
 

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จาํกัด (”บริษัทฯ”) ใส่ใจและตระหนกัถึงความสาํคญัในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นอย่างย่ิงท่ีจะปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทฯ จะดาํเนิน

มาตรการรกัษาความปลอดภยัท่ีจาํเป็นเพ่ือปกปอ้งคุม้ครองและบรหิารจดัการขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านอย่างมี

ประสิทธิภาพให้เป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ (“นโยบาย”) และภายใต้

พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ. ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)  

นโยบายฉบับนีจ้ะกาํหนดรายละเอียดการดาํเนินการต่าง ๆ ของบริษัทฯ อันเก่ียวข้องกับขอ้มูลส่วนบุคคล                   

ของท่าน ไดแ้ก่ การเก็บรวบรวม การประมวลผล การเปิดเผย และการโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษัทฯ 

ไดร้บัผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ เช่น เว็บไซต ์แอปพลิเคชนั โซเชียลมีเดีย และแพลทฟอรม์ตา่ง ๆ ท่ีไดจ้ดัทาํขึน้เพ่ือให้

ทา่นสามารถคน้หาและรบับรกิารจากบรษัิทฯ และ/หรือคูค่า้ของบรษัิทฯ รวมถึงรายละเอียดการดาํเนินการของ

บริษัทฯ กบัขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านว่าบริษัทฯ ดาํเนินการอย่างไร เม่ือใด ดว้ยเหตใุด และรายละเอียดขอ้มูล

ส่วนบุคคลใด และในขัน้ตอนใดท่ีบริษัทฯ ไดป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนี ้นโยบายฉบบันี ้

ยงักาํหนดรายละเอียดระยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน การรกัษาความลับและการรกัษา

ความปลอดภยัในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวมไว ้รวมทัง้สิทธิตา่ง ๆ ท่ีขอ้มลูส่วนบคุลของ

ท่านจะไดร้บัความคุม้ครองภายใต ้พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล กฎและขอ้บงัคบัอ่ืนใด หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ (ตามท่ีแก้ไขเพิ่มเติมหรือนาํมาใชแ้ทนเป็นครัง้คราว) ท่ีเก่ียวขอ้งกับการคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บคุคลของทา่น  

ทัง้นี ้บรษัิทฯ ขอความรว่มมือจากทา่นในการอา่นนโยบายฉบบันีเ้พ่ือทาํความเขา้ใจรายละเอียดการดาํเนินการ

ต่าง ๆ ของบริษัทฯ และสิทธิต่าง ๆ ท่ีท่านมีในกรณีท่ีบริษัทฯ เก็บ ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

หากท่านมีขอ้สงสยัเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกับนโยบายฉบบันีห้รือท่านประสงคจ์ะใชส้ิทธิในขอ้มลูส่วนบุคคลของ

ท่านท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวมไว ้ท่านสามารถติดตอ่บริษัทฯ ไดต้ามรายละเอียดท่ีระบุไวภ้ายใตห้วัขอ้ “ติดต่อเรา” 

ในนโยบายฉบบันี ้

 

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จาํกดั  

 

 

 

 

 

 



 

1.  ข้อมูลส่วนบุคคล 

1.1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หมายถึง ขอ้มูลใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีสามารถระบุตวัตนของท่านไดไ้ม่ว่า                

จะโดยตรงหรือโดยออ้ม และการระบุตวัตนของท่านนัน้สามารถทาํไดโ้ดยใชข้อ้มลูดงักล่าวเพียงอย่าง

เดียวหรือใช้ข้อมูลหลายข้อมูลท่ีบริษัทฯ มีอยู่หรือท่ีบริษัทฯ สามารถเข้าถึงไดจ้ากแหล่งอ่ืนรวมกัน 

อยา่งไรก็ตาม ขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้จะไมร่วมถึงขอ้มลูสว่นบคุคลของผูเ้สียชีวิต  

ทัง้นี ้ประเภทของขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวมจะแตกตา่งกนัไปขึน้อยู่กบัธุรกรรม ผลิตภณัฑ์

หรือบริการ กิจกรรมหรืองาน หรือความสัมพันธ์ท่ีท่านมีกับบริษัทฯ โดยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ี 

บริษัทฯ เก็บรวบรวมอาจประกอบไปดว้ยขอ้มลูส่วนบคุคลทั่วไปและขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีมีความอ่อนไหว 

ดงันี ้

ขอ้มลูสว่น

บคุคลทั่วไป 

• ข้อมูลส่วนตัว เช่น ช่ือ นามสกุล ช่ือเล่น เพศ อายุ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด 

สถานภาพสมรส ท่ีอยู่ อาชีพ ตาํแหน่งงาน สถานท่ีทาํงาน รหสัไปรษณีย ์ท่ีอยู่ของ

ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส ์(Email address) หมายเลขโทรศพัท ์เลขท่ีบตัรประจาํตวั

ประชาชน เสียงและรูปถ่าย 

• ขอ้มลูทางการเงิน เชน่ เลขท่ีบตัรเครดติ เลขท่ีบญัชีธนาคาร รายไดต้อ่เดือน 

• ขอ้มลูระบทุรพัยส์ินของบคุคล เชน่ ทะเบียนรถยนต ์

• ข้อมูลความสนใจ เช่น รูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการท่ีท่านสนใจ งานอดิเรก 

กิจกรรม เครือข่ายสงัคม (Social Network) ท่ีใชป้ระจาํ กีฬา หรือการท่องเท่ียว 

และอ่ืน ๆ 

• ขอ้มลูประกอบการตดัสินใจเลือกหรือไม่เลือกซือ้ผลิตภณัฑแ์ละการใชบ้ริการของ

ท่าน  เช่น เหตุผลในการซื ้อ งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีใช้

เปรียบเทียบ ความคิดเห็นเก่ียวกับผลิตภัณฑแ์ละการบริการ ข้อมูลการเขา้ชม

ผลิตภณัฑแ์ละการบรกิาร 

• ขอ้มลูซึ่งระบตุาํแหน่งพืน้ท่ีของท่านในขณะท่ีใชง้านเว็บไซตผ์่านระบบ GPS อยา่งไรก็

ตาม หากท่านต้องการปกปิดข้อมูลนี ้ ท่านสามารถปิดระบบ GPS บน



โทรศพัทมื์อถือของทา่นได ้

• ขอ้มูลพฤติกรรมการสืบคน้ขอ้มูลบนเว็บไซต ์โดยบริษัทมีสิทธิใชคุ้กกี ้(Cookies) 

