
นโยบายความเป็นส่วนตวั 
 

บรษิัท พีเคแอล มลัติมีเดีย จ ำกดั และบรษิัท แอบโซลทู เวล บีอิง กรุ๊ป จ ำกดั (“บรษิัทฯ” “เรำ” หรือ “ของเรำ”) เล็งเห็น

ถึงควำมส ำคญัของกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริกำรของเรำ เรำทรำบดีว่ำท่ำนเป็นห่วงและให้

ควำมส ำคญักบัวิธีกำรท่ีขอ้มลูของท่ำนจะถกูเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ ส่งหรือโอนไปยงัต่ำงประเทศ ซึ่งเรำและบรษิัท จะน ำ

ขอ้มูลที่ท่ำนใหก้ับเรำนั้นไปใชเ้พื่อมอบผลิตภัณฑแ์ละใหบ้ริกำรที่ตรงกับควำมตอ้งกำรและควำมจ ำเป็นที่ออกแบบมำอย่ำง

เหมำะสมส ำหรบัท่ำน บริษัทฯ ซำบซึง้ในควำมไวว้ำงใจของท่ำนและเรำจะดแูลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนดว้ยควำมระมดัระวงั

และอย่ำงสมเหตุสมผลในกำรมอบประสบกำรณแ์ละกำรใหบ้ริกำรลกูคำ้อย่ำงดีที่สดุใหแ้ก่ท่ำนโดยเฉพำะ นโยบำยควำมเป็น

ส่วนตวัฉบบันี ้(“นโยบำยควำมเป็นส่วนตวั”) ครอบคลมุถึงรำ้นคำ้ปลีก เว็บไซต ์แอปพลิเคชนับนโทรศพัทม์ือถือ ศูนยบ์ริกำร

ขอ้มลูลกูคำ้ (call center) ช่องทำงส่ือสงัคมออนไลน ์ช่องทำงกำรส่ือสำรทำงออนไลน ์ตลอดจนสถำนที่อื่น ๆ ที่ไดม้ีกำรเก็บ

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน อย่ำงไรก็ตำม กรุณำอ่ำนนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวฉบับนีค้วบคู่กับขอ้ตกลงและเงื่อนไขส ำหรบั

บริกำรเฉพำะดงักล่ำวที่ท่ำนใช ้ (ซึ่งอำจมีก ำหนดไวแ้ยกต่ำงหำกตำมประเภทของขอ้มลูส่วนบุคคลที่เรำเก็บจำกท่ำน)  เพื่อให้

เป็นไปตำมวตัถปุระสงคต์ำมนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบันี ้“ขอ้มลูส่วนบคุคล” หมำยถึง ขอ้มลูใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัตวับคุคล

หรือที่ท  ำใหส้ำมำรถระบตุวับคุคลนัน้ได ้

บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแกไ้ขนโยบำยควำมเป็นส่วนตวันีเ้ป็นครัง้ครำว ดงันัน้ โปรดตรวจสอบเป็นประจ ำเพ่ือดวูำ่

นโยบำยควำมเป็นส่วนตวันีไ้ดร้บักำรแกไ้ขครัง้ล่ำสดุเมื่อใด กำรเปล่ียนแปลงใด ๆ จะมีผลทนัทีเมื่อเรำเผยแพรน่โยบำยควำม

เป็นส่วนตวัที่แกไ้ขดงักล่ำวลงในเว็บไซตห์รือแอปพลิเคชนัของเรำ เรำจะแจง้ใหท้่ำนทรำบหำกมีกำรแกไ้ขหรือปรบัปรุงที่ส  ำคญั 

ส่วนกรณีเป็นกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงที่เป็นกำรลิดรอนสิทธิของท่ำนในส่วนของขอ้มลูที่ละเอียดอ่อนตำมนโยบำยควำมเป็น

ส่วนตวัฉบบันี ้บรษิัทจะด ำเนินกำรเพื่อขอควำมยินยอมจำกทำ่นก่อน เวน้แตเ่ป็นกรณีที่กฎหมำยก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น 

