
 

 

 

 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษัิท เอสจี โบรคเกอร ์จาํกดั (“บริษัทฯ”) ใส่ใจในความสาํคญัของความเป็นส่วนบคุคลของท่าน และมุ่งมั่นท่ี

จะปกปอ้งคุม้ครองความเป็นสว่นบคุคลของขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 

นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันีจ้ะกาํหนดรายละเอียดการดาํเนินการตา่ง ๆ ของบริษัทฯ อนัเก่ียวขอ้ง

กบัขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น รายละเอียดในการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของ

ทา่นว่าบริษัทดาํเนินการอย่างไร เม่ือใด และดว้ยเหตใุด รวมถึงขัน้ตอนการดาํเนินการเพ่ือใหข้อ้มลูส่วนบคุคล

ของท่านถูกเก็บรกัษาอย่างเป็นความลบัและปลอดภัย การกาํหนดระยะเวลาท่ีบริษัทฯ เก็บรกัษาขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่าน ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ และสิทธิต่าง ๆ ท่ีท่านมีในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้

พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎและ

ข้อบังคับอ่ืนใด หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ (ตามท่ีแก้ไขเพิ่มเติมหรือนํามาใช้แทนเป็นครั้งคราว)                             

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น  

บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านในการอ่านนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลฉบบันีเ้พ่ือทาํความเขา้ใจถึง

สิทธิต่าง ๆ ท่ีท่านมีเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีให้ไว้กับบริษัทฯ อนึ่ง นโยบายฉบับนีอ้าจมีการ

เปล่ียนแปลงไดใ้นระหวา่งท่ีท่านยงัคงมีความสมัพนัธก์บับริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ ขอแนะนาํใหท้่านกลบัมาอ่าน

นโยบายฉบบันีเ้ป็นครัง้คราว อย่างไรก็ตาม หากนโยบายฉบบันีมี้การเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัสาํคญัซึ่งอาจ

กระทบสิทธิในขอ้มูลส่วนบคุคลของท่าน บริษัทฯ จะดาํเนินการแจง้ใหท้่านทราบโดยทนัทีโดยการประกาศลง

ในเว็บไซตข์องบรษัิทฯ  

หากท่านมีขอ้สงสยัในนโยบายของบริษัทฯ หรือประสงคจ์ะใชส้ิทธิในขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษัทฯ เก็บ

รวบรวมไว ้ทา่นสามารถตดิตอ่บรษัิทฯ ไดต้ามรายละเอียดท่ีระบไุวภ้ายใตห้วัขอ้ "ตดิตอ่บรษัิทฯ" ดา้นลา่งนี ้

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีเ่ก็บรวบรวม 

ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น หมายถึง ขอ้มลูใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีสามารถระบตุวัตนของท่านไดไ้ม่ว่าจะโดยตรง

หรือโดยออ้ม และการระบุตวัตนของท่านนัน้สามารถทาํไดโ้ดยใชข้อ้มูลดงักล่าวเพียงอย่างเดียวหรือใชข้อ้มูล

หลายขอ้มูลท่ีบริษัทฯ มีอยู่หรือท่ีบริษัทฯ สามารถเขา้ถึงไดต้ามความเหมาะสมรวมกัน อย่างไรก็ตาม ขอ้มูล

สว่นบคุคลนัน้ไมร่วมถึงขอ้มลูสว่นบคุคลของผูเ้สียชีวิต  

บริษัท เอสจี โบรคเกอร ์จาํกดั  

 

 

 

 

 

 



2 

 

ทัง้นี ้ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวมนัน้จะแตกต่างกันไป ขึน้อยู่กับประเภท

ธุรกรรม ผลิตภัณฑ ์หรือบริการท่ีท่านเลือกใช ้หรือความสมัพนัธร์ะหว่างท่านและบริษัทฯ โดยท่ีขอ้มูลส่วน

บคุคลท่ีบรษัิทฯ เก็บรวบรวมอาจประกอบดว้ยขอ้มลูส่วนบคุคลทั่วไปและขอ้มลูสว่นบคุคลอ่อนไหว ดงันี ้

ขอ้มลูสว่นบคุคลทั่วไป • รายละเอียดเก่ียวกบัท่าน ไดแ้ก่ ช่ือ นามสกุล เพศ วนัเดือนปีเกิด ทกัษะและ

คณุสมบตั ิประวตักิารศกึษา อาชีพ สถานภาพสมรส และสญัชาต ิ

• รายละเอียดการติดต่อ เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท ์และบัญชี

โซเชียลมีเดียตา่ง ๆ   

• รายละเอียดการระบุตัวตนและการยืนยันความถูกต้อง เช่น เลขท่ีบัตร

ประจาํตวัประชาชน เลขท่ีหนงัสือเดินทาง เลขท่ีใบอนุญาตขบัข่ี เสียงบนัทึก 

ภาพถ่าย และภาพจากกลอ้งวงจรปิด  

• รายละเอียดทางการเงิน เช่น ประวตัิการชาํระเงินของท่าน หมายเลขบตัร

เครดติ และรายละเอียดบญัชีธนาคาร 

• ผลการตรวจสอบความน่าเช่ือถือ (credit check) หรือผลการตรวจสอบ

ประวตัขิองทา่น 

• ขอ้มูลการเขา้ใชเ้ว็บไซต ์แอปพลิเคชนั หรือเทคโนโลยีอ่ืน ๆ รวมถึงท่ีอยู่ไอพี 

คกุกี ้หรือขอ้มลูอปุกรณอ่ื์น ๆ 

• ขอ้มลูอ่ืน ๆ ท่ีทา่นใหไ้วก้บับรษัิทฯ   

ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล

ออ่นไหว 

• เชือ้ชาต ิ 

• ศาสนา  

• ประวตัอิาชญากรรม  

• ขอ้มลูสขุภาพหรือความพิการทางรา่งกาย  

 