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู เช่น หมายเลขไอพี (IP address) ชนิดของ

เว็บเบราวเ์ซอร ์(Web browser) ท่ีใชใ้นการเขา้ถึง หนา้เว็บ (Web page) ท่ีเขา้

เย่ียมชม เวลาท่ีเย่ียมชม และเว็บไซตท่ี์อา้งถึงเว็บของบรษัิท 

• ลกัษณะการใชง้านแอปพลิเคชนั โดยจะมีการเก็บบนัทกึการใชง้าน (Log) ของท่าน

บนแอปพลิเคชนัของทางบรษัิท 

• ขอ้มลูอ่ืน ๆ ท่ีทา่นไดใ้หไ้วก้บับรษัิท 

ขอ้มลูสว่น

บคุคลท่ีมี

ความ

ออ่นไหว 

• เชือ้ชาต ิหรือเผา่พนัธุ ์ 

• ความเช่ือ ขอ้มลูทางศาสนา หรือปรชัญา  

• ขอ้มูลการถูกฟ้องรอ้งดาํเนินคดีแพ่ง ประวตัิการตอ้งโทษวินยัรา้ยแรง ประวตัิการถูก

บงัคบัคดี และประวตัอิาชญากรรม  

• ขอ้มลูสขุภาพ หมูเ่ลือด ขอ้บกพรอ่งทางรา่งกาย หรือความพิการ  

• ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูอตัลกัษณท์างชีวภาพ 

• ความชอบ วิถี หรือพฤตกิรรมทางเพศ 

  

1.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล  

บริษัทฯ เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรงเม่ือท่านเขา้ติดต่อกับบริษัทฯ เขา้ใช้

บริการ เข้าทาํสัญญา ย่ืนเอกสารใบสมัคร ติดต่อผ่านทางโทรศัพทห์รือส่งจดหมาย เข้าใช้งานเว็บไซต ์              

แอปพลิเคชนั หรือโซเชียลมีเดียของบริษัท อาทิ แอปพลิเคชนัเฟซบุ๊ก (Facebook), แอปพลิเคชนัอินสตา

แกรม (Instagram), แอปพลิเคชนัทวิตเตอร ์(Twitter), แอปพลิเคชนัติก๊ต็อก (Tiktok) หรือ แอปพลิเค

ชนัไลน ์(Line) เป็นตน้ และธุรกรรมอ่ืน ๆ ท่ีท่านเขา้ทาํกบับริษัท หรือผ่านตวัแทน (Agent) ของบริษัทฯ 

ทั้งนี ้บริษัทฯ ดาํเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านโดยอัตโนมัติเม่ือท่านเข้าเย่ียมชมเว็บไซตข์อง               

บรษัิทฯ ดโูฆษณาของบรษัิทฯ หรือใชผ้ลิตภณัฑห์รือบรกิารของบรษัิทฯ   



นอกจากนี ้บรษัิทฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านโดยออ้มผ่านแหล่งขอ้มลูตา่ง ๆ ท่ีเปิดเผย

ตอ่สาธารณะและ/หรือจากบคุคลอ่ืน เชน่ 

• ผูใ้หบ้รกิารและบรษัิทคูค่า้ของบริษัทฯ  

• กลุม่บรษัิทของบรษัิท 

• บรษัิทนายจา้งของทา่น  

• บคุคลภายนอกซึ่งไดแ้จง้ใหท้่านทราบในขณะเก็บรวบรวมขอ้มูลว่าขอ้มูลของท่านจะถกูเปิดเผย

และโอนมายงับรษัิท 

• รฐับาล หนว่ยงานตามกฎหมาย หรือหนว่ยงานการกาํกบัดแูล และหนว่ยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย 

• บคุคลอ่ืนใดท่ีทา่นไดอ้นญุาตหรือมอบหมายใหมี้การตดิตอ่ทาํธุรกรรมกบับรษัิท 

1.3  ในกรณีท่ีท่านมีการส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนให้แก่บริษัทฯ ท่านตกลงจะ

ดาํเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) แจง้ใหบุ้คคลดงักล่าวทราบว่าท่านกาํลงัเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลดงักล่าวใหบ้ริษัทฯ

ทราบ 

(2) ขอรบัความยินยอมในการใหข้อ้มลูจากบคุคลดงักลา่ว 

(3) แจง้ใหบ้คุคลดงักลา่วเขา้ไปยงันโยบายการดแูลรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันี ้และ 

(4) ใหบ้คุคลดงักลา่วทราบรายละเอียดเนือ้หาของนโยบายขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันี ้

1.4 ในกรณีท่ีท่านไม่ให ้ไม่สามารถให ้หรือปฏิเสธไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคล หรือความยินยอมแก่บริษัทฯ ใน

การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีจาํเป็นเพ่ือใหบ้ริษัทฯ ดาํเนินการใดอนัเก่ียวขอ้งกับ

การใหบ้ริการและ/หรือจดัหาผลิตภัณฑแ์ก่ท่าน บริษัทฯ อาจไม่สามารถติดต่อท่าน เขา้ทาํสัญญากับ

ท่าน ใหบ้ริการและ/หรือจดัหาผลิตภัณฑแ์ก่ท่าน หรือปฏิบตัิภาระหนา้ท่ีของบริษัทตามสญัญาท่ีทาํไวก้ับ

ทา่นได ้

 

 

2.  การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 



บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านตามวตัถปุระสงคท่ี์ระบไุวแ้ละเฉพาะ

เทา่ท่ีจาํเป็นเท่านัน้ โดยบริษัทฯ จะดาํเนินการภายใตก้ฎหมายและอา้งอิงฐานโดยชอบดว้ยกฎหมายใน

การดาํเนินการตามวตัถปุระสงคแ์ละประเภทของขอ้มลูสว่นบคุคล ดงันี ้

2.1 ฐานหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเท่าท่ีจาํเป็นเพ่ือปฏิบตัิหนา้ท่ีตาม

กฎหมายของบรษัิทฯ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ปฏิบตัติาม พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล  

(2) ปฏิบตัิตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายการประกอบธุรกิจขอ้มูลเครดิต กฎหมายเก่ียวกบัการ

ทวงถามหนี ้กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษี กฎหมายการบญัชี และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทฯ อยู่

ภายใตก้ารบงัคบัทัง้ในประเทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ 

(3) ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ และ/หรือ คาํสั่งของผูมี้อาํนาจท่ีบริษัฯ ทตอ้งปฏิบตัิ

