
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

Privacy Policy 

 บริษัท  เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัท”)  เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับการอบรม 
การให้ค ําปรึกษา ด้านการศึกษา การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และการจ ําหน่ายสินค้าภายใต้
เครื่องหมายการค้า Apple   เช่น รา้น iStudio iBeat   U•Store และ Mobi เปน็ต้น (“ผลิตภัณฑ์และบริการ”) 
ซึ่งในการดําเนินการดังกล่าว อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล (“ท่าน”) และข้อมูลส่วนบุคคลที่
บริษัทได้รับจากลูกค้า/คู่ค้าของบริษัท ทั้งทางตรงและทางออ้ม  

 บริษัทมีความมุ่งมั่นและให้ความสําคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของบริษัท บริษัทจึงไดจ้ัดทํานโยบายความเปน็ส่วนตัว (Privacy Policy) (“นโยบาย”) เพื่อระบุ
ถึงวิธีการและมาตรการของบริษัท ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (“การประมวลผล”) 
โดยที่บริษัทจะดําเนินการตามนโยบายนี้ พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล รวมถึงจัดทําเอกสาร และทบทวนมาตรการอย่างตอ่เนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  

ข้อ 1. คํานิยาม  

1.1 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจําตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง 
เลขบัตรประกันสังคม เลขใบอนุญาตขับขี่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต ที่อยู่
อีเมล ทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดิน IP Address, Cookie ID ข้อมูลเสียง เป็นต้น อย่างไรก็ดี ข้อมูลต่อไปนี้ ไม่
เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เชน่ ข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมข้อมูลของนิติบุคคล ข้อมูลสําหรับการติดต่อทางธุรกิจ
ที่ไม่ได้ระบุถึงตัวบุคคล ชื่อบริษัท ที่อยู่ของบริษัทเลขทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ของที่
ทํางาน ที่อยู่อีเมลที่ใช้ในการทํางาน ที่อยู่อีเมลกลุ่มของบริษัท ข้อมูลนิรนาม (Anonymous Data) หรือ 
ข้อมูลแฝงที่ทําให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้อีกโดยวิธีการทางเทคนิค (Pseudonymous Data) เป็นต้น 

1.2 “ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน และอาจสุม่เสี่ยงในการเลือกปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิศาสนา ปรัชญา 
พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูล
พันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทํานองเดียวกัน ตามที่
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกําหนด 

1.3 “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น แตไ่ม่ใช่กรณีที่บุคคล
มีความเปน็เจ้าของข้อมูล (Ownership) หรือเป็นผู้สร้างหรือเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเอง โดยเจ้าของข้อมูล
สว่นบุคคลนี้ หมายถึง บุคคลธรรมดาเท่านั้น และไม่รวมถึงนิติบุคคล (Juridical Person) ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมาย เช่น บริษัท สมาคม มูลนิธิ หรือองคก์รอื่นใด  



1.4 “ผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคล” หมายถึง บริษัท บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

1.5 “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บริษัท บุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการ
เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคําสั่ง หรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคล  

1.6 “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทให้
มีหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

ข้อ 2. ประเภทของขอ้มูลสว่นบุคคล 

 บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี ้

2.1. ข้อมูลสว่นบุคคลทั่วไป  

1. ข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อนามสกุลอายุวันเดือนปีเกิดสถานภาพสมรสเลขประจําตัวประชาชนเลข
หนังสือเดินทางที่อยู่อาศัยสถานที่ทํางานหมายเลขโทรศัพท์อีเมลไอดีไลน์รวมถึงข้อมูลที่ใช้ยืนยัน
ตัวตนได้เช่นข้อมูลบนบัตรประจําตัวประชาชนรูปถ่ายข้อมูลบนใบอนุญาตขับขี่ข้อมูลบน
หนังสือเดินทางรูปถ่ายหรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ยืนยันตัวตนได้ในทํานองเดียวกันเป็นต้น 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของท่านเช่นข้อมูลประวัติและการปฏิบัติงานข้อมูลเกี่ยวกับการจ้าง
งานข้อมูลการประกอบอาชีพข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน 

3. ข้อมูลทางบัญชีการเงินและธุรกรรมเช่นค่าตอบแทนหมายเลขบัญชีข้อมูลการซื้อผลิตภัณฑ์การใช้
บริการการรับประกันพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการหรือสินค้าของบริษัทและของผู้
จําหน่ายอื่น 

4. ข้อมูลรูปภาพเสียงภาพเคลื่อนไหวข้อมูลของท่านเมื่อเข้าสู่บริเวณพื้นที่ของบริษัทผ่านกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หรือเมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งบริษัทได้จัดขึ้นรวมถึงเมื่อท่านเข้าร่วม
รายการส่งเสริมการขายแคมเปญต่างๆหรือกิจกรรมใดๆกับบริษัทตลอดจนประวัติการร่วม
กิจกรรมในครั้งก่อนและรายการอื่นในทํานองเดียวกัน 

5. ข้อมูลอื่นใดอันเกิดจากการการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการระบบสมาชิกต่างๆของบริษัทที่มีอยู่แล้ว
หรือจะมีขึ้นในอนาคตเช่นระบบ iMember หรือข้อมูลที่ไดจ้ากการที่ท่านกรอกในใบสมัครสมาชิก
แบบฟอร์มการทําแบบสอบถามการสํารวจความต้องการและความพึงพอใจการวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการการทําการตลาดส่งเสริมการขายหรือการโต้ตอบทางที่อยู่อีเมล
หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆระหวา่งบริษัทและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 



2.2. ข้อมูลของผู้เข้าชมเว็ปไซต์ 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ผ่านการซื้อขายผลิตภัณฑ์และให้บริการทางเว็บไซต์ของบริษัทรวมถึงชื่อที่
อยู่หมายเลขโทรศัพท์การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Handle)  

2. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติผ่านการติดตามตรวจสอบทางระบบคอมพิวเตอร์ได้แก่ที่อยู่ไอพี 
(IP Address) เบราวเ์ซอร์ที่ใชง้านหรือระบบปฏิบัติการหน้าเว็บไซตท์ี่เข้าชมเว็บไซต์ต้นทางที่ผู้เข้า
ชมเชื่อมโยงมาที่เว็บไซต์เว็บไซต์ปลายทางที่ผู้เข้าชมเชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์ของบริษัทระยะเวลา
การใช้เว็บไซต์และการเข้าชมเนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์ของบริษัท 

2.3. ข้อมูลสว่นบุคคลอ่อนไหว 

1. บริษัทไม่มีความประสงค์จะจัดเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจัดเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
อ่อนไหวของท่านเช่นเชื้อชาติข้อมูลหมู่โลหิตหรือข้อมูลศาสนาถึงแม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏอยู่
บนบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารอื่นใดที่ท่านได้สมัครใจเปิดเผยไว้ต่อบริษัทก็ตาม
ทั้งนี้หากท่านได้ทําการส่งมอบข้อมูลใดๆซึ่งปรากฏข้อมูลที่มีลักษณะเช่นว่านี้ให้แก่บริษัทไม่ว่าจะ
เป็นการส่งมอบข้อมูลในลักษณะเป็นเอกสารหรือสื่ออื่นใดท่านจะต้องปกปิดข้อมูลอ่อนไหวเหล่านี้
ด้วยตัวท่านเองหากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลด้วยตัวท่านเองบริษัทถือว่าท่านได้อนุญาตโดยชัดแจ้งให้
บริษัททําการปกปิดข้อมูลเหล่านี้ให้แก่ท่านและให้ถือว่าข้อมูลที่ท่านส่งมอบมานี้ซึ่งบริษัทได้จัดการ
ปกปิดข้อมูลอ่อนไหวให้แก่ท่านแล้วเป็นเอกสารที่สมบูรณ์ใช้บังคับได้ตามกฎหมายทุกประการและให้
บริษัทสามารถนําไปประมวลผลได้ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562 
ทั้งนี้หากเป็นกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดการปกปิดข้อมูลอ่อนไหวแก่ท่านได้เนื่องด้วยปัญหาเชิง
เทคนิคหรือปัญหาอื่นใดบริษัทจะทําการจัดเก็บข้อมูลอ่อนไหวนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยัน
ตัวตนของท่านเท่านั้นและบริษัทจะดําเนินขั้นตอนตามสมควรในทางการค้าเพื่อรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าวอย่างเพียงพอ  

2. กิจกรรมที่ท่านได้เข้าร่วมแล้วหรือจะได้เข้าร่วมในอนาคตซึ่งอาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อน
ไหวเพิ่มเติมเช่นข้อมูลสุขภาพของท่านทั้งนี้การจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อ
ขายผลิตภัณฑ์และให้บริการและอํานวยความสะดวกอย่างดีที่สุดแก่ท่านเท่านั้นและในการจัดเก็บ
ข้อมูลอ่อนไหวนี้บริษัทจะได้ทําการขอความยินยอมของท่านไว้โดยชัดแจ้งโดยทําเป็นเอกสารขอ
ความยินยอมก่อนการจัดเก็บข้อมูลอ่อนไหวเหล่านั้นเสมอ 

ข้อ 3. แหล่งที่มาของข้อมูลสว่นบุคคล 

 บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทาง ดังตอ่ไปนี ้



3.1. บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูล
สว่นบุคคลจากขั้นตอนการดําเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการติดต่อทําธุรกรรมกับบริษัทหรือร้านค้าของบริษัทณหน้าร้านดังกล่าวรวมถึงการใช้
ผลิตภัณฑ์และบริการให้คําปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตา่งๆของบริษัท 

2. การเก็บข้อมูลจากการใช้เว็บไซต์ของบริษัทเช่นเบราว์เซอร์คุกกี้ (Browser’s Cookies) ของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์และ
โปรแกรมเว็บบีคอน (Web Beacon) เป็นต้น 

3. การเก็บข้อมูลประกอบการทําสัญญาการเคลมประกันการออกใบกํากับภาษีเช่นสําเนาทะเบียน
บ้าน, สําเนาบัตรประชาชนใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลสําเนาพาสปอร์ตเอกสารอื่นใดที่จําเป็นตอ่การทํา
สัญญาหรือทํานิติกรรมเป็นต้น 

3.2. บริษัทได้รับขอ้มูลส่วนบุคคล จากบุคคลที่สาม ลูกค้าของบริษัท บุคคลอื่นใดที่เปน็ผู้ควบคุมข้อมูล 
หรือผู้ประมวลผลข้อมูล และ/ บุคคลอื่นใดที่บริษัทเชื่อโดยสุจริตว่าบุคคลเหล่านั้น เป็นผู้มีสิทธิประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและมีสิทธิเปิดเผยให้แก่บริษัทได้ 

3.3. บริษัทอาจเก็บรวบรวม ได้รับ หรือเข้าถึงจากแหล่งอื่น ซึ่งไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น หน่วยงานของรัฐ 
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการทางการเงิน บริษัทข้อมูลเครดิต และผู้ให้บริการ
ข้อมูล เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามที่กฎหมาย
กําหนด เว้นแต่บริษัทมีความจําเป็นในกรณีที่กฎหมายอนุญาต เช่น  

 (1) หน่วยงานราชการ และหน่วยงานผู้กํากับดูแล เช่น สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด เป็นต้น  

 (2) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติผ่านการติดตามตรวจสอบทางระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ที่อยู่
ไอพี (IP Address) เบราว์เซอรท์ี่ใช้งาน หรือระบบปฏิบัติการ หน้าเว็บไซต์ที่เข้าชม และเว็บไซต์
ต้นทางที่ ผู้เข้าชมเชื่อมโยงมาที่เว็บไซต์ และข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเทอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์ม
โซเชียลมีเดียต่าง ๆ 