ในบางกรณีบรษัิทฯ อาจเพิ่มเตมิขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นท่ีบรษัิทฯ เก็บรกัษาไวด้ว้ยขอ้มลูท่ีบริษัทฯ ไดร้บัจาก

บคุคลภายนอก ขอ้มลูท่ีเปิดเผยตอ่สาธารณะ ขอ้มลูท่ีไดร้บัมาโดยเชิงพาณิชย ์และ/หรือขอ้มลูอ่ืนใดท่ีบริษัทฯ 

ไดร้บัมาดว้ยวิธีการอ่ืนโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย เช่น บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลของท่านท่ีเปิดเผยต่อ

สาธารณะ ขอ้มลูบนบทความออนไลน ์ส่ือสงัคมออนไลน ์(Social Media Platforms) ฐานขอ้มลูสาธารณะ 

วารสาร และสงัคม 
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ทัง้นี ้หากท่านไม่ใหห้รือไม่สามารถให ้หรือปฏิเสธท่ีจะใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านบางประเภท หรือไม่ให้

ความยินยอมของท่านแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีจาํเป็นเพ่ือสรา้ง

ความสมัพนัธ ์จดัหาผลิตภณัฑ ์และ/หรือใหบ้ริการแก่ท่าน บริษัทฯ อาจไม่สามารถติดต่อท่าน เขา้ทาํสญัญา

กบัทา่น หรือปฏิบตัหินา้ท่ีตามสญัญาท่ีทาํกบัท่านไวไ้ด ้

 

2. เหตุผลและวิธีการเก็บรวบรวม ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลของส่วนบุคคลของท่าน 

บรษัิทฯ เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านตามวตัถปุระสงคท่ี์ระบไุวเ้ฉพาะเท่าท่ี

จาํเป็นเท่านัน้ โดยบริษัทฯ จะดาํเนินการตามกฎหมายและดว้ยความยุติธรรม นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงักาํหนด

เหตุผลโดยชอบดว้ยกฎหมายในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ตามแต่ประเภทของข้อมูลส่วน

บคุคลของทา่นท่ีบรษัิทฯ นาํมาประมวลผล ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะเก็บ เปิดเผย และประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของ

ทา่นเพ่ือวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้

1)  ฐานหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

บรษัิทฯ จะประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเท่าท่ีจาํเป็นเพ่ือปฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎหมายของบริษัทฯ 

ภายใตฐ้านหนา้ท่ีตามกฎหมาย ดงัตอ่ไปนี ้

ก. ปฏิบตัติาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

ข. ปฏิบตัิตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายการประกอบธุรกิจขอ้มลูเครดิต ประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย ์พระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจาํกดั กฎหมายภาษี และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทฯ อยู่

ภายใตก้ารบงัคบัทัง้ในประเทศไทยและประเทศอ่ืน  

ค. ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ และ/หรือคาํสั่งของผูมี้อาํนาจท่ีบริษัทฯ ตอ้งปฏิบตัิ

ตาม เช่น คาํสั่งศาล หรือคาํสั่งของหน่วยงานรฐั หน่วยงานกาํกบัดแูล หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูมี้

อาํนาจ  

ง. ดาํเนินการต่าง ๆ เพ่ือป้องกันและสอบสวน และดาํเนินการแกไ้ข รวมถึงดาํเนินการอ่ืนใดตามท่ี

เจ้าหน้าท่ีของรัฐรอ้งขอ อันเก่ียวข้องกับธุรกิจ ผลิตภัณฑแ์ละ/หรือบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ 

รวมถึงการประเมินการปฏิบตัติามกฎหมาย 

2)  ฐานประโยชนท่ี์สาํคญัตอ่ชีวิต 

บรษัิทฯ จะประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นในกรณีท่ีจาํเป็น โดยคาํนึงถึงฐานประโยชนท่ี์สาํคญัตอ่

ชีวิตเพ่ือปอ้งกนัหรือหลีกเล่ียงอนัตรายแก่ชีวิต รา่งกาย หรือสขุภาพของบคุคล 
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3) ฐานสญัญา 

บริษัทฯ จะประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านในกรณีท่ีจาํเป็นเพ่ือการปฏิบตัิตามสญัญาท่ีท่านเป็น

คูส่ญัญา หรือเพ่ือดาํเนินการตามคาํขอของทา่นก่อนเขา้ทาํสญัญา ซึ่งรวมถึงกรณีดงัตอ่ไปนี ้

ก. เพ่ือรเิริ่ม เขา้ทาํ จดัการ และตกลงความสมัพนัธท์างธุรกิจ หรือธุรกรรมระหวา่งทา่นกบับรษัิทฯ  

ข. เพ่ือการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้รกิารตา่ง ๆ แก่ทา่น 

ค. เพ่ือดาํเนินการชาํระเงิน และเก็บรกัษาบนัทึกทางบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาหรือธุรกรรมท่ีทาํขึน้