ตาม เช่น คาํสั่งศาล หรือคาํสั่งของหน่วยงานรฐั หน่วยงานกาํกับดแูล หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูมี้

อาํนาจ  

(4) ดาํเนินการตา่ง ๆ เพ่ือปอ้งกันและสอบสวน และดาํเนินการแกไ้ข รวมถึงดาํเนินการอ่ืนใดตามท่ี

เจ้าหนา้ท่ีของรัฐรอ้งขอ อันเก่ียวข้องกับธุรกิจ ผลิตภัณฑแ์ละ/หรือบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ 

รวมถึงการประเมินการปฏิบตัติามกฎหมาย 

2.2 ฐานประโยชนท่ี์สาํคญัตอ่ชีวิต  

บ รษัิทฯ จะเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านโดยคาํนึงถึงฐานประโยชนท่ี์สาํคญัตอ่

ชีวิตเพ่ือปอ้งกนัหรือหลีกเล่ียงอนัตรายแก่ชีวิต รา่งกาย หรือสขุภาพของบคุคลของทา่น 

 2.3 ฐานสญัญา  

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีท่ีจาํเป็นเพ่ือการปฏิบตัิตาม

สญัญาท่ีท่านเป็นคู่สญัญา หรือเพ่ือดาํเนินการตามคาํขอของท่านก่อนเขา้ทาํสัญญา ซึ่งรวมถึงกรณี

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การเขา้ทาํสญัญาระหวา่งบรษัิทและทา่น  

(2) การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้รกิารตา่ง ๆ แก่ทา่น 



(3) การประเมิน ตรวจสอบ วิเคราะห ์พิจารณาอนุมตัิ และทบทวนคาํขอสินเช่ือ การต่ออายุสินเช่ือ 

หรือคาํรอ้งขอใด ๆ ของทา่นอนัเก่ียวกบัสินคา้และ/หรือบริการตา่ง ๆ ของบรษัิทฯ 

(4) การบริหารและป้องกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้อนัเก่ียวขอ้งกับสญัญาท่ีทาํขึน้ระหว่างท่านและ

บรษัิทฯ 

(5) การชาํระเงินและบนัทกึบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาท่ีทาํขึน้ระหว่างทา่นและบรษัิทฯ  

(6) การกาํหนดจาํนวนหนีท่ี้ทา่นคา้งชาํระหรือท่ีตอ้งชาํระใหแ้ก่ทา่น  

(7) การเรียกเก็บเงินหรือทวงถามยอดเงินใด ๆ ท่ีท่านหรือบุคคลใด ๆ ซึ่งเป็นผูใ้หห้ลกัประกันหรือ

คาํมั่นในการเขา้รบัภาระหนีส้ินท่ีตอ้งชาํระของทา่น 

(8) การใชส้ิทธิใดๆ ท่ีบรษัิทฯ อาจมีเก่ียวกบัสินคา้และ/หรือบริการท่ีบรษัิทฯ จดัใหแ้ก่ทา่น 

(9) การใหข้อ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมไวแ้ก่ตวัแทนและผูจ้ดัจาํหน่ายของบริษัทฯ เพ่ือการจดัหา

ผลิตภณัฑแ์ละบรกิารตา่ง ๆ ใหแ้ก่ทา่น  

2.4 ฐานประโยชนอ์นัชอบธรรม 

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใตฐ้านประโยชนอ์นัชอบธรรม                   

ท่ีบรษัิทฯ หรือบคุคลภายนอกยึดถือ เวน้แตใ่นกรณีท่ีประโยชนห์รือสิทธิและเสรีภาพขัน้พืน้ฐานของท่าน

จะอยู่เหนือประโยชนอ์ันชอบธรรมนั้น ทั้งนี ้เม่ือพิจารณาประโยชน ์สิทธิและเสรีภาพของท่านแล้ว                       

บรษัิทฯ อาจเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นภายใตฐ้านประโยชนอ์นัชอบธรรมใน

กรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) การปกป้องสิทธิ ทรพัยส์ิน ความปลอดภัย หรือการดาํเนินงานของบริษัทฯ หรือของกลุ่มบริษัท ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น เพ่ือใหบ้รษัิทฯ สามารถดาํเนินการตา่ง ๆ ท่ีสามารถกระทาํ

ไดเ้พ่ือแกไ้ขหรือเยียวยาความเสียหายท่ีบรษัิทฯ อาจจะไดร้บั  

(2) การก่อตัง้ ปฏิบตัิตาม ใช ้หรือยกขึน้ตอ่สูส้ิทธิเรียกรอ้งทางกฎหมาย หรือการดาํเนินกระบวนการ

ทางกฎหมายของบรษัิทฯ อนัเก่ียวเน่ืองกบัขอ้มลูสว่นบคุคลทั่วไปของทา่น  

(3) การติดต่อส่ือสารกับท่านในเร่ืองทางธุรกิจซึ่งเก่ียวขอ้งกับคาํขอ ขอ้ซกัถาม และ/หรือการเขา้ทาํ

ธุรกรรมใด ๆ กบับรษัิทฯ  



(4) การรวบรวม จดัทาํ และบนัทึกรายช่ือบุคคลท่ีไม่ตอ้งการรบัขอ้มูลหรือการเสนอขายผลิตภัณฑ์

และบรกิาร (Do-not-contact list หรือ Suppression list) 

(5) การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ผู้มีอาํนาจ หรือตัวแทนของ             

บรษัิทฯ ลกูคา้และ/หรือคูค่า้ของบรษัิทฯ  

2.5 สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย  

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลทั่วไปและขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีมีความอ่อนไหว

ของทา่นในการก่อตัง้ ใช ้หรือยกขึน้ตอ่สูเ้พ่ือสิทธิเรียกรอ้งทางกฎหมายหรือการดาํเนินกระบวนการทาง

กฎหมายท่ีเกิดขึน้แลว้หรืออาจเกิดขึน้ในอนาคต ภายใตฐ้านสิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมายนี ้

2.6 ฐานความยินยอม 

นอกเหนือจากเหตุผลทางกฎหมายขา้งตน้ บริษัทฯ อาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้

ความยินยอมของท่าน โดยบริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านเฉพาะในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่มีฐานทาง

กฎหมายในการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได ้โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีท่ี

การเก็บรวบรวมและประมวลผลของบรษัิทฯ อาจมีผลกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีมีความ

ออ่นไหวบรษัิทฯ อาจขอความยินยอมจากทา่นหรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล 