ข้อ 4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล  

 บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดย
บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จําเป็นเพื่อใช้ในกรณี ดังต่อไปนี้   ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ และบันทึกเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งจะ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 



4.1. เพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงาน การโฆษณา ทําการตลาด แจ้งข้อมูลข่าวสาร สิทธิประโยชน์ 
กิจกรรมส่งเสริมการขาย ตลอดจนใหค้ําแนะนําต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ โดยท่านอาจเลือกที่จะไม่รับข้อความ
โฆษณาบางประเภทได้โดยปฏิบัติตามคําแนะนําที่ใหไ้ว้ 

4.2. เพื่อใช้ในการดําเนินการตามคําขอของท่านก่อนเข้าทําสัญญา หรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญา ดําเนินการ
จัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจสอบ ตรวจรับ ชําระค่าผลิตภัณฑ์และบริการ บริหารจัดการความสัมพันธ์ ตรวจสอบ
และประเมินการทํางานตามข้อตกลงที่กําหนดไว้ในใบสั่งซื้อ เอกสารอื่น ๆ แพลตฟอร์มออนไลน์ และเว็บไซต์
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการบริหารความสัมพันธ์กับท่าน 

4.3. เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ และนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใด ๆ ของลูกค้าของบริษัท และ/หรือ
บุคคลที่เป็นผู้จําหน่าย เป็นตัวแทน หรือพันธมิตรทางธุรกิจ (คลิก) ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงเพื่อ
ประโยชน์ในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น การตอบข้อซักถาม การให้บริการอื่นใดตามคําขอของท่าน 
การสํารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ 

4.4. เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ผลิตภัณฑแ์ละบริการตามสัญญา ที่เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลในเชิงพาณิชย์ที่ไม่
ขัดต่อกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ใชบ้ังคับกับบริษัททั้งปจัจุบันและอนาคต  

4.5. เพื่อประโยชน์ในการจัดส่ง คูปอง ข่าวสาร ตัวอย่างสินค้า ของรางวัล การแจก แถมสินค้าบริการ และ
โปรโมชั่นพิเศษ ส่วนลด และข้อมูลอื่น ๆ ใหแ้ก่ท่านผ่านช่องทางที่ท่านอนุญาต 

4.6. เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด หรือวิเคราะห์กลยุทธ์ในการจัดการและพฤติกรรมของผู้ใช้เว็บไซต์ 
ผลิตภัณฑ์ และบริการ การพัฒนา ปรับปรุง ฟังก์ชันต่างๆ บนเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถดําเนินธุรกิจได้ รวม
ถึงการติดต่อสื่อสารทางการตลาดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท และพันธมิตรของบริษัทผ่าน
ช่องทางที่บริษัทกําหนด เช่น จดหมาย หนังสือ อีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ 
เป็นต้น  

4.7. เพื่อจัดทําชุดข้อมูลโดยไม่เปิดเผยตัวบุคคล (ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ได้แก่ ข้อมูลประชากร 
ข้อมูลเชิงพฤติกรรม และข้อมูลทางเทคนิคที่สรุปมาจากข้อมูลพื้นฐาน) เพื่อการใช้ประโยชน์ของบริษัท และ/
หรือบุคคลที่สาม รวมถึงเพื่อส่งข้อความโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการไปยังลูกค้าบนเว็บไซต์ของ
บุคคลอื่นได้ โดยที่ชุดข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีการเปิดเผย หรือแสดงข้อมูลส่วนบุคคลแต่อยา่งใด 

4.8. เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต รา่งกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อใน
กรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 

4.9. เพื่อใหส้ามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เชน่ การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ และคําสั่ง
ของผู้ที่มีอํานาจตามกฎหมาย 

4.10. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของท่าน หรือปฏิบัติหน้าที่ในการ
อํานาจรัฐที่ได้มอบให้ 

ข้อ 5. การประมวลผลข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล  



 บริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทอาจประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้เงื่อนไข
ดังนี้ 

5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะจัดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ในรูปแบบเอกสารและ/หรือในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ณสถานที่ที่มีการจํากัดสิทธิการเข้าถึงเช่นการเก็บไว้บน Server การเก็บไว้บน Cloud ที่เป็นผู้
ให้บริการ โดยใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะดําเนิน
การอย่างจํากัดเพียงเท่าที่จําเป็นแกก่ารใหบ้ริการ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่บริษัทกําหนดเท่านั้น ทั้งนี้ ก่อนการ
ดําเนินการดังกล่าวบริษัทจะใหเ้จ้าของข้อมูล รับรู้ ให้ความยินยอม ทางอิเล็กทรอนิกส ์ ข้อความสั้น หรือ
ตามแบบวิธีการของบริษัท และตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด 

ทั้งนี้ หากข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่านมีความจําเปน็สําหรับการปฏิบัติตามกฎหมายของ
บริษัท หรือเพื่อการเข้าทําสัญญากับท่าน บริษัทอาจจะไม่สามารถให้บริการ หรือดําเนินการเพื่อให้บริการ
บางส่วน หรือทั้งหมดแก่ทา่นได้ หากท่านไม่ไดใ้ห้ข้อมูลส่วนบุคคลเหลา่นั้นแก่บริษัทเมื่อบริษัทร้องขอ 

1. บริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเกี่ยวกับความสนใจและบริการที่ท่านใช้โดยในการ
ดําเนินการดังกล่าวข้างต้นบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนทําการเก็บรวบรวมเว้นแต่ 

 (ก) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย  

 (ข) เพื่อประโยชนแ์ก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือการพิจารณาพิพากษาคดี
ของศาล 