 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทใดบา้งท่ีเราเก็บรวบรวม 

เรำอำจมกีำรเก็บรวบรวมหรือรบัขอ้มลูประเภทดงัต่อไปนีซ้ึง่อำจรวมไปถึงขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนโดยตรงหรือโดย

ออ้มจำกท่ำนหรือแหล่งขอ้มลูอื่น ๆ หรือจำกบริษัทในเครือของเรำ บรษิัทย่อย บรษิัทอื่น ๆ หรือ พนัธมิตรทำงธุรกิจ โดยลกัษณะ

ของขอ้มลูที่เรำเก็บรวบรวมนัน้จะขึน้อยู่กบับรบิทของกำรตดิต่อส่ือสำรของท่ำนกบัเรำ รวมถงึบรกิำรหรือผลิตภณัฑท์ี่ท่ำน

ตอ้งกำรจำกเรำและจำกบรษิัทท่ีอยู่ในระบบนิเวศของขอ้มลู (Data ecosystem). 

 



1.1 ขอ้มลูส่วนตวั เช่น ค ำน ำหนำ้ชื่อ ชื่อเต็ม เพศ อำยุ วนัเกิด ขอ้มลูบนบตัรที่ออกโดยรฐับำล (เช่น เลขที่บตัร

ประจ ำตวัประชำชน เป็นตน้) ลำยมือชื่อ เสียง เสียงที่บนัทึก รูปถ่ำย รูปแบบลกัษณะใบหนำ้เพื่อกำรจดจ ำ ภำพจำกกลอ้งวงจร

ปิด รำยรบัภำยในครวัเรือน เงินเดือน และรำยรบัส่วนตวั เป็นตน้ 

1.2 ขอ้มูลเพื่อกำรติดต่อ เช่น  ที่อยู่ทำงไปรษณีย ์ขอ้มูลกำรจัดส่ง ที่อยู่ส  ำหรบัส่งใบแจง้หนี ้ที่อยู่ที่เป็นที่พัก

อำศยั ท่ีอยู่ของสถำนที่ท  ำงำน ท่ีอยู่ตำมที่ปรำกฏบนหนำ้บตัรประจ ำตวัประชำชน หมำยเลขโทรศพัท ์หมำยเลขโทรสำร ที่อยู่

อีเมล ไลนไ์อดี (LINE ID) บัญชีผูใ้ช ้Facebook ไอดี Facebook (Facebook ID) ไอดี Google (Google ID) ไอดี Twitter 

(Twitter ID) และบญัชีผูใ้ชใ้นเว็บไซตโ์ซเชียลมีเดียอื่น ๆ รวมไปถึงขอ้มลูผูต้ิดต่อ เช่น หมำยเลขโทรศพัท ์ขอ้มลูกำรติดต่อบน

ช่องทำงอื่น ๆ (เช่น กำรติดต่อส่ือสำรเป็นลำยลกัษณอ์กัษรกบัท่ำน) 

1.3  ขอ้มลูกำรเป็นสมำชิก เช่น รำยละเอียดขอ้มลูบญัชีสมำชิก หมำยเลขบตัรสมำชิก คะแนนสะสม วนัที่ออก

บตัร/วนัหมดอำยุ รหสัสมำชิก รหสัลกูคำ้ (Customer ID) ประเภทสมำชิก ประเภทลกูคำ้ วนัและเดือนที่เขำ้ร่วม/วนัที่สมัคร 

ระยะเวลำกำรเป็นสมำชิก บญัชีธนำคำร และขอ้มลูกำรช ำระเงิน และกำรสมคัรใชบ้รกิำรและผลิตภณัฑ ์ 

1.4        ขอ้มลูทำงกำรเงิน เช่น ขอ้มลูบตัรเครดิต/เดบิตหรือขอ้มลูทำงธนำคำร หมำยเลขบตัรเครดิต/เดบิต ประเภท

ของบตัรเครดิต วนัเดือนปีที่ออก/ วนัเดือนปีที่หมดอำย ุรอบบิล รำยละเอียดบญัชี รำยละเอียดเก่ียวกบับญัชีธนำคำร หมำยเลข