เพ่ือวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้

(1) เพ่ือเสนอขายผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษัทฯ ติดตอ่ และแจง้ขอ้มลูข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัผลิตภณัฑแ์ละบรกิารของบรษัิทฯ รวมถึงสิทธิประโยชน ์โปรโมชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑแ์ละ

การบริการให้ท่านทราบผ่านช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ ของบริษัทหรือผ่านทางบุคคลอ่ืนใดท่ี

บรษัิทฯ กาํหนด   

(2) เพ่ือจดัทาํแผนการตลาดและแผนสง่เสรมิการขาย  

(3) เพ่ือวิเคราะหข์อ้มลู วิจยั ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะ เพ่ือการพฒันาและสรา้งผลิตภณัฑ ์บริการ 

และระบบตา่ง ๆ ท่ีจะช่วยใหบ้ริษัทสามารถนาํเสนอและใหบ้ริการในมาตรฐานท่ีสงูขึน้ หรือเพิ่ม

สิทธิและผลประโยชนต์า่ง ๆ ใหแ้ก่ทา่น 

(4) เพ่ือเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคูส่มรสและบคุคลอา้งอิงของท่าน 

หากบรษัิทฯ จาํเป็นตอ้งขอความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะชีแ้จงและระบใุหท้่านทราบอย่างชดัเจนว่า

บรษัิทฯ จะเก็บหรือประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลใดและเพ่ือวตัถปุระสงคใ์ดเพ่ือใหท้่านตดัสินใจว่าจะให้



ความยินยอมแก่บรษัิทฯ หรือไม ่ทัง้นี ้หากท่านไม่ยินยอมใหบ้ริษัทฯ ทาํการเก็บรวบรวมหรือประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ อาจไม่สามารถดาํเนินการตามธุรกรรมท่ีตกลงไว้ หรือจัดหา

ผลิตภณัฑแ์ละ/หรือใหบ้รกิารแก่ทา่นได ้

3.  การแจ้งการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะแจง้วตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านใหท้่านทราบ

เสมอ ไมว่า่จะก่อน หรือ ณ เวลาท่ีทาํการเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น ยกเวน้ในบางกรณีท่ีบริษัทฯ อาจ

ไมต่อ้งแจง้ถึงการเก็บและการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านใหท้า่นทราบ ดงันี ้

(1) เม่ือท่านไดร้บัทราบถึงวตัถปุระสงคห์รือรายละเอียดการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วน

บคุคลนัน้แลว้ 

(2) เม่ือการแจง้วตัถปุระสงคใ์หม่ หรือรายละเอียดของการเก็บและประมวลผลขอ้มลูของบริษัทฯ ไม่

อาจสามารถกระทาํได ้ หรือเป็นการขดัขวางการใชห้รือการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน ซึ่ง

บรษัิทฯ มีการใชม้าตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือปกปอ้งสิทธิ เสรีภาพและผลประโยชนข์องทา่น 

(3) เม่ือการเก็บหรือประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านนัน้เป็นกรณีเรง่ดว่นตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

และบรษัิทฯ ไดด้าํเนินมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือปกปอ้งผลประโยชนข์องทา่น หรือ  

(4) เม่ือบริษัทฯ ไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีหรือวิชาชีพของบริษัทฯ และ

บริษัทฯ ไดใ้ชข้อ้มูลภายใตว้ตัถุประสงคด์งักล่าวและเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็น

ความลบัตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

4.  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน เวน้แตเ่ป็นการเปิดเผยเพ่ือใหบ้คุคลตอ่ไปนีส้ามารถให้

ความชว่ยเหลือเม่ือทา่นรอ้งขอ และตามความจาํเป็นเพ่ือการทาํธุรกรรมหรือการใหบ้รกิารท่ีเก่ียวขอ้งกบั

บรกิารตามท่ีระบไุวข้า้งตน้ 

(1) กลุ่มบริษัท ซิงเกอร ์ ไดแ้ก่  บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จาํกดั (มหาชน) บริษัท เอสจี แคปปิตอล 

จาํกดั  บรษัิท เอสจี โบรคเกอร ์จาํกดั และ บรษัิท เอสจี เซอรวิ์สพลสั จาํกดั  

(2) กลุม่บรษัิท เจ มารท์  ไดแ้ก่ บริษัท เจมารท์ จาํกดั (มหาชน) บริษัท เจมารท์ โมบาย จาํกดั  บริษัท 

เจเอเอส แอสเซ็ท จาํกัด (มหาชน) บริษัท เจเวนเจอรส์ จาํกัด บริษัท เจฟินเทค จาํกัด บริษัท เจ 

เอ็ม ที เน็ทเวอรค์ เซอรวิ์สเซ็ส จาํกดั (มหาชน) และ บรษัิท เจ อินชวัรนัซ ์โบรกเกอร ์จาํกดั  



(3) พนกังานของบรษัิทและกลุม่บรษัิท ตาม (1) และ (2) 

(4) บรษัิทท่ีปรกึษา รวมถึงทนายความ ชา่งเทคนิค และผูส้อบบญัชีท่ีใหค้วามช่วยเหลือในการดาํเนิน

ธุรกิจของบรษัิท และการดาํเนินคดีทางกฎหมาย 

(5) คูค่า้ทางธุรกิจ ผูใ้หบ้ริการ นิติบคุคลและบุคคลธรรมดาท่ีบริษัทหรือกลุ่มบริษัทว่าจา้งในขณะนี้

หรือจะไดว้า่จา้งในอนาคต หรือผูท่ี้ใหบ้รกิารในนามของบรษัิทหรือกลุม่บรษัิท  

(6) ผูใ้หบ้ริการท่ีดแูลบริการเว็บไซตข์องบริษัทหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ๆ ท่ีเก็บรกัษาหรือ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในนามของบริษัท ภายใตเ้ง่ือนไขการรกัษาความลับและ

ความปลอดภยัของขอ้มลูตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

(7) ผู้ท่ีไดร้ับอนุญาตเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการเสนอขายผลิตภัณฑแ์ละบริการของบริษัทฯ 

รวมถึงตวัแทนผูร้บัจา้งของบคุคลนัน้ 

(8) บคุคลอ่ืน รวมถึงตวัแทน ผูร้บัจา้งของบคุคลนัน้ ซึ่งดาํเนินการเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการของ

บริษัทฯ การจัดกิจกรรมทางการตลาด การเสนอขอ้มูลข่าวสารของบริษัทฯ รวมถึงการพัฒนา

คณุภาพผลิตภัณฑแ์ละบริการของบริษัทฯ เช่น การรบัชาํระเงิน การติดตามทวงหนี ้การจัดทาํ