 (ค) เพื่อประโยชนใ์นกรณีการขอความยินยอมไม่อาจกระทําได้ในเวลานั้น 

 (ง) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่
บริษัท 

 (จ) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือสุขภาพของบุคคล  

 (ฉ) เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการ
ดําเนินการตามคําขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทําสัญญานั้น  

 (ช) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทําเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ
เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยการจัดทําสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการ
ป้องกันที่เหมาะสม 

2. บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวเพื่อการให้บริการบางรูปแบบเมื่อได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากท่านหรือเมื่อท่านสมัครใจเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะหรือเมื่อเป็นกรณีที่
สามารถดําเนินการได้เพียงเท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล  



3. ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของบุคคลดังกล่าวโดยคํานึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสูงสุดโดยมีเงื่อนไข
ดังนี้  

 (ก) ผู้เยาว์ในการประกอบธุรกิจทางการค้าหรือธุรกิจอื่น หรือในการเป็นลูกจ้างในสัญญา
จ้างแรงงาน ในความเกี่ยวพันกับการประกอบธุรกิจหรือในกิจการใดที่ผู้เยาว์สามารถกระทําได้เอง
หรือที่ผู้เยาว์มีฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว ทั้งนี้ ในการให้ความยินยอมใด ๆ 
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีฐานะเสมือนเป็นผู้บรรลุนิติภาวะสามารถให้ความยินยอมได้ด้วย
ตนเอง เว้นแต่เป็นกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้ความยินยอมบางอยา่ง จะต้องได้รับความยินยอม
จากผู้ใช้อํานาจปกครองที่มีอํานาจกระทําการแทนผู้เยาว์ด้วย 

 (ข) คนเสมือนไรค้วามสามารถ หมายถึง บุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 
เนื่องจากมีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ 
หรือติดสุรายาเมา หรือมีเหตุอื่นใดทํานองเดียวกันนั้น จนไม่สามารถจะจัดทําการงานโดยตนเอง
ได้ หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัว ทั้งนี้ ในการให้
ความยินยอมใด ๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ที่มีอํานาจกระทําการแทนคนเสมือนไร้
ความสามารถนั้นก่อน เวน้แต่เป็นกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้ความยินยอมบางอย่าง ไม่ต้องได้
รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อน 

 (ค)  คนไร้ความสามารถ หมายถึง บุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ เนื่องจากเป็น
บุคคลวิกลจริต ทั้งนี้ ในการให้ความยินยอมใด ๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาลที่มี
อํานาจกระทําการแทนคนไร้ความสามารถนั้นก่อน 

5.2.การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้หรือที่ได้แจ้งให้ท่านทราบในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อ
การทํางานการดําเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดีบริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือเพื่อปรับปรุงบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อพัฒนา
มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยงตรวจจับป้องกันกิจกรรมที่มี
แนวโน้มในการละเมิดกฎหมายระเบียบการใช้งานที่เกี่ยวข้องหรือข้อตกลงเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของ
บริษัทรวมถึงเพื่อติดต่อท่านผ่านทางโทรศัพท์ข้อความ (SMS) อีเมลไปรษณีย์หรือผ่านช่องทางใดๆเพื่อ
สอบถามหรือแจ้งให้ท่านทราบตรวจสอบยืนยันข้อมูลสํารวจความคิดเห็นหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑแ์ละบริการของบริษัทตามที่จําเป็นเว้นแต ่

 (ก) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย 

 (ข) เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือการพิจารณาพิพากษาคดี
ของศาล( 



 ค) เพื่อประโยชน์ในกรณีการขอความยินยอมไม่อาจกระทําได้ในเวลานั้น 

 (ง) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่
บริษัท 

 (จ) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือสุขภาพของบุคคล 

 (ฉ) เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการ
ดําเนินการตามคําขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทําสัญญานั้น 

 (ช) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทําเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ
เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยการจัดทําสถิติซึ่งได้จัดให้มี
มาตรการป้องกันที่เหมาะสม 

5.3 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับท่านที่บริษัทจัดเก็บในปัจจุบันและที่จะได้
จัดเก็บในอนาคตให้แก่พันธมิตรคู่คา้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นภายในขอบเขตตามที่ระบุไว้ดังนี้  

1. บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้รับข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทโดยบริษัทจะ
กําหนดเงื่อนไขตามสัญญาให้ผู้รับข้อมูลดังกล่าวใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์สําหรับการเปิดเผย
เท่านั้นและผู้รับข้อมูลจะต้องทําลายหรือส่งข้อมูลดังกล่าวคืนเมื่อไม่มีความจําเป็นต้องใช้ข้อมูลดัง
กล่าวอีกต่อไป  

2. บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้รับการร้องขอตามความเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายในกรณีที่
บริษัทถูกซื้อกิจการหรือขายกิจการบางส่วนหรือทั้งหมดข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้จะถือเป็น
สินทรัพย์ที่สามารถโอนให้แก่ผู้ซื้อกิจการได้ 

3. บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดตามคําสั่งศาลหมายศาลกระบวนการ
บังคับใช้กฎหมายการไต่สวนโดยหน่วยงานกํากับดูแลหรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกําหนดและในกรณี
ที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายคําสั่งแนวทางหรือการร้องขอใดๆจาก
หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายหรือเป็นการร้องขอจากหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการทางกฎหมายรวมถึงในกรณีที่มีความจําเป็นตามสมควรในการบังคับใช้ข้อตกลงและ
เงื่อนไขการใช้ของโดยในการดําเนินการตามคํารอ้งขอดังกล่าวบริษัทจะดําเนินการ 

 (ก) เพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อการรักษาความมั่นคงแห่งชาติประโยชน์สาธารณะหรือการบังคับ
ใช้กฎหมายหรือ 

 (ข) ตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการหรือคําพิพากษาคดีที่กําหนดหน้าที่หรือการ
อนุญาตไว้โดยชัดแจ้ง 