ประจ ำตวัพรอ้มเพย ์รำยละเอียดและประวตัิกำรช ำระเงิน รวมไปถึงขอ้มลูของท่ำนที่เก่ียวกับรำยละเอียดควำมเส่ียงส ำหรบั

พนัธมิตรทำงธุรกิจ รวมไปถึงกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือทำงเครดิตและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้(credit rating and 

solvency) และขอ้มลูตำมแบบประเมินควำมเส่ียง (information in accordance with the declaration of suitability) 

ควำมเหมำะสมในกำรท ำธุรกรรม และรำยละเอียดอื่นใดทำงกำรเงิน 

1.5  ขอ้มลูกำรท ำธุรกรรม เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบักำรช ำระเงินไปยงัและจำกท่ำน วนัท่ีและ/หรือเวลำที่ช  ำระเงิน ยอด

ช ำระเงิน ขอ้มลูเก่ียวกับกำรขอเงินคืน ยอดเงินคืน คะแนนสะสม วนัที่และสถำนที่ที่ซือ้ หมำยเลขกำรซือ้หรือค ำสั่งซือ้ วนันดั

หมำยเขำ้รบับริกำร ที่อยู่/วนัที่และเวลำในกำรรบัหรือจดัส่ง ขอ้ควำมตอบรบัของผูร้บั ขอ้ควำมลงทำ้ยในอีเมลของผูร้บั ขอ้มลู

กำรรบัประกนัสินคำ้ ค ำรอ้งเรียนและขอ้เรียกรอ้ง ขอ้มลูกำรจอง ขอ้มลูกำรเช่ำ ธุรกรรม ประวตัิกำรท ำธุรกรรม สถำนท่ี สถำนะ

ของธุรกรรม ธุรกรรมทำงกำรขำยในอดีต สถำนะ สถำนะกำรท ำธุรกรรม พฤติกรรมกำรซือ้ และขอ้มลูอื่น ๆ ของผลิตภณัฑแ์ละ

บรกิำรท่ีท่ำนซือ้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง ขอ้มลูใด ๆ ที่เกิดจำกกำรใชผ้ลิตภณัฑ/์หรือกำรบรกิำรผ่ำนแพลตฟอรม์ของเรำ เช่น 

กระเป๋ำเงินอิเล็กทรอนิกส ์สินทรพัยด์ิจิทลั ผลิตภณัฑก์ำรใหเ้งินกูย้ืม ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบักำรประกนัภยั ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบักำร

บรหิำรจดักำรควำมมั่งคั่ง เป็นตน้ 

1.6        ขอ้มลูทำงเทคนิค เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอรเ์น็ตโพรโทคอล (IP address) คุกกี ้ที่อยู่ media access 

control (MAC)  เ ว็ บบี คอน  (web beacon) ล็ อก  ( Log)  รหัสอุปกรณ์ (Device ID) (เ ช่ น  International Mobile 

Equipment Identity (IMEI) Electronic Serial Number (ESN) Mobile Equipment Identifier (MEID) และ Serial 

Number (SN)) รุน่อปุกรณแ์ละประเภทของอปุกรณ ์รูปแบบของฮำรด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรข์องอปุกรณท์ี่ใช ้เวลำกำรเปิดใชง้ำน



อุปกรณ์ เครือข่ำย ข้อมูลกำรเชื่อมต่อ ข้อมูลกำรเข้ำถึง ข้อมูลกำรเข้ำใช้งำนแบบ single sign-on (SSO) กำรเข้ำสู่ระบบ 

(Login log) ระยะเวลำและสถำนที่ที่เขำ้ถึง ระยะเวลำที่ใชบ้นหนำ้เพจของเรำ ขอ้มลูกำรเขำ้สู่ระบบ จีพีเอส ละติจูด ลองจิจดู 

และเวลำที่ใชใ้นหนำ้เว็บแต่ละหนำ้ ขอ้มลูกำรล็อกอิน แอปพลิเคชนัที่ดำวนโ์หลดบนอุปกรณส่ื์อสำร ประวตัิกำรคน้หำ ขอ้มลู