ขอ้มลูเอกสาร ระบบเทคโนโลยี  และการสง่เอกสาร เป็นตน้ 

(9) ผูเ้ขา้ครอบครองธุรกิจและทรพัยส์ินของบริษัทฯ หรือบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจและทรพัยส์ิน

ของบริษัทฯ ในกรณีท่ีมีการปรบัโครงสรา้งองคก์ร การควบรวมกิจการ การโอนกิจการไม่ว่าจะ

ทัง้หมดหรือเพียงบางส่วน การขาย การซือ้ การรว่มทนุ การมอบ โอนหรือจาํหน่ายจ่ายโอนธุรกิจ 

ทรพัยส์ิน หรือหุน้ไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทัง้หมดของบริษัท หรือธุรกรรมใด ๆ ในลกัษณะ

เดียวกนั และ/หรือ 

(10) หนว่ยงานทางกฎหมาย หนว่ยงานกาํกบัดแูล หนว่ยงานดาํเนินคดีและหน่วยงานของรฐั คูก่รณีใน

คดีความ หรือบุคคลภายนอกอ่ืน ๆ เพ่ือปฏิบตัิตามขอ้ผกูพนัทางกฎหมายหรือกฎขอ้บงัคบั หรือ

โดยประการอ่ืนเพ่ือปกป้องสิทธิของบริษัทฯ สิทธิของบุคคลภายนอก หรือความปลอดภัยส่วน

บุคคลของบุคคลใด ๆ หรือ เพ่ือตรวจจับ ป้องกัน หรือโดยประการอ่ืนแก้ไขปัญหาดา้นความ

ปลอดภยัในประเทศหรืออาณาเขตใด ๆ หรือในกรณีท่ีกฎหมายกาํหนดใหบ้รษัิทฯ ตอ้งเปิดเผย 

 

 



5.  การโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ อาจพิจารณาโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังกลุ่มบริษัทหรือบุคคลภายนอกนอก

ราชอาณาจกัรไทยภายใตว้ตัถปุระสงคท่ี์ระบไุวใ้นเอกสารนี ้บริษัทฯ จะโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไป

ยงัประเทศท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของไทยเห็นว่ามีกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูท่ีเพียงพอ

เท่านัน้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นในการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศท่ีมี

มาตรฐานคุม้ครองความปลอดภยัของขอ้มลูไมเ่พียงพอ บริษัทฯ จะมีการปอ้งกนัท่ีเหมาะสมเพ่ือปกปอ้ง

ผลประโยชนข์องท่าน หรือโอนขอ้มูลตอ่เม่ือดาํเนินการตามขอ้ยกเวน้ขอ้ใดขอ้หนึ่งตามท่ีกาํหนดไวใ้น

พรบ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลแลว้เทา่นัน้ ดงันี ้

(1) เฉพาะในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งมีการโอนขอ้มลูเพ่ือการปฏิบตัติามกฎหมาย 

(2) เม่ือท่านไดร้บัทราบความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้เน่ืองจากขาดการมาตรฐานความปลอดภยัหรือการ

ปอ้งกนัท่ีเพียงพอและทา่นไดใ้หค้วามยินยอมอยา่งชดัเจนในการโอนขอ้มลู 

(3) ในกรณีท่ีจาํเป็นต้องมีการโอนข้อมูลเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาท่ีมีกับท่าน หรือการดาํเนิน

มาตรการก่อนทาํสญัญา (pre-contractual) ตามท่ีทา่นรอ้งขอ  

(4) ในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งมีการโอนขอ้มลูเพ่ือเขา้ทาํหรือปฏิบตัิตามสญัญาระหว่างบริษัทและบคุคล

ธรรมดาหรือนิตบิคุคลอ่ืนเพ่ือประโยชนข์องทา่น 

(5) ในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งมีการโอนขอ้มลูเพ่ือปกปอ้งทา่นหรือบคุคลอ่ืนจากอนัตรายถึงแก่ชีวิต ในกรณี

ท่ีทา่นไมส่ามารถใหค้วามยินยอม หรือ 

(6) ในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งมีการโอนขอ้มลูดว้ยเหตผุลสาํคญัท่ีเป็นประโยชนต์อ่สาธารณะ 

6.  สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ทา่นมีสิทธิในขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นตาม พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ดงันี ้

6.1  สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูและขอสาํเนาขอ้มลู 

ทา่นมีสิทธิเขา้ถึงและขอรบัสาํเนาขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นท่ีอยู่ภายใตค้วามรบัผิดชอบของบริษัทฯ เวน้แต ่

บริษัทฯ จะมีสิทธิปฏิเสธคาํขอของท่านภายใตก้ฎหมายหรือคาํสั่งศาล หรือหากคาํขอดงักล่าวจะส่งผล

กระทบอนัรา้ยแรงตอ่สิทธิและเสรีภาพของบคุคลอ่ืน 

 



6.2 สิทธิในการแกไ้ขขอ้มลู 

ท่านมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไม่ถูกตอ้งเพ่ือใหถ้กูตอ้ง และปรบัขอ้มูลท่ีไม่ครบถว้นให้

ถกูตอ้งเป็นปัจจบุนัและครบถว้นสมบรูณ ์เพ่ือไมใ่หเ้กิดความเขา้ใจผิด  

6.3  สิทธิในการขอลบขอ้มลู 

ท่านมีสิทธิขอใหบ้ริษัทลบหรือทาํลายขอ้มูลของท่าน หรือทาํใหข้อ้มูลของท่านเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถ

ระบตุวัตนของทา่นได ้เวน้แตก่รณีท่ีบรษัิทมีเหตทุางกฎหมายท่ีจะปฏิเสธคาํขอของทา่น 

6.4 สิทธิในการจาํกดัการใชข้อ้มลูของทา่น 

ทา่นมีสิทธิท่ีจะขอใหบ้รษัิทฯ จาํกดัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่นในกรณีตา่ง ๆ เช่น เม่ือบริษัทฯ อยู่ใน

ระหว่างดาํเนินกระบวนการตรวจสอบตามคาํรอ้งขอของท่านใหแ้กไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ

คดัคา้นการเก็บรวบรวม ประมวลผล หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอใหบ้ริษัทฯ มีการ

จาํกดัการใชข้อ้มลูแทนการลบหรือทาํลายขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีไมจ่าํเป็นตอ้งใชอี้กตอ่ไป 