ระหวา่งทา่นและบรษัิทฯ 

ง. เพ่ือใชส้ิทธิของบรษัิทฯ ท่ีมีในผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบรกิารแก่ทา่น 

จ. เพ่ือดาํเนินการตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง การกาํกบัดแูล และกระบวนการควบคมุ

ภายใน 

ฉ. เพ่ือดาํเนินการรบัสมคัรและคดัเลือกบคุลากรในการสมคัรงานและ/หรือการฝึกงาน ก่อนการเขา้

ทาํสญัญาวา่จา้งพนกังานและ/หรือการฝึกงาน 

ฎ. เพ่ือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษัทฯ ไดเ้ก็บรวบรวมไวใ้หแ้ก่ผูร้บัจา้งของบริษัทฯ เพ่ือ

ดาํเนินการใหบ้รกิาร  

4)  ฐานประโยชนอ์นัชอบธรรม 

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทั่วไปของท่านภายใตฐ้านประโยชนอ์นัชอบ

ธรรมท่ีบรษัิทฯ หรือบคุคลภายนอกยดึถือ เวน้แตใ่นกรณีท่ีประโยชนห์รือสิทธิและเสรีภาพขัน้พืน้ฐานของ

ท่านจะอยู่เหนือประโยชนอ์นัชอบธรรมนัน้ ทัง้นี ้เม่ือพิจารณาประโยชน ์สิทธิและเสรีภาพของท่านแลว้ 

บรษัิทฯ อาจเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านภายใตฐ้านประโยชนอ์นัชอบธรรมใน

กรณีดงัตอ่ไปนี ้

ก. เพ่ือบริหารจัดการและดาํเนินการเก่ียวกับช่องทางการส่ือสารของบริษัทฯ ทัง้ทางออนไลนแ์ละ

ออฟไลนท่ี์บริษัทฯ ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทัง้ระบบการทาํงานและ

การบรกิารตา่ง ๆ ผา่นชอ่งทางการส่ือสารของบรษัิทฯ 

ข. เพ่ือปกปอ้งสิทธิ ทรพัยส์นิ ความปลอดภยั หรือการดาํเนินงานของบริษัทฯ ของบริษัทในเครือของ

บรษัิทฯ ของทา่น หรือของบคุคลอ่ืน เพ่ือใหบ้รษัิทฯ สามารถดาํเนินการตา่ง ๆ ท่ีสามารถกระทาํได้

เพ่ือแกไ้ขหรือเยียวยา หรือบรรเทาความเสียหายท่ีบรษัิทฯ อาจไดร้บั  

ค. เพ่ือตรวจสอบ และแกไ้ขปัญหาตามขอ้รอ้งเรียนของท่านท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑ ์การบริการ และ/

หรือพฤติกรรมการฉ้อโกงของบริษัทฯ พนักงานของบริษัทฯ หรือฝ่ายลูกคา้สัมพันธ์ โดยการ
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ตรวจสอบดงักล่าวจะใชเ้ฉพาะกบัขอ้มลูส่วนบคุคลทั่วไปเท่านัน้ และไม่รวมถึงขอ้มลูส่วนบุคคล

ออ่นไหว 

ง. เพ่ือติดต่อส่ือสารกับท่านในการเขา้ทาํธุรกรรมต่าง ๆ ตามคาํรอ้งขอ ขอ้ซักถาม และ/หรือการ

ดาํเนินการใด ๆ ระหวา่งทา่นกบับรษัิทฯ 

จ. เพ่ือริเริ่ม ใช ้หรือปกปอ้งสิทธิโดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษัทฯ หรือเพ่ือดาํเนินกระบวนการทาง

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลทั่วไปของทา่น 

ฉ. เพ่ือรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลของกรรมการ ผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคล 

หรือตัวแทนของลูกคา้ของนิติบุคคล และ/หรือผูจ้ัดจาํหน่ายของนิติบุคคล ซึ่งจะใชเ้ฉพาะกับ

ขอ้มลูสว่นบคุคลทั่วไปเทา่นัน้ และไมร่วมถึงขอ้มลูสว่นบคุคลออ่นไหว  

5) สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย 

บริษัทฯ ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทั่วไปและขอ้มลูส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่านในการก่อตัง้ ใช ้หรือ

ยกขึน้ตอ่สูเ้พ่ือสิทธิเรียกรอ้งทางกฎหมายหรือการดาํเนินกระบวนการทางกฎหมายท่ีเกิดขึน้แลว้หรืออาจ

เกิดขึน้ในอนาคต ภายใตฐ้านสิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมายนี ้

6) ฐานความยินยอม 

นอกเหนือจากเหตผุลทางกฎหมายขา้งตน้ บริษัทฯ อาจประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านภายใต้

ความยินยอมของท่าน โดยบริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านเฉพาะในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่มีฐานทาง

กฎหมายในการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลสว่นบคุคลของทา่นได ้โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีท่ี

การเก็บรวบรวมและประมวลผลท่ีอาจมีผลกระทบหรือเก่ียวขอ้งกับขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีมีความอ่อนไหว

ของท่าน บริษัทอาจขอความยินยอมจากท่านหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล 

เพ่ือวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้

ก. เพ่ือนาํเสนอผลิตภัณฑป์ระกันภยั ความคุม้ครอง สิทธิประโยชน ์และเบีย้ประกันภัย รวมไปถึงการ