4. ในกรณีที่มีการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลของท่านไปยังต่างประเทศบริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ
โอนข้อมูลระหว่างประเทศโดยเข้าทําข้อสัญญามาตรฐานหรือใช้กลไกอื่นที่พึงมีตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับและบริษัทอาจอาศัยสัญญาการโอนข้อมูลหรือกลไกอื่นที่ได้รับการ
อนุมัติเพื่อการโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

5. บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเท่าที่จําเป็นให้แก่ลูกจ้างและผู้รับจ้างที่มีหน้าที่ใน
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงคู่ค้าลูกค้าของบริษัทหรือบุคคลภายนอกที่บริษัทให้บริการหรือใน
นามของบริษัทหรือที่บริษัทได้ว่าจ้างให้ทําหน้าที่เป็นผู้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคลเช่นการจัดการเกี่ยว
กับโปรแกรมในการออกใบกํากับภาษีทั้งในรูปแบบกระดาษและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

6. บริษัทอาจเปิดเผยส่งโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่กลุ่มธุรกิจของบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจผู้จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์และให้บริการภายนอกผู้ประมวลผลข้อมูลผู้รับโอนสิทธิหน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลใดๆที่
มีสัญญาอยู่กับบริษัทหรือที่บริษัทมีความสัมพันธ์ด้วยหรือผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการคลาวด์
คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ


(ก) บริษัทในกลุ่มบริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) 

(ข) ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ และที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ลูกจ้าง ผู้ให้บริการ และผู้รับจ้างงาน
สนับสนุน/ช่วยเหลือ ที่มีหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใน
นามของบริษัท 

(ค) พันธมิตร คู่ค้าในเครือขา่ยทั่วโลก และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท(Business Partners) ที่
นําข้อมูลของบริษัท ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ 

(ง) หน่วยงานราชการรวมถึงหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ศาล สํานักงานอัยการ พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอํานาจ
ในการขอข้อมูลส่วนบุคคล 

(จ) หน่วยงานที่ใช้บริการของบริษัทหรือบุคคลที่สามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ขอให้บริษัทเปิด
เผยข้อมูล 

ข้อ 6. หลักกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล 

 บริษัทดําเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใตฐ้านการประมวลผลดังตอ่ไปนี้  

6.1 ฐานความยินยอม (Consent) : บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคลของท่านซึ่งท่านได้ให้ความ
ยินยอมแก่บริษัทโดยบริษัทได้แจ้งรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลของท่านแล้วตามที่ระบุไว้ในนโยบาย
ฉบับนี้ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) รวมถึงข้อกําหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบริการแต่ละ
รายการเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดการโฆษณาทําการตลาดโดยตรง (Direct Marketing)  โดยบริษัท
อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการนําเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการ หรือโฆษณาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ตรงกับความสนใจกับท่าน และให้ท่านไดร้ับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดียิ่งขึ้น และสอดคลอ้งกับความต้องการ
ของท่าน รวมถึงเพื่อให้ท่านได้รับข้อเสนอ สิทธิประโยชนพ์ิเศษ คําแนะนํา และข่าวสารต่างๆ การแจ้งเตือน



หรือนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ประเภทเดียวกันกับที่ท่านมีอยู่กับบริษัท และ/หรือลูกค้าของบริษัท 
ทั้งนี้ บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อบริษัทได้รับข้อมูลมาจากการทีท่่านให้ความยินยอมแก่บริษัท
เอง หรือการที่ท่านให้ความยินยอมแกบ่ริษัทในกลุ่มลูกคา้/คู่ค้าของบริษัท บุคคลที่บริษัทเป็นตัวแทน นาย
หน้าผู้จําหน่าย พันธมิตรทางธุรกิจ หรือบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท  

6.2 ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) : บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กฎหมายภาษีอากรกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกฎหมายคอมพิวเตอร์
กฎหมายล้มละลายและกฎหมายอื่นๆที่บริษัทจําเป็นต้องปฏิบัติตามทั้งของในประเทศไทยและต่างประเทศ
รวมถึงประกาศและกฎระเบียบที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวโดยหน่วยงานรัฐและ/หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่
กํากับดูแลบริษัทอาจนําส่งข้อมูลให้แก่ผู้มีอํานาจตามกฎหมายพนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่มีอํานาจ
ตามกฎหมายในการเรียกข้อมูลที่บริษัทครองครองอยู่ได้เช่นกรมสรรพากรสํานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคสํานักงานตํารวจแหง่ชาติสํานักงานอัยการศาลเป็นตน้ 

6.3 ฐานจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายโดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสม
เหตุสมผล บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งได้แจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดการประมวล
ผลข้อมูลของท่านแล้วตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) โดยบริษัท
อาจนําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อการจําหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการเพื่อประโยชน์แก่ท่านเอง การ
วิเคราะห์ข้อมูลการจําหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการในภาพรวม การจัดทํารายงานเพื่อประชุมในหน่วยงาน 
รวมถึงนําเสนอคณะผู้บริหารการวิจัย หรือการจัดทําสถิติซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน
ของบริษัท การปรับปรุงคุณภาพของการจําหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการ การจัดทําข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ การใช้คุกกี้และ/หรือเว็บบีคอนที่จําเป็นต่อการเข้าชมเว็บไซต์ การบันทึกเสียงทาง Call 
Center  ภาพถ่าย/ภาพเคลื่อนไหว  การบันทึกภาพ CCTV การแลกบัตรกอ่นเข้าอาคาร การจัดการข้อร้อง
เรียน การประเมินความพึงพอใจ การบริหารความเสี่ยง การกํากับตรวจสอบ การบริหารจัดการภายใน
องค์กร รวมถึงการส่งต่อไปยังบริษัทในเครือ การทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัว
บุคคลได้ (Anonymous Data) การป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการกระทําการทุจริต ภัย
คุกคามทางไซเบอร์ การติดต่อ การบันทึกภาพ การบันทึกเสียงเกี่ยวกับการจัดประชุม อบรม สันทนาการ 
การชิงโชค การแข่งขัน หรือออกบูธ การลงทะเบียน เป็นต้น 