6.5 สิทธิในการคดัคา้น  

ท่านมีสิทธิท่ีจะคัดคา้นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีท่ีบริษัทฯ

ดาํเนินการภายใตฐ้านผลประโยชนท่ี์ชอบดว้ยกฎหมาย หรือเพ่ือทาํการตลาดโดยตรง การวิจัยทาง

วิทยาศาสตร ์ประวตัศิาสตร ์หรือสถิต ิเวน้แต ่บรษัิทฯ จะมีเหตอุนัชอบธรรมในการปฏิเสธคาํขอของท่าน 

ตวัอย่าง เช่น บริษัทฯ มีเหตผุลตามกฎหมายในการเก็บรวบรวม ประมวล หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล

ของท่าน หรือการเก็บรวบรวม ประมวล หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านนัน้เป็นไปเพ่ือก่อตัง้ 

ปฏิบตัติาม ใช ้หรือยกขึน้ตอ่สูส้ิทธิเรียกรอ้งทางกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชนส์าธารณะ 

6.6 สิทธิในการโอนขอ้มลู  

ท่านมีสิทธิท่ีจะไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีท่ีบริษัทฯ สามารถจัดเตรียมขอ้มูลส่วนบุคคล

ดงักล่าวใหอ้ยู่ในรูปแบบท่ีสามารถอ่านไดห้รือใชก้ันไดท้ั่วไปโดยใชเ้คร่ืองมือหรืออปุกรณอ์ตัโนมตัิ และ

สามารถใชห้รือเปิดเผยไดโ้ดยวิธีอตัโนมตัิ นอกจากนี ้ท่านยงัมีสิทธิขอใหบ้ริษัทฯ ส่งหรือโอนขอ้มลูส่วน

บคุคลของท่านไปยงับคุคลภายนอก หรือขอรบัขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านซึ่งบริษัทฯ ไดจ้ดัส่งหรือโอนไป

ยงับุคคลภายนอก เวน้แต่บริษัทฯ ไม่สามารถดาํเนินการตามคาํขอของท่านดว้ยเหตทุางเทคนิค หรือ

เน่ืองจากบรษัิทฯ ไดใ้ชส้ิทธิโดยชอบดว้ยกฎหมายในการปฏิเสธคาํขอ 

 



6.7 สิทธิในการขอถอนความยินยอม  

ทา่นมีสิทธิท่ีจะถอนความยินยอมของทา่นท่ีใหไ้วก้บับริษัทฯ ไดไ้ม่ว่าจะในเวลาใดก็ตาม ตามวิธีการและ

ขัน้ตอนการขอถอนคาํยินยอมท่ีบริษัทฯ กาํหนด เวน้แตด่ว้ยลกัษณะประเภทของความยินยอมนัน้ทาํให้

การขอถอนคาํยินยอมไม่สามารถกระทาํได ้ทัง้นี ้ภายหลงัจากการถอนความยินยอมดงักล่าว บริษัทฯ 

อาจไม่สามารถใหบ้ริการท่านไดอ้ย่างเต็มความสามารถ หรือตามท่ีบริษัทฯ ไดแ้จง้ไวต้่อท่านได ้ทัง้นี ้

บริษัทฯ อาจเก็บขอ้มลูไวเ้พ่ือการตรวจสอบการใหบ้ริการแก่ท่าน หรือเพ่ือดาํเนินการตามกฎหมาย โดย

บรษัิทฯ จะไมน่าํขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไปใชเ้พ่ือวตัถปุระสงคอ่ื์นอีกตอ่ไป 

6.8.  สิทธิในการย่ืนเรื่องรอ้งเรียน  

ท่านมีสิทธิรอ้งเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรือสาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคล หากบรษัิทไมป่ฏิบตัติาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล  

ท่านสามารถใชส้ิทธิดงักล่าวโดยย่ืนเร่ืองรอ้งขอผ่านช่องทางศูนยบ์ริการข้อมูลลูกคา้หรือเจ้าหน้าท่ี

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ซึ่งท่านสามารถดรูายละเอียดช่องทางการติดตอ่ไดภ้ายใตห้วัขอ้ “การติดต่อ” ใน

นโยบายฉบบันี ้และในกรณีท่ีจาํเป็น บรษัิทฯ อาจขอใหท้่านยืนยนัตวัตนหรือใหข้อ้มลูเพิ่มเติมเพ่ือประกอบการ

รอ้งขอเพ่ือใหบ้ริษัทฯ สามารถดาํเนินการตามคาํขอของท่านได ้ บริษัทฯ จะพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณา

คาํขอของทา่น ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีบรษัิทไดร้บัคาํขอดงักลา่ว 

 ในกรณีท่ีมีการรอ้งขอตดิตอ่กนัเกินกวา่ 3 ครัง้ ภายใน 15 วนัทาํการหรือในกรณีท่ีคาํขอนัน้เกินกว่าเหตุ

หรือไม่มีมูลความจริง บริษัทฯ มีสิทธิและดุลพินิจท่ีจะดาํเนินการตามคาํขอ ปฏิเสธคาํขอ หรือเรียกเก็บ

คา่ธรรมเนียมดาํเนินการตามคาํขอของทา่นตามสมควร 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะปฏิเสธคาํขอของท่านดว้ยเหตุผลทางกฎหมาย ซึ่งในกรณีดงักล่าวบริษัทฯ

จะแจง้การปฏิเสธพรอ้มดว้ยเหตผุลอนัสมควรใหท้า่นทราบ 

7.  ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวน้านเกินกว่าท่ีจาํเป็น โดยขึน้อยู่กับ

วตัถปุระสงคแ์ละขอ้กาํหนดทางกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ กลุ่มบริษัท และ/หรือ บคุคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งอาจทาํ

ขอ้มลูของท่านเป็นขอ้มลูท่ีไม่สามารถระบตุวัตนของท่านได ้ลบ ทาํลาย นาํออกจาก หรือโดยประการอ่ืนเพ่ือ

กาํจัดขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านออกจากฐานขอ้มูลของบริษัทอย่างถาวร เม่ือบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าไม่มี

ความจาํเป็นจะตอ้งเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านอีกตอ่ไป หรือในกรณีดงัตอ่ไปนี ้



(1) บรษัิทฯ ไมมี่ความจาํเป็นตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านเพ่ือดาํเนินการตามวตัถปุระสงคต์ามท่ี

บริษัทฯ ไดเ้ก็บขอ้มูลอีกต่อไป ซึ่งในหลายๆ กรณีอาจนานถึง 10 ปีหลังจากท่ีความสัมพนัธ์ระหว่าง