ประชาสมัพนัธ ์เผยแพรข่อ้มลู การใหบ้ริการตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การแจง้เตือนการตอ่ประกนั การ

แจง้ขอ้มลูสิทธิประโยชนต์า่งๆ  การบรกิารดา้นสินไหม การบรกิารลกูคา้สมัพนัธ ์เป็นตน้ 

ข.   เพ่ือการรับการติดต่อส่ือสารทางการตลาด ข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขายท่ีเก่ียวกับ

ผลิตภณัฑแ์ละบรกิารของบรษัิท บรษัิทในเครือและบรษัิทยอ่ยของบรษัิท และบคุคลภายนอก 

ค. เพ่ือเปิดเผยหรือใหข้อ้มลูส่วนบคุคลใหแ้ก่บริษัทในเครือ อนัไดแ้ก่ บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จาํกัด 

(มหาชน) บริษัท เอสจี แคปปิตอล จาํกัด และ บริษัท เอสจี เซอรวิ์สพลสั จาํกัด รวมถึงการใชบ้ริการ

ภายนอก (Outsource) บริษัทพันธมิตร และหรือบุคคลใดท่ีบริษัทเห็นสมควร รวมทัง้ท่ีจะมีขึน้ใน

อนาคตซึ่งบรษัิทจะแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบในภายหลงั เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการรบัการติดตอ่ส่ือสารทาง
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การตลาด ขอ้เสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขายท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษัทในเครือ

ดงักลา่ว 

ง. เพ่ือวิเคราะหข์อ้มลู วิจยั ขอ้คดิเห็น และขอ้เสนอแนะ เพ่ือการพฒันาและสรา้งผลิตภณัฑ ์บริการและ

ระบบต่างๆ ท่ีจะช่วยใหบ้ริษัทสามารถนาํเสนอและใหบ้ริการในมาตรฐานท่ีสูงขึน้ หรือเพิ่มสิทธิและ

ผลประโยชนต์า่งๆ ใหแ้ก่ทา่น 

หากบริษัทฯ จาํเป็นตอ้งขอความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบอย่างชดัแจง้ว่ามีขอ้มูล

อะไรบา้งท่ีบริษัทฯ จะขอจากท่าน และขอใหท้่านยืนยนัการตดัสินใจของท่านว่าจะใหค้วามยินยอมแก่

บริษัทฯ หรือไม่ ทัง้นี ้หากบริษัทฯ ไม่สามารถจดัหาผลิตภัณฑแ์ละ/หรือใหบ้ริการแก่ท่านไดเ้น่ืองจาก

ท่านไม่ยินยอมใหบ้ริษัทฯ ทาํการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะ

ชีแ้จงใหท้า่นทราบอยา่งชดัเจนในเวลาท่ีบรษัิทฯ ขอความยินยอมจากทา่น  

อนึ่ง ในกรณีท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นผูเ้ยาว ์คนเสมือนไรค้วามสามารถ หรือคนไรค้วามสามารถ 

บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ของบุคคล

ดงักลา่ว 

 

3. การแจ้งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บรษัิทฯ จะแจง้วตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านใหท้่านทราบเสมอ ไม่

วา่จะก่อน หรือ ณ เวลาท่ีทาํการเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น ยกเวน้ในบางกรณีท่ีบริษัทฯ อาจไม่ตอ้งแจง้การ

เก็บและการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านใหท้า่นทราบ ดงันี ้

1) เม่ือท่านไดร้บัทราบถึงวตัถปุระสงคห์รือรายละเอียดการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล

นัน้แลว้ 

2) เม่ือการแจง้วตัถปุระสงคใ์หม่หรือรายละเอียดของการเก็บและประมวลผลขอ้มลูของบริษัทฯ นัน้ไม่อาจ

สามารถกระทาํได ้หรือจะเป็นการขดัขวางการใชห้รือการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน ซึ่งบริษัทฯ มี

การใชม้าตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือปกปอ้งสิทธิ เสรีภาพและผลประโยชนข์องทา่น 

3) เม่ือการเก็บหรือประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านนัน้เป็นกรณีเรง่ดว่นตามท่ีกฎหมายกาํหนด และ

บรษัิทฯ ไดด้าํเนินมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือปกปอ้งผลประโยชนข์องทา่น หรือ  

4) เม่ือบรษัิทฯไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นจากการปฏิบตัิหนา้ท่ี หรือจากการประกอบอาชีพของบรษัิทฯ 

และบริษัทฯ ไดใ้ชข้้อมูลภายใตว้ัตถุประสงคด์งักล่าวและเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็น

ความลบัตามท่ีกฎหมายกาํหนด  
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4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านใหแ้ก่บคุคลตอ่ไปนี ้เฉพาะในกรณีท่ีจาํเป็นตามสมควรเพ่ือการ

ดาํเนินการตามวตัถปุระสงคต์า่ง ๆ ท่ีระบไุวข้า้งตน้ 

1) กลุ่มบริษัทซิงเกอร ์ ไดแ้ก่  บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จาํกดั (มหาชน)  บริษัท เอสจีแคปปิตอล จาํกัด  

บรษัิท เอสจี โบรคเกอร ์ และ บรษัิท เอสจี เซอรวิ์สพลสั จาํกดั  

2) กลุ่มบริษัท เจ มารท์ ไดแ้ก่ บริษัท เจมารท์ จาํกดั (มหาชน) บริษัท เจมารท์ โมบาย จาํกัด  บริษัท เจเอ