6.4 ฐานสัญญา (Contract): บริษัทดําเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์และให้บริการ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่และเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาหรือที่บริษัทมีความจําเป็นต้อง
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางประเภทตามที่กําหนดไว้เพื่อให้การทําสัญญาระหว่างท่านกับ
บริษัท หรือระหว่างท่านกับลูกคา้ของบริษัท เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามสัญญา และเพื่อการ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการตามคําขอ ตอบข้อซักถาม ยืนยันตัวตนในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ 
ทําการตลาด ส่งเสริมการขาย สํารวจความต้องการและความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ โดยหากท่านไม่ตกลงยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคล จะส่งผลใหก้ารดําเนินการดัง
กล่าวนั้นไม่อาจเกิดขึ้นได ้



ข้อ 7. สิทธิในการได้รับการคุม้ครองข้อมูลสว่นบุคคล 

7.1บริษัทเคารพสิทธิส่วนบุคคลของท่านและเปิดโอกาสให้ท่านสามารถเลือกวิธีการควบคุมหรือวิธีการที่
บริษัทใช้ติดต่อท่านโดยบริษัทจะปฏิบัติตามที่ท่านได้ร้องขอเพื่อช่วยให้เกิดความโปร่งใสและเพื่อคุณภาพ
ของข้อมูลและความถูกต้องของข้อมูลท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการดําเนินกิจ
กรรมใดๆหรือทุกกิจกรรมของบริษัทโดยส่งคําขอให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางที่บริษัท
กําหนดนอกจากสิทธิดังกล่าวข้างต้นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยังมีสิทธิในการดําเนินการดังตอ่ไปนี ้

1. สิทธิขอถอนความยินยอม : หากท่านได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับ
หรือหลังจากนั้น) ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านอยู่กับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมไม่สง่ผลกระ
ทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่มีข้อจํากัด
สิทธินั้นโดยกฎหมาย หรือโดยสภาพไม่สามารถถอนความยินยอมได้ หรือมีสัญญาระหว่างท่าน
กับบริษัท  

2. ทั้งนี้การถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่านจากการใช้บริการต่างๆเช่นท่านจะ
ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์โปรโมชั่นหรือข้อเสนอใหม่ๆไม่ได้รับบริการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของท่านหรือไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ท่านเป็นต้นเพื่อประโยชน์ของท่านจึงควร
ศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบกอ่นเพิกถอนความยินยอม 

3. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
บริษัท และขอให้บริษัททําสําเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยว่าบริษัทได้
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร เว้นแต่ กรณีที่บริษัทมีสิทธิปฏิเสธคําขอของท่านตาม
กฎหมาย หรือคําสั่งของศาล หรือกรณีที่คําขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสีย
หายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 

4. สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทได้จัดทํา
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทํางาน
ได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิ
ขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อ
สามารถทําได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วน
บุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เวน้แต่ไม่สามารถดําเนินการ
ได้เพราะเหตุทางเทคนิค 

5. ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้างต้นต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัท
หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจําเป็นต้องเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยเพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการ
ของบริษัทได้ตามความประสงค์ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาอยู่กับบริษัทหรือลูกค้าของบริษัทหรือเพื่อใช้
ในการดําเนินการตามคําขอของท่านก่อนใช้บริการหรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอื่นตามที่ผู้มีอํานาจ
ตามกฎหมายกําหนด 



6. สิทธิขอคัดค้าน : ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านใน
เวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทําขึ้นเพื่อการดําเนินงานที่
จําเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยไม่
เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเพื่อดําเนินการตามภารกิจเพื่อ
สาธารณประโยชน์ หากท่านยื่นคัดค้าน บริษัทจะยังคงดําเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านต่อไปเฉพาะที่บริษัทสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่ามีความสําคัญยิ่ง
กว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน หรือเป็นไปเพื่อการยืนยันสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี 

7. นอกจากนี้ท่านยังมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทําขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ เกี่ยวกับการตลาดหรือเพื่อวัตถุประสงค์ เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์หรือสถิติได้อีกด้วย 

8. สิทธิขอให้ลบหรือทําลายข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ
ทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าบริษัทหมดความ
จําเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อบริษัทเห็นว่า
สามารถปฏิบัติตามที่ท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้าง
ต้นแล้ว 

9. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่
บริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคําร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของ
ท่าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทหมดความจําเป็นและต้องลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งแต่ท่านขอให้บริษัทระงับการใช้แทน 

10.สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

11.สิทธิร้องเรียน : ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอํานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการ
เก็บ รวบรวม ใช้ เปดิเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เปน็การกระทําในลักษณะที่ฝ่าฝืน หรือไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

7.2 การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่กล่าวข้างต้น จะตอ้งกระทําเปน็ลายลักษณ์อักษร โดย
หากท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลผ่านช่อง
ทางที่ระบุไว้ โดยบริษัทจะตอบกลับมายังท่านภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด 

7.3 บริษัทอาจคิดค่าธรรมเนียมสําหรับการปฏิบัติตามคําร้อขอ ทั้งนี้ ขึ้นกับดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้
เดียว โดยบริษัทจะใช้ความพยายามทุกวิถีทาง เพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนหรือปญัหาตา่ง ๆ โดยเร็วที่สุดเท่าที่
ทําได้ อย่างไรก็ตามอาจเกิดข้อจํากัดในการขอใช้สิทธิของท่านบางประการ โดยบริษัทจะทําการชี้แจงให้ท่า