บรษัิทฯ กบัทา่นสิน้สดุลง 

(2) บรษัิทฯ เห็นวา่ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นท่ีบรษัิทฯ เก็บรกัษาไวน้ัน้ไมถ่กูตอ้ง หรือ 

(3) ท่านไดแ้จง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบว่าท่านไม่ยินยอมใหบ้ริษัทฯ ดาํเนินการกับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอีก

ตอ่ไป   

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีดงัต่อไปนี ้บริษัทฯ อาจจาํเป็นตอ้งเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็น

ระยะเวลานานขึน้ 

(1) ขอ้กาํหนดหรือขอ้บงัคบัทางกฎหมายกาํหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตาม

ระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด หรือ  

(2) บรษัิทฯ อาจจาํเป็นตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลตามความรบัผิดหรือตามท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้พิพาททาง

กฎหมาย ซึ่งในกรณีนี ้บรษัิทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลดงักล่าวไวเ้ป็นระยะเวลานานกว่าท่ีกาํหนด

ตราบเทา่ท่ีจาํเป็น 

8.  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

บรษัิทฯ จะดาํเนินการตามมาตรการตา่ง ๆ ในการรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหป้ลอดภยั ดงันี ้

8.1  บริษัทฯ รกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูดว้ยระบบ Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นมาตรฐานการ

รกัษาความปลอดภัยของข้อมูลท่ีรบัส่งผ่านอินเทอรเ์น็ต รวมถึงมีการเขา้รหัสขอ้มูลและจัดตัง้ระบบ 

Firewall โดยระบบ Secured Socket Layer (SSL) เป็นเทคโนโลยีในการเขา้สู่ขอ้มูลผ่านรหสั เพ่ือ

ปอ้งกนัผูท่ี้แอบดกัจบัขอ้มลูขณะท่ีมีการส่งผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต การเขา้สู่ขอ้มลูผ่านรหสันีจ้ะทาํให้

ผูด้กัจบัไมส่ามารถเขา้ใจความหมายของขอ้มลูได ้นอกจากนี ้เทคโนโลยีดงักล่าวยงัใชส้าํหรบัการยืนยนั

ความมีอยูจ่รงิของเว็บไซตอี์กดว้ย บรษัิทฯ จะมีการปรบัปรุงและทดสอบระบบเทคโนโลยีของบริษัทอย่าง

สมํ่าเสมอเพ่ือใหแ้นใ่จวา่ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นมีความปลอดภยัสงูสดุและน่าเช่ือถือ ในการนีบ้ริษัทฯ 

สงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเคร่ืองมือการรกัษาความปลอดภยั หากบริษัทฯ เห็นว่าเคร่ืองมือดงักล่าวมี

มาตรฐานสงูขึน้และสามารถรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูไดดี้มากย่ิงขึน้ 



8.2  บริษัทฯ ทาํบันทึกข้อตกลงไว้กับบุคคลภายนอกในการพัฒนาและดูแลรกัษาระบบ และการจัดสรร

ทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัท ดังนั้น บุคคลภายนอกท่ีเข้ามาดาํเนินงานให้บริษัทฯ หรือ

ดาํเนินการในนามของบรษัิทฯ จะตอ้งรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหป้ลอดภยัดว้ยเชน่กนั 

8.3 บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามมาตรฐานธุรกิจและแนวปฏิบตัิท่ีเป็นท่ียอมรบัโดยทั่วไปในการจดัเก็บขอ้มลูส่วน

บุคคลของท่าน หรือตามท่ีกฎหมายกาํหนด และใชม้าตรการทางเทคนิคและองคก์รท่ีเหมาะสมตาม

สมควรเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัของขอ้มลูตามท่ีกาํหนดเพ่ือปอ้งกนัไม่ใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่านเกิด

การสญูหาย มีการเขา้ถึง ประมวลผล ดดัแปลง แกไ้ข เปิดเผย หรือลบโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต  

8.4 บริษัทฯ ไดก้าํหนดใหบุ้คลากรของบริษัทฯ กลุ่มบริษัท และบุคคลภายนอกท่ีประมวลผลข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความเป็นส่วนตัวท่ีเหมาะสมในลักษณะเดียวกัน รวมถึง

ภาระหนา้ท่ีในการปอ้งกนัการรั่วไหลของขอ้มลูและในการใชม้าตรการรกัษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสม

กบัการประมวลผลขอ้มลู 

8.5 บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อขอ้มลูอ่ืนท่ีไม่ใช่ขอ้มลูส่วนบคุคล แต่เม่ือนาํมารวมกับขอ้มูลอ่ืน ๆ หรือขอ้มูลส่วน

บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งจะสามารถใชร้ะบตุวัตนของทา่นได ้ดว้ยมาตรฐานเดียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคล  

8.6 บริษัทฯ มีการตรวจสอบการจัดเก็บและมาตรการรกัษาความปลอดภัยดังกล่าวเม่ือจาํเป็น หรือเม่ือ

เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงเพ่ือใหก้ารรกัษาความปลอดภัยตามความเหมาะสมของขอ้มูลส่วนบคุคล

ของท่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเม่ือไดร้บัขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านแลว้บริษัทฯ จะใชข้ัน้ตอน

และคณุสมบตัดิา้นความปลอดภยัท่ีเขม้งวดเพ่ือปอ้งกนัการเขา้ถึงขอ้มลูโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 

8.7 บริษัทฯ จะรกัษาและปรบัปรุงขัน้ตอนและมาตรการดา้นความปลอดภัยของบริษัทฯ เพ่ือใหไ้ดร้ะดบั

ความปลอดภัยสาํหรับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมกับความเส่ียงแต่ละประเภท และเพ่ือให้การ

ประมวลผลขอ้มูลอยู่ภายใตก้ารเก็บรกัษาความลับอย่างสมบรูณ ์พรอ้ม คล่องตวั และอย่างต่อเน่ือง 

รวมถึงการป้องกันการสูญหายและการเก็บรวบรวม การใช ้การดดัแปลง แกไ้ขหรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บคุคลโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต ซึ่งบริษัทกาํหนดใหน้าํมาตรการรกัษาความปลอดภยัตา่ง ๆ เหล่านีม้าใชก้บั

การประมวลผลขอ้มลูทกุประเภท ไมว่า่จะเป็นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลทางอิเลก็ทรอนิกสห์รือใน

รูปแบบเอกสารก็ตาม 

8.8 บริษัทฯ รับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดท่ีได้เก็บรวบรวมจะถูกเก็บไว้รักษาไว้อย่างมั่นคงและ