เอส แอสเซ็ท จาํกดั (มหาชน) บริษัท เจเวนเจอรส์ จาํกดั บริษัท เจฟินเทค จาํกัด บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ท

เวอรค์ เซอรวิ์สเซ็ส จาํกดั (มหาชน) และ บรษัิท เจ อินชวัรนัซ ์โบรกเกอร ์จาํกดั 

3) พนกังานของบรษัิทและกลุม่บรษัิท ตาม 1) และ 2) 

4) ผูใ้หบ้ริการท่ีดูแลบริการเว็บไซตข์องบริษัทฯ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ๆ ท่ีเก็บรกัษาหรือ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในนามของบริษัทฯ ภายใตเ้ง่ือนไขการรกัษาความลบัและความ

ปลอดภยัของขอ้มลูตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

5) ผูร้บัจา้ง บริษัทท่ีปรกึษา รวมถึงทนายความ ช่างเทคนิค และผูส้อบบญัชีท่ีใหค้วามช่วยเหลือในการ

ดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ และการดาํเนินคดีทางกฎหมาย 

6) คูค่า้ทางธุรกิจ ผูใ้หบ้รกิาร นิตบิคุคลและบคุคลธรรมดาท่ีบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือว่าจา้งในขณะนีห้รือ

จะไดว้า่จา้งในอนาคต หรือผูท่ี้ใหบ้รกิารในนามของบรษัิทฯ หรือบรษัิทในเครือ  

7) ผูเ้ขา้ครอบครองธุรกิจและทรพัยส์ินของบริษัทฯ หรือบางสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจและทรพัยส์ินของ 

บรษัิทฯ ในกรณีท่ีมีการปรบัโครงสรา้งองคก์ร การควบรวมกิจการ การโอนกิจการไมว่่าจะทัง้หมดหรือ

เพียงบางสว่น การขาย การซือ้ การรว่มทนุ การมอบ โอนหรือจาํหน่ายจา่ยโอนธุรกิจ ทรพัยส์ิน หรือหุน้

ไมว่า่จะสว่นใดสว่นหนึ่งหรือทัง้หมดของบรษัิทฯ หรือธุรกรรมใด ๆ ในลกัษณะเดียวกนั และ/หรือ 

8) หน่วยงานทางกฎหมาย หน่วยงานกาํกบัดแูล หน่วยงานดาํเนินคดีและหน่วยงานของรฐั คูก่รณีในคดี

ความ หรือบคุคลภายนอกอ่ืน ๆ เพ่ือปฏิบตัติามขอ้ผกูพนัทางกฎหมายหรือกฎขอ้บงัคบั หรือโดยประการ

อ่ืนเพ่ือปกปอ้งสิทธิของบริษัทฯ สิทธิของบคุคลภายนอก หรือความปลอดภยัส่วนบุคคลของบุคคลใด ๆ 

หรือ เพ่ือตรวจจบั ปอ้งกนั หรือโดยประการอ่ืนแกไ้ขปัญหาดา้นความปลอดภยัในประเทศหรืออาณาเขต

ใด ๆ หรือในกรณีท่ีกฎหมายกาํหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งเปิดเผย 
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5. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บรษัิทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไวต้ราบเทา่ท่ีจาํเป็นเพ่ือวตัถปุระสงคด์งักล่าวขา้งตน้ หรือตามท่ี

กฎหมายกาํหนด หลังจากนัน้ บริษัทฯ บริษัทในเครือ และ/หรือบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งจะดาํเนินการให้

ขอ้มลูของท่านเป็นขอ้มลูท่ีไม่สามารถระบตุวัตนของท่านได ้ลบ ทาํลาย นาํออกจาก หรือโดยประการอ่ืนเพ่ือ

กาํจดัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านออกจากฐานขอ้มูลของบริษัทฯ อย่างถาวร เม่ือบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าไม่มี

ความจาํเป็นจะตอ้งเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านอีกตอ่ไป หรือในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1) บรษัิทฯ ไมมี่ความจาํเป็นตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านเพ่ือดาํเนินการตามวตัถปุระสงคต์ามท่ี

บรษัิทฯ ไดเ้ก็บขอ้มลูอีกตอ่ไป 

2) บรษัิทฯ เห็นวา่ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นท่ีบรษัิทฯ เก็บรกัษาไวน้ัน้ไมถ่กูตอ้ง หรือ 

3) ท่านไดแ้จง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบว่าท่านไม่ยินยอมใหบ้ริษัทฯ ดาํเนินการกับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอีก

ตอ่ไป   

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีดงัต่อไปนี ้บริษัทฯ อาจจาํเป็นตอ้งเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะ

เวลานานขึน้ 

1) ขอ้กาํหนดหรือขอ้บงัคบัทางกฎหมายกาํหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตาม

ระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด หรือ  

2) บรษัิทฯ อาจจาํเป็นตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลตามความรบัผิดหรือตามท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้พิพาททาง

กฎหมาย ซึ่งในกรณีนี ้บรษัิทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลดงักล่าวไวเ้ป็นระยะเวลานานกว่าท่ีกาํหนด

ตราบเทา่ท่ีจาํเป็น 
 

6. สิทธิของท่าน 

ทา่นมีสิทธิในขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นตามพ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ดงันี ้

1) สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูและขอสาํเนาขอ้มลู 

ทา่นมีสิทธิเขา้ถึงและขอรบัสาํเนาขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นท่ีอยู่ภายใตค้วามรบัผิดชอบของบริษัทฯ เวน้

แต่บริษัทฯ จะมีสิทธิปฏิเสธคาํขอของท่านภายใตก้ฎหมายหรือคาํสั่งศาล หรือหากคาํขอดงักล่าวจะ

สง่ผลกระทบอนัรา้ยแรงตอ่สิทธิและเสรีภาพของบคุคลอ่ืน 

2) สิทธิในการแกไ้ขขอ้มลู 

ท่านมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบคุคลของท่านท่ีไม่ถกูตอ้งเพ่ือใหถ้กูตอ้ง และปรบัขอ้มลูท่ีไม่ครบถว้นให้

ถกูตอ้งเป็นปัจจบุนัและครบถว้นสมบรูณ ์เพ่ือไมใ่หเ้กิดความเขา้ใจผิด  
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3) สิทธิในการขอลบขอ้มลู 

ทา่นมีสิทธิขอใหบ้ริษัทฯ ลบหรือทาํลายขอ้มลูของท่าน หรือทาํใหข้อ้มลูของท่านเป็นขอ้มลูท่ีไม่สามารถ

ระบตุวัตนของทา่นได ้เวน้แตก่รณีท่ีบรษัิทฯ มีเหตทุางกฎหมายท่ีจะปฏิเสธคาํขอของทา่น 

4) สิทธิในการระงบัการใชข้อ้มลูของทา่น 

ท่านมีสิทธิ ท่ีจะขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีต่าง ๆ เช่น เ ม่ือ 

บรษัิทฯ อยูใ่นระหวา่งดาํเนินกระบวนการตรวจสอบตามคาํรอ้งขอของท่านใหแ้กไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลของ

ทา่น หรือคดัคา้นการเก็บรวบรวม ประมวลผล หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน หรือขอใหบ้ริษัทฯ 

มีการระงบัการใชข้อ้มลูแทนการลบหรือทาํลายขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีไมจ่าํเป็นตอ้งใชอี้กตอ่ไป 

5) สิทธิในการคดัคา้น  

ท่านมีสิทธิ ท่ีจะคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีท่ี 

บริษัทฯ ดาํเนินการภายใตฐ้านผลประโยชนท่ี์ชอบดว้ยกฎหมาย หรือเพ่ือทาํการตลาดโดยตรง การวิจยั

ทางวิทยาศาสตร ์ประวตัศิาสตร ์หรือสถิติ เวน้แต ่บริษัทฯ จะมีเหตอุนัชอบธรรมในการปฏิเสธคาํขอของ

ท่าน ตวัอย่าง เช่น บริษัทฯ มีเหตผุลตามกฎหมายในการเก็บรวบรวม ประมวล หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วน

บคุคลของทา่น หรือการเก็บรวบรวม ประมวล หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านนัน้เป็นไปเพ่ือก่อตัง้ 

ปฏิบตัติาม ใช ้หรือยกขึน้ตอ่สูส้ิทธิเรียกรอ้งทางกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชนส์าธารณะ 

6) สิทธิในการโอนขอ้มลู  

ท่านมีสิทธิท่ีจะไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีท่ีบริษัทฯ สามารถจัดเตรียมขอ้มูลส่วนบุคคล

ดงักล่าวใหอ้ยู่ในรูปแบบท่ีสามารถอ่านไดห้รือใชก้นัไดท้ั่วไปโดยใชเ้คร่ืองมือหรืออปุกรณอ์ตัโนมตัิ และ

สามารถใชห้รือเปิดเผยไดโ้ดยวิธีอตัโนมตัิ นอกจากนี ้ท่านยงัมีสิทธิขอใหบ้ริษัทฯ ส่งหรือโอนขอ้มลูส่วน

บคุคลของท่านไปยงับคุคลภายนอก หรือขอรบัขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านซึ่งบริษัทฯ ไดจ้ดัส่งหรือโอนไป

ยงับุคคลภายนอก เวน้แต่บริษัทฯ ไม่สามารถดาํเนินการตามคาํขอของท่านดว้ยเหตทุางเทคนิค หรือ

เน่ืองจากบรษัิทฯ ไดใ้ชส้ิทธิโดยชอบดว้ยกฎหมายในการปฏิเสธคาํขอ 

7) สิทธิในการขอถอนความยินยอม  

ทา่นมีสิทธิท่ีจะถอนความยินยอมของทา่นท่ีใหไ้วก้บับรษัิทฯ ไดไ้ม่ว่าจะในเวลาใดก็ตาม ตามวิธีการและ

ขัน้ตอนการขอถอนคาํยินยอมท่ีบริษัทฯ กาํหนด เวน้แตด่ว้ยลกัษณะประเภทของความยินยอมนัน้ทาํให้

การขอถอนคาํยินยอมไม่สามารถกระทาํได ้ทัง้นี ้ภายหลงัจากการถอนความยินยอมดงักล่าว บริษัทฯ 

อาจไม่สามารถใหบ้ริการท่านไดอ้ย่างเต็มความสามารถ หรือตามท่ีบริษัทฯ ไดแ้จง้ไวต้่อท่านได ้ทัง้นี ้

บรษัิทฯ อาจเก็บขอ้มลูไวเ้พ่ือการตรวจสอบการใหบ้ริการแก่ท่าน หรือเพ่ือดาํเนินการตามกฎหมาย โดย