นทราบหากไม่สามารถปฏิบัติตามคําร้องขอใช้สิทธิของท่านได้ โดยข้อจํากัดดังกล่าวเปน็ไปตามที่กฎหมาย
กําหนด 

7.4 บริษัทอาจปฏิเสธที่จะดําเนินการตามคํารอ้งขอของท่านได้ หากบริษัท มีความจําเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูล
ต่อไปเพื่อการกระทํา ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อทํารายการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัท เก็บรวบรวมข้อมูลสว่นบุคคลนั้น เพื่อการปฏิบัติ
ตามสัญญาระหว่างบริษัทกับท่าน หรือการให้บริการตามที่ท่านร้องขอ หรือดําเนินการตาม
สมควรภายในขอบเขตความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างบริษัท กับท่าน  

2. เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ป้องกันการกลั่นแกล้ง การ
ฉ้อฉล การฉ้อโกง หรือการกระทําผิดกฎหมาย หรือฟ้องร้องดําเนินคดีกับบุคคลที่ต้องรับผิด
ชอบต่อการกระทําดังกล่าว 

3. เพื่อตรวจสอบการทํางาน การให้บริการ และเพื่อหาและแก้ไขข้อผิดพลาด 

4. เพื่อทําการศึกษาวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ เชิงประวัติ หรือเชิงสถิติโดยทั่วไป หรือโดยผู้ชํานาญการ 
เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยคํานึงถึงจรรยาบรรณและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เมื่อการลบข้อมูลนั้นจะทําให้ไม่สามารถบรรลุหรือขัดขวางการบรรลุผล
สําเร็จในการศึกษาวิจัยอย่างมีนัยสําคัญ  

5. เพื่อใช้เป็นการภายในตามสมควรโดยสอดคล้องกับความคาดหมายของท่านที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับบริษัท และสอดคล้องกับบริบทที่ท่านได้ใหข้้อมูลดังกล่าวไว้แต่แรก และ 

6. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

ข้อ 8. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล 

8.1.บริษัทจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อดําเนินการตามคําขอของท่านโดยบริษัทจะ
เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ภายใต้ระยะเวลาดังนี ้

 8.1.1. กรณีทีท่า่นให้ข้อมูลแกบ่ริษัทในฐานะที่ท่านเป็นลูกค้า คู่สัญญา ผู้ใช้บริการ บริษัทจะเก็บ
ข้อมูลท่านไว้ตราบเท่าที่จําเป็นเพื่อการจําหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการแก่ท่าน และจะเก็บต่อไป
อีก 10 (สิบ) ปี นับถัดจากปีที่สิ้นสุดการซื้อผลิตภัณฑ์และ/หรือใช้บริการ 

 8.1.2. กรณีการเข้าชมเว็บไซต์ บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลสว่นบุคคลของท่านไว้ 2 (ปี) นับแตท่ี่ท่าน
เข้าใช้ผลิตภัณฑ์และบริการบนเว็บไซต์  

 8.1.3. กรณีอื่น ๆ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด และในกรณี
ที่กฎหมายไม่ได้กําหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นการเฉพาะ บริษัทจะ



กําหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามที่จําเป็นและเหมาะสมกับลักษณะของ
ข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  

8.2.เมื่อพ้นระยะเวลาที่กําหนดแล้วบริษัทจะดําเนินการลบทําลายทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่
ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้หรือดําเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนดเพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร
ก็ตามบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างไว้นานกว่าที่ระบุข้างต้นหากจําเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือ
โดยชอบตามกฎหมายเช่นเพื่อความปลอดภัยเพื่อการป้องกันการละเมิดหรือการประพฤติมิชอบหรือเพื่อ
การเก็บบันทึกทางการเงินเป็นต้น 

ข้อ 9. การใช้คุกกี้และเว็บบีคอน 

9.1. คุกกี้ (Cookies) หมายถึง ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งไปเก็บไว้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้าชม
เว็บไซต์ เพื่อช่วยให้เว็บไซต์จดจําข้อมูลเข้าชมของเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล เช่น ภาษาที่เลือกใช้เป็นอันดับ
แรก ผู้ใช้ของระบบ หรือการตั้งค่าอื่น ๆ เมื่อเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคลเข้าชมเว็บไซตใ์นครั้งถัดไป เว็บไซต์จะ
จดจําได้ว่าเป็นผู้ใช้ที่เคยเข้าใช้ผลิตภัณฑ์และบริการแล้ว และตั้งค่าตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด 
จนกว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะลบคุกกี้ หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้ นั้นทํางานอีกต่อไป  

9.2. บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลการล็อกอิน (Login) ล็อกเอาท์ (Logout) หรือข้อมูลอื่นในคอมพิวเตอร์
ของท่าน เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทํางานของเว็บไซต์ของบริษัทการตลาด และเนื้อหาใน
เว็บไซต์ของบริษัท และเพื่อการจําหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการต่าง ๆ ของบริษัท เปน็ไปตามความพึงพอใจ
และความสนใจของท่าน คุกกี้ทําให้บริษัท สามารถวิเคราะห์กิจกรรมตา่ง ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบริษัทได้ 
อาทิ วันที่ เวลา และหนา้เว็บไซต์ที่เข้าชม ตลอดจนเว็บไซต์ตน้ทางที่ท่าน หรือผู้เข้าชมรายใหม่เชื่อมโยงมาที่
เว็บไซต์ ป้องกันและตรวจจับการดําเนินการที่ต้องห้ามหรือไม่ได้รับอนุญาต สําหรับผลิตภัณฑ์และบริการ
บางประเภท บริษัทเสนอทางเลือกให้ท่านในการเก็บข้อมูลรหัสผู้ใช้หรือรหัสผ่านไว้ในคุกกี้ได้โดยที่ลูกค้าไม่
จําเป็นต้องใส่ข้อมูลดังกล่าวอีกเมื่อกลับมายังเว็บไซต์ของบริษัท ในภายหลัง บริษัทอาจใช้แฟลชคุกกี้ 
(Flash Cookie) เพื่อแสดงเนื้อหาตามสิ่งที่ท่านดูบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อกําหนดลักษณะเฉพาะตัวในการ
เข้าใช้งาน 