ปลอดภัยภายใตม้าตรฐานการรกัษาความปลอดภัยท่ีเขม้งวด หากท่านมีเหตุอนัเช่ือไดว้่าขอ้มูลส่วน

บคุคลของท่านถูกละเมิด หรือหากท่านมีขอ้สงสยัเก่ียวกับนโยบายการดูแลรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลนี ้



ทา่นสามารถตดิตอ่บรษัิทฯ ไดต้ามรายละเอียดชอ่งทางการติดตอ่ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ภายใตห้วัขอ้ “การ

ตดิตอ่” ในนโยบายฉบบันี ้

9.  คุกกี ้(Cookies) และบันทกึ (Log) 

บรษัิทฯ อาจใชค้กุกีแ้ละบนัทกึเพ่ือพฒันาการใหบ้ริการแก่ทา่นผา่นทางเว็บไซตห์รือแอปพลิเคชนั 

9.1 คกุกี ้(Cookies) หมายถึง ขอ้มลูท่ีไดส้่งจากเว็บไซตไ์ปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอรข์องผูเ้ขา้เย่ียมชมเว็บไซต ์

ในขณะท่ีผูเ้ขา้เย่ียมชมเว็บไซตน์ัน้กาํลงัเขา้เย่ียมชมเว็บไซต ์ทัง้นี ้คุกกีย้ังช่วยใหเ้ว็บไซตข์องบริษัทฯ 

จดจาํท่านและรายการท่ีท่านชอบหรือเข้าถึงเป็นประจาํ อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถปรับแต่ง

เว็บไซตใ์หเ้หมาะกับความตอ้งการของท่าน ขอ้มูลท่ีรวบรวมโดยคุกกี ้คือ ขอ้มูลการตัง้ค่าส่วนบุคคล

แบบไมร่ะบตุวัตน ดงันัน้จะไมมี่ขอ้มลูท่ีเป็นช่ือ ท่ีอยูห่รือขอ้มลูอ่ืนใดท่ีทาํใหบ้คุคลอ่ืนสามารถติดตอ่ท่าน

โดยทางโทรศพัท ์อีเมล หรือวิธีการอ่ืน ๆ ได ้และไมมี่การเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้ไวใ้นคกุกีเ้ช่นกนั 

อยา่งไรก็ตาม ทา่นสามารถปิดการใชง้านคกุกีไ้ดโ้ดยเปล่ียนการตัง้คา่เว็บเบราวเ์ซอรข์องทา่น แตก่ารปิด

การใชง้านอาจส่งผลต่อท่านในการใชง้านเว็บไซตห์รือบริการออนไลนข์องบริษัทฯ ซึ่งอาจทาํใหท้่านทาํ

ธุรกรรมกบับรษัิทฯ ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ไดย้าก และบรษัิทฯ อาจตอ้งขอขอ้มลูเพิ่มเตมิจากทา่น 

9.2 บันทึก (Log) หมายถึง ข้อมูลท่ีเกิดจากการใช้งานแอปพลิเคชัน ซึ่งรวมถึงแหล่งกาํเนิด ต้นทาง 

ปลายทาง เสน้ทาง เวลา วนัท่ี ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการใชง้าน

ของแอปพลิเคชนั 

10. กิจการเกี่ยวกับการตลาดและการส่งเสริมการตลาด 

ในกรณีท่ีบริษัทฯ ส่งขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัการตลาด และการส่งเสริมการตลาด รวมถึงผลิตภณัฑ ์การ

บรกิาร และกิจการท่ีนา่สนใจใหแ้ก่ทา่น หากท่านตกลงรบัขอ้มลูข่าวสารดงักล่าวแลว้ ประสงคจ์ะยกเลิก

การรบัขอ้มูลดงักล่าว ท่านสามารถดาํเนินการไดโ้ดยแจง้ผ่านทางศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ ซึ่งท่าน

สามารถดรูายละเอียดชอ่งทางการติดตอ่ไดภ้ายใตห้วัขอ้ “การตดิตอ่” ในนโยบายฉบบันี ้

11.  ข้อยกเว้นการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

ในกรณีท่ีไมถื่อวา่เป็นการกระทาํท่ีฝ่าฝืนตอ่นโยบายการดแูลรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคล เชน่ 

(1) ขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ไดถ้กูเปิดเผยตอ่สาธารณะก่อนหรือขณะท่ีท่านไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่บริษัทฯ 

หรือการเปิดเผยตอ่สาธารณะนัน้มใิชค่วามผิดของบริษัทฯ 



(2) การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยไดร้บัความยินยอมจากท่านไม่ว่าเป็นลายลกัษณอ์กัษร หรือการ

อนญุาตโดยวิธีการอ่ืนใด 

(3) การเปิดเผยขอ้มลูตามความจาํเป็น เน่ืองจากกระทาํตามกฎหมาย คาํสั่ง กฎขอ้บงัคบั คาํสั่งศาล 

หนว่ยงานของรฐั หรือตามความจาํเป็นอ่ืนใด 

12.  การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ อาจมีการปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายฉบับนีท้ั้งหมดหรือบางส่วนเพ่ือให้

สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑแ์ละบริการของบริษัทท่ี

เปล่ียนแปลงไป หรือเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวิธีปฏิบตัิภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้บริษัทฯ จะประกาศ

การปรบัปรุงนโยบายฉบบันีผ้า่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ  

13.  การตดิต่อ 

หากทา่นมีขอ้สงสยัใด ๆ เก่ียวกบันโยบายฉบบันี ้หรือประสงคจ์ะย่ืนขอ้รอ้งเรียนใด ๆ หรือประสงคจ์ะใช้

สิทธิของทา่น ทา่นสามมารถตดิตอ่บรษัิทฯ ไดท่ี้ชอ่งทางตดิตอ่ดงันี ้

(1)     ศนูยบ์รกิารขอ้มลูลกูคา้ โทรศพัท:์ 02-352-4777 

(2) เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

เลขท่ี 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน้ 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรกั เขตบางรกั กรุงเทพฯ 

10500 

 

จากการท่ี พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เล่ือนการบงัคบัใชอ้อกไป ภายใตพ้ระราชกฤษฎีกากาํหนด

หน่วยงานและกิจการท่ีผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใตบ้งัคับฯ พ.ศ. 2564 ท่านจะสามารถใชส้ิทธิ

เก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไดต้ัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน พ.ศ. 2565 เป็นตน้ไป 

 