บรษัิทฯ จะไมน่าํขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไปใชเ้พ่ือวตัถปุระสงคอ่ื์นอีกตอ่ไป 
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8) สิทธิในการย่ืนเรื่องรอ้งเรียน  

ท่านมีสิทธิรอ้งเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลหรือสาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคล หากบรษัิทฯ ไมป่ฏิบตัติามพ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล  
 

ทา่นสามารถใชส้ิทธิดงักล่าวไดต้ามรายละเอียดช่องทางการติดตอ่ไดภ้ายใตห้วัขอ้ “ติดตอ่บริษัทฯ” ดา้นล่างนี ้

และในกรณีท่ีจาํเป็น บริษัทฯ อาจขอใหท้่านยืนยนัตวัตนหรือใหข้อ้มูลเพิ่มเติมเพ่ือประกอบการรอ้งขอเพ่ือให้

บริษัทฯ สามารถดาํเนินการตามคาํขอของท่านได ้ บริษัทจะพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาคาํขอของท่าน 

ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีบรษัิทฯ ไดร้บัคาํขอดงักลา่ว 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ มีสิทธิและดลุพินิจท่ีจะดาํเนินการตามคาํขอ ปฏิเสธคาํขอ หรือเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมดาํเนินการ

ตามคาํขอของท่านตามสมควร ในกรณีท่ีมีการรอ้งขอติดต่อกนัเกินกว่า 3 ครัง้ ภายใน 15 วนัทาํการหรือใน

กรณีท่ีคาํขอนัน้เกินกว่าเหตหุรือไม่มีมูลความจริง บริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะปฎิบตัิหรือปฏิเสธคาํขอของท่านดว้ย

เหตผุลทางกฎหมาย ซึ่งในกรณีดงักลา่วบรษัิทฯ จะแจง้การปฏิเสธพรอ้มดว้ยเหตผุลอนัสมควรใหท้า่นทราบ 

 

7.  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

บรษัิทฯ มีการดาํเนินตามมาตรการตา่ง ๆ เพ่ือเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหป้ลอดภยั เช่น การเขา้รหสั 

และการรกัษาความปลอดภัยรูปแบบอ่ืน และการจัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในพืน้ท่ีการดาํเนินการ 

ฐานขอ้มูล และอุปกรณท่ี์ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงไดเ้ฉพาะพนักงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ และ

บคุคลภายนอกปฏิบตัหินา้ท่ีในนามของบรษัิทฯ ท่ีไดร้บัอนญุาตเท่านัน้ อีกทัง้ บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามมาตรฐาน

ธุรกิจและแนวปฏิบตัิท่ีเป็นท่ียอมรบัโดยทั่วไปในการจัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตามท่ีกฎหมาย

กาํหนด และใชม้าตรการทางเทคนิคและองคก์รท่ีเหมาะสมตามสมควรเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภัยของขอ้มูล

ตามท่ีกาํหนดเพ่ือป้องกันไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเกิดการสญูหาย มีการเขา้ถึง ประมวลผล ดดัแปลง 

แกไ้ข เปิดเผย หรือลบโดยไม่ไดร้บัอนญุาต และบริษัทฯ ไดก้าํหนดใหบ้คุลากรของบริษัทฯ บริษัทในเครือ และ

บคุคลภายนอกท่ีประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านตอ้งปฏิบตัิตามมาตรฐานความเป็นส่วนตวัท่ีเหมาะสม

ในลกัษณะเดียวกนั รวมถึงภาระหนา้ท่ีในการปอ้งกันการรั่วไหลของขอ้มลูและในการใชม้าตรการรกัษาความ

ปลอดภยัท่ีเหมาะสมกบัการประมวลผลขอ้มลู ทัง้นี ้บริษัทฯ จะปฏิบตัิตอ่ขอ้มลูอ่ืนท่ีไม่ใช่ขอ้มลูส่วนบคุคล แต่

เม่ือนาํมารวมกับข้อมูลอ่ืน ๆ หรือข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวข้องจะสามารถใช้ระบุตัวตนของท่านได ้ด้วย

มาตรฐานเดียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคล  

นอกจากนี ้บรษัิทฯ มีการตรวจสอบการจดัเก็บและมาตรการรกัษาความปลอดภยัดงักล่าวเม่ือจาํเป็น หรือเม่ือ

เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงเพ่ือใหก้ารรกัษาความปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพตามความเหมาะสม และเม่ือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้วบริษัทจะใช้ขั้นตอนและ

คณุสมบตัดิา้นความปลอดภยัท่ีเขม้งวดเพ่ือปอ้งกนัการเขา้ถึงขอ้มลูโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 
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บริษัทฯ จะรกัษาและปรบัปรุงขัน้ตอนและมาตรการดา้นความปลอดภัยของบริษัทฯ เพ่ือใหไ้ดร้ะดบัความ

ปลอดภยัสาํหรบัขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงแตล่ะประเภท และเพ่ือใหก้ารประมวลผลขอ้มลูอยู่

ภายใตก้ารเก็บรกัษาความลบัอยา่งสมบรูณ ์พรอ้ม คล่องตวั และอย่างตอ่เน่ือง รวมถึงการปอ้งกนัการสญูหาย

และการเก็บรวบรวม การใช ้การดดัแปลง แกไ้ขหรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลโดยไม่ไดร้บัอนญุาต ซึ่งบริษัทฯ 