ดังนั้นเมื่อท่านเลือกผลิตภัณฑ์และบริการใดๆของบริษัทลงทะเบียนรับข่าวสารหรือการแจ้งทางอีเมลกรอก
ข้อมูลแบบฟอร์มออนไลน์หรือกรอกแบบสอบถามบริษัทอาจพยายามระบุเบราว์เซอร์ของท่านและนําข้อมูล
จากคุกกี้และข้อมูลอื่นที่เก็บรวบรวมออนไลน์ไปใช้ร่วมกับข้อมูลอื่นที่อยูใ่นความครอบครองของบริษัท 

9.3. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถตั้งคา่ความเป็นส่วนตัว โดยเลือกที่จะยอมรับหรือไม่รับคุกกี้ก็ได้ ทั้งนี้ 
กรณีท่านเลือกที่จะไม่ยอมรับหรือลบคุกกี้ เว็บไซต์อาจจะไม่สามารถจําหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการหรือไม่
สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้องได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจสง่ผลให้การเข้าถึงและการใช้งาน
บางฟังก์ชันชา้ลง หรือมีความสะดวกลดลง 



9.4. ในบางกรณี บริษัท มีการใช้เว็บบีคอน (Web Beacon) เพื่อรวบรวมสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์
ของบริษัทบางเว็บไซต์ของบริษัท ใช้เว็บบีคอนร่วมกับคุกกี้ อีเมลของบริษัท บางฉบับอาจมีระบบติดตามที่
เรียกว่าพิกเซล (Pixel) หรือรหัส (Code) เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อีเมลและข้อมูลการ
วิเคราะห์ บริษัทอาจแบ่งปันการใช้ข้อมูลเข้ารหัสดังกล่าวกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับอีเมลได้ 

ข้อ 10. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 

 บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทจึงกําหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทําลาย ใช้ 
แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิ
ให้มีการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตซึ่งบริษัทกําหนดสิทธิในการเข้าถึง หรือการใช้ข้อมูล
สว่นบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล ดังนี้  

10.1 บริษัทจะใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลทางเทคนิคทางกายภาพและทางธุรการที่
เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงและเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตและสอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทและมาตรฐานที่รับรองโดยทั่วไปบริษัทกําหนดให้ลูกจ้างของบริษัทเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลนอกจากนี้บริษัทยังมีการ
จัดจ้างบริษัทภายนอกเพื่อดําเนินการตรวจสอบสถานะให้แน่ใจว่าคู่ค้าของบริษัทมีการใช้มาตรการในการ
เก็บรวบรวมประมวลผลโอนย้ายจัดการและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอย่างเพียงพอในการ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการในนามของบริษัทอีกทั้งบริษัทจะมีการสอบทานและปรับปรุงมาตรการดัง
กล่าวตามความจําเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานต่างๆของประเทศ
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

10.2 บริษัทจะกําหนดนโยบาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ และขั้นตอนวิธีการตา่ง ๆ เพื่อการจัดการข้อมูลอย่าง
ปลอดภัย และป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตดังนี้ 

1. กําหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล และเพื่อ
จัดการข้อมูลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดอย่างปลอดภัย 

2. ไม่จําหน่ายหรือขายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่ากรณีใด และจะไม่โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไป
ยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท  

3. จํากัดสิทธิลูกจ้างของบริษัท ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

4. ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยจัดใหม้ีการเข้ารหัสข้อมูล การตรวจสอบ
ตัวตนและเทคโนโลยีการตรวจจับไวรัส ตามความจําเป็น 



5. กําหนดให้คู่ค้าที่ทําธุรกิจกับบริษัท ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ว่าด้วย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกําหนดข้อจํากัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในสัญญาที่บริษัท ทํากับคู่ค้า
แต่ละราย 

6. ติดตามตรวจสอบเว็บไซต์ของบริษัท ผ่านหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

7. ตรวจสอบ และจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการคุม้ครองข้อมูลสว่นบุคคลแกค่ณะทํางานของบริษัท  

8. ประเมินผลแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล การจัดการข้อมูล และการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของบริษัท อย่างสมํ่าเสมอ 

ข้อ 11. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก 

 เว็บไซต์ของบริษัทอาจมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านั้น
อาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ และข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทไม่
สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆ ที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ ของ
บุคคลภายนอกดังกล่าว เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบนโยบายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นให้ละเอียดก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ 

ข้อ 12. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม 

 บริษัทมีสิทธิ์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมใช้และการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมหากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทเก็บรวบรวมและใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไปท่านสามารถแจ้งบริษัทเพื่อขอถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้ผ่าน
ช่องทางที่บริษัทกําหนด 

ข้อ 13. ชอ่งทางการติดต่อบริษัท 

 หากท่านเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.2562 ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ที่อยู่ : บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 1213/58-59 ซอย ลาดพรา้ว 94 

ถนน ศรีวรา แขวง พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  



หรือ email : pdpa@spvi.co.th 

ข้อ 14. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย  

 บริษัทอาจทําการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิต้องแจ้งให้เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลทราบล่วงหน้าทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการดังนั้นบริษัทจึง
ขอแนะนําให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือใช้
บริการจากบริษัทหรือเว็บไซต์ของบริษัท 

หากบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล บริษัทจะปรับปรุงและแก้ไขนโยบายฉบับนี้ และแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงวิธี
การที่บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ จัดการ เปิดเผย และคุ้มครองข้อมูล  


