่อออล ซีซัน่ส์ เพลสได้รบัขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านที่ถูกต้องและจ าเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่
เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้เพื่อการตรวจสอบและมัน่ใจว่าการเก็บ
รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านโดยออล 
ซซีัน่ส ์เพลสจะเป็นไปตามเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบัท่าน (Customer Due Diligence) และ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้องตามความเป็นจริงและ
เป็นข้อมูลปัจจุบัน ดังนั ้น ท่านจึงจ าเป็นต้องให้ความ
ร่วมมอืกบัออล ซซีัน่ส ์เพลสในการด าเนินการดงักล่าวดว้ย 

8. Your Procedure to Give Personal Data 

All Seasons Place shall be able to provide 
services of your interest or perform its obligation under 
the contract upon receiving your Personal Data which 
is correct and required for the relevant purposes 
including to verify and ensure that the collection, use, 
or disclosure of your Personal Data which is proceeded 
by All Seasons Place shall be in compliance with 
Customer Due Diligence criteria and your Personal 
Data is correct and up to date. Thus, your cooperation 
in giving Personal Data to All Seasons Place is 
required. 

 

9. ระยะเวลาในการจดัเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคล 

ออล ซีซัน่ส์ เพลสจะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จ าเป็นในระหว่างที่ท่านยงัใช้
บรกิาร หรอืมคีวามสมัพนัธ์อยู่กบัออล ซีซัน่ส์ เพลส หรอื
ตลอดระยะเวลาที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามที่
ระบุไว้ในนโยบายฉบบันี้ และเมื่อท่านไม่ได้เป็นผูเ้ช่าของ
ออล ซีซัน่ส์ เพลส หรือยุติความสมัพนัธ์กับออล ซีซัน่ส์ 
เพลสแล้ว ออล ซีซัน่ส์ เพลส ยงัจ าเป็นต้องจดัเก็บขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่านไว้ตามที่กฎหมายก าหนด และ/หรือ 
ตามนโยบาย มาตรฐานการปฏบิตังิาน ในเรื่องการจดัเกบ็ 
ท าลายเอกสารต่างๆ ของออล ซีซัน่ส์ เพลส โดยออล ซี
ซัน่ส์ เพลสจะลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล หรือท าให้
เป็นขอ้มูลที่ไม่สามารถระบุถึงตวัตนของท่านได้เมื่อหมด
ความจ าเป็น หรือสิ้นสุดระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ ภายใน
ระยะเวลาไม่เกนิ 10 (สบิ) ปีนับจากวนัทีท่่านยุตกิารเป็นผู้
เช่า หรอืยุติความสมัพนัธ์ หรอืท าธุรกรรมหรอืติดต่อครัง้
สุดท้ายกับออล ซีซัน่ส์ เพลส แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะ
เกดิขึน้ภายหลงั 

9. Retention Period of Personal Data 

All Seasons Place will retain your Personal 
Data for as long as is necessary during the period that 
you are using the services of, or have relationship with 
All Seasons Place, or for as long as is necessary to 
fulfil the purposes prescribed in this Policy. If you cease 
to be tenant of All Seasons Place or have terminated 
relationship with All Seasons Place, All Seasons Place 
shall retain your Personal Data for back-up purpose as 
required by applicable laws and/or in accordance with 
the policies or standard operating procedures on data 
retention and destruction of All Seasons Place. All 
Seasons Place will erase, destroy, or anonymize 
Personal Data when it is no longer necessary or when 
the period lapses, provided, however, within 10 (ten) 
years from the date that you stop being tenant, or 
terminate the relationship, or do transaction, or last 
contact with All Seasons Place, whichever occurs later. 

10. เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ออล ซีซัน่ส์ เพลส ได้แต่งตัง้เจ้าหน้าที่คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : Company 
DPO) เพื่อก ากบัดูแลการปฎิบตัิตามกฎหมายของออล ซี

10. Data Protection Officer 

All Seasons Place has appointed the Data 
Protection Officer (“Company DPO”) to monitor the 
compliance of All Seasons Place in accordance with 



 

 

ซัน่ส ์เพลส ใหถู้กต้องและสอดคล้องกบักฎหมายคุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายของออล ซีซัน่ส์ เพลส ว่า
ด้วยการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุ คคล  รวมทั ้ง เ ป็นผู้
ประสานงานกบัท่านในการรบัเรื่องรอ้งเรยีนและช่วยเหลอื
อ านวยความสะดวกแก่ท่านเกี่ยวกับการแจ้งใช้สิทธขิอง
ท่านตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือมีข้อสงสัย หรือ
ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรอื เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
รวมถึงสิทธิของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล หรอืต้องการยกเลกิความยนิยอม หรอืหยุดการรบั
ข่าวสารหรอืขอ้มูลทางการตลาด หรือกรณีที่พบว่ามกีาร
ละเมดิขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อออล ซีซัน่ส์ 
เพลส ผ่านช่องทางดงันี้ 

Email : DPO@ASP.TH.COM 

ตดิต่อ ฝ่ายกฎหมาย 

บรษิทั ออล ซซีัน่ส ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 

ชัน้ 19 อาคารเอ็ม.ไทย เลขที่ 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพนิี 
เขตปทุมวนั 10330 

PDPA and this Policy, to coordinate with you in 
handling the complaints, and to facilitate your request 
to exercise the rights under PDPA. 

If you have any comments or questions or 
inquiries regarding the collection, use and/or disclosure 
of your Personal Data and your rights under PDPA or 
wish to withdraw or cancel your consent or cease 
receiving information or if you are aware of any breach 
of your Personal Data, please contact All Seasons 
Place through the following channels: 

Email : DPO@ASP.TH.COM 

Contact : Legal 

19th floor, M. Thai Tower, 87, Wireless Road, 
Lumpini Subdistrict, Pathumwan District, 

Bangkok 10330 

 

mailto:DPO@ASP.TH.COM