กาํหนดใหน้าํมาตรการรกัษาความปลอดภยัต่าง ๆ เหล่านีม้าใชก้ับการประมวลผลขอ้มูลทกุประเภท ไม่ว่าจะ

เป็นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลทางอิเล็กทรอนิกสห์รือในรูปแบบเอกสารก็ตาม 

บริษัทฯ รบัรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดท่ีไดเ้ก็บรวบรวมจะถูกเก็บไวร้กัษาไวอ้ย่างมั่นคงและปลอดภัย

ภายใตม้าตรฐานการรกัษาความปลอดภัยท่ีเขม้งวด หากท่านมีเหตอุนัเช่ือไดว้่าขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านถูก

ละเมิด หรือหากท่านมีขอ้สงสยัเก่ียวกบันโยบายการดแูลรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลนี ้ท่านสามารถติดตอ่บริษัทฯ 

ไดต้ามรายละเอียดชอ่งทางการตดิตอ่ซึ่งมีรายละเอียดอยูภ่ายใตห้วัขอ้ “ตดิตอ่บรษัิท” ดา้นลา่งนี ้

 

8.  คุกกี ้(Cookies) 

บริษัทฯ อาจใชคุ้กกีเ้พ่ือพัฒนาการให้บริการแก่ท่านผ่านทางเว็บไซต ์ซึ่งคุกกี ้หมายถึง ขอ้มูลท่ีไดส้่งจาก

เว็บไซตไ์ปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอรข์องผูเ้ขา้เย่ียมชมเว็บไซต ์ในขณะท่ีผูเ้ขา้เย่ียมชมเว็บไซตน์ัน้กาํลงัเขา้เย่ียมชม

เว็บไซต ์ทัง้นี ้คกุกีย้งัชว่ยใหเ้ว็บไซตข์องบริษัทฯ จดจาํท่านและรายการท่ีท่านชอบหรือเขา้ถึงเป็นประจาํ อีกทัง้

ยงัชว่ยใหบ้รษัิทฯ สามารถปรบัแตง่เว็บไซตใ์หเ้หมาะกบัความตอ้งการของทา่นได ้

ขอ้มูลท่ีรวบรวมโดยคกุกี ้คือ ขอ้มูลการตัง้ค่าส่วนบุคคลแบบไม่ระบุตวัตน ดงันัน้จะไม่มีขอ้มูลท่ีเป็นช่ือ ท่ีอยู่

หรือขอ้มลูอ่ืนใดท่ีทาํใหบ้คุคลอ่ืนสามารถติดต่อท่านโดยทางโทรศพัท ์อีเมล หรือวิธีการอ่ืน ๆ ได ้และไม่มีการ

เก็บขอ้มูลส่วนบคุคลของลูกคา้ไวใ้นคกุกีเ้ช่นกัน อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปิดการใชง้านคกุกีไ้ดโ้ดยเปล่ียน

การตัง้ค่าเว็บเบราวเ์ซอรข์องท่าน แต่การปิดการใช้งานอาจส่งผลต่อท่านในการใชง้านเว็บไซตห์รือบริการ

ออนไลนข์องบรษัิทฯ ซึ่งอาจทาํใหท้า่นทาํธุรกรรมกบับริษัทฯ ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ ไดย้าก และบริษัทฯ อาจ

ตอ้งขอขอ้มลูเพิ่มเตมิจากทา่น 

 

9. การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษัิทฯ อาจมีการปรบัปรุงแกไ้ข รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายฉบบันีท้ัง้หมดหรือบางส่วนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

วิธีปฏิบตัิเก่ียวกับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับผลิตภัณฑแ์ละบริการของบริษัทฯ ท่ีเปล่ียนแปลงไป หรือ

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการปฏิบตัิใหถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีนโยบายฉบบันีมี้

การแก้ไขเปล่ียนแปลง นโยบายฉบบัก่อนหนา้ทัง้หมดจะไม่มีผลใชบ้งัคบั และบริษัทฯ จะดาํเนินการแจง้ให้

ลกูคา้ทราบโดยทั่วกนัโดยการประกาศลงในเว็บไซตข์องบริษัทฯ ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบไดผ้่านทางเว็บไซต์

ของบรษัิทฯ 
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10. ตดิต่อบริษัท 

หากทา่นมีขอ้คดิเห็น คาํแนะนาํ ขอ้สงสยั ขอ้รอ้งเรียนหรือประสงคจ์ะใชส้ิทธิของท่านเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคล

ของท่าน ท่านสามารถย่ืนคาํขอเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุช่ือและรายละเอียดติดต่อของท่าน (เช่น 

หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล ท่ีอยูไ่ปรษณีย)์ มายงับรษัิทฯ ตามท่ีอยูด่งันี ้ 

(1) ศนูยบ์รกิารขอ้มลูลกูคา้ โทรศพัท:์  02-352-4777 

(2) เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

เลขท่ี 72 อาคารกสท โทรคมนาคม  ชัน้ 17 ถนนเจรญิกรุง แขวงบางรกั เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
 

จากการท่ี พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เล่ือนการบงัคบัใชอ้อกไป ภายใตพ้ระราชกฤษฎีกากาํหนด

หน่วยงานและกิจการท่ีผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัฯ พ.ศ. 2564 ท่านจะสามารถใชส้ิทธิ

เก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไดต้ัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน พ.ศ. 2565 เป็นตน้ไป 

 