กำรเรียกด ูประเภทและเวอรช์นัของเบรำวเ์ซอร ์กำรตัง้ค่ำเขตเวลำ (Time zone setting) และสถำนท่ีตัง้ ประเภทและเวอรช์นั

ของปลั๊กอินเบรำวเ์ซอร ์ระบบปฏิบตัิกำรและแพลตฟอรม์ และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณท์ี่ท่ำนใชใ้นกำรเขำ้ถึงแพลตฟอรม์

ของเรำ รวมทัง้ขอ้มลูทำงเทคนิคอื่นใดอนัเกิดจำกกำรใชแ้พลตฟอรม์และระบบของเรำ 

1.7     ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรม เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมกำรซือ้ของท่ำน และขอ้มลูที่ไดร้บัจำกกำรใช้

ผลิตภณัฑแ์ละบรกิำรของเรำ  

1.8  รำยละเอียดขอ้มลูส่วนตวั เช่น ชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่ำนของทำ่น รำยละเอียดและรูปภำพขอ้มลูส่วนตวั กำรซือ้ 

ประวตัิค  ำสั่งซือ้ ค ำสั่งซือ้ในอดีต ประวตัิกำรซือ้ สินคำ้ที่ซือ้ จ ำนวนสินคำ้ ค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งเรียกคืนสินคำ้โดยทำ่น ค ำสั่งซื ้อ

ผ่ำนทำงเว็บไซต ์รำยละเอยีดกำรเก็บเงินปลำยทำง (Cash on Delivery) ไอดคี  ำสั่งซือ้ (order ID) บนัทึกขอ้มลูทำงกำรเงิน 

เลขรหสัลบัส่วนตวั (PIN) ควำมสนใจของทำ่น ควำมชอบ กำรตอบรบัและผลส ำรวจ กำรส ำรวจควำมพงึพอใจ กำรใชโ้ซเชยีล

มีเดีย ขอ้มลูกำรเขำ้รว่ม ขอ้มลูโปรแกรมกำรเป็นลกูคำ้อย่ำงต่อเนื่อง (Loyalty programs) รหสัส่วนลดและโปรโมชั่นท่ีท่ำนใช ้

รำยละเอียดค ำสั่งซือ้ของลกูคำ้ กำรบรกิำรลกูคำ้ กำรเขำ้รว่มนิทรรศกำรกำรคำ้และกิจกรรม นิทรรศกำรกำรคำ้ กำรด ำเนินคดี 

กำรทดสอบและทดลองใชง้ำน 

1.9        ขอ้มลูกำรใชง้ำน เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบักำรคน้หำหรือใชง้ำนของท่ำนบนเว็บไซต ์แพลตฟอรม์ แอปพลิเคชนั 

กำรใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบรกิำรของเรำ สินคำ้ในรถเข็น รำยกำรสินคำ้ที่สนใจ บนัทึกกำรแจง้เตือนเก่ียวกบัสินคำ้ลดรำคำ กำร

ติดตำมรำ้นคำ้ (Follow-shop record) เวลำที่คลิกครัง้สดุทำ้ย (Timestamp of last click) และบนัทึกค ำถำม-ค ำตอบ 

1.10     ขอ้มลูทำงกำรตลำดและกำรตดิต่อส่ือสำร เช่น ควำมตอ้งกำรของท่ำนในกำรรบัขอ้มลูทำงกำรตลำดจำกเรำ 

บรษิัทในเครือของเรำ บรษิัทยอ่ย บคุคลภำยนอก พนัธมติรทำงธุรกิจ และรูปแบบกำรตดิต่อส่ือสำรที่ตอ้งกำร และ/หรือ 

1.11     ขอ้มลูที่ละเอียดอ่อน เชน่ ระบบจดจ ำใบหนำ้ ขอ้มลูอตัลกัษณบ์คุคล (Biometrics) ใบหนำ้ ขอ้มลูจำกกำร

จดจ ำมำ่นตำ ขอ้มลูสขุภำพหรือสภำพทำงรำ่งกำยหรือจติใจ ขอ้มลูทำงพนัธุกรรม ประวตัิทำงกำรแพทย ์ภำวะทพุพลภำพ และ

ประวตัิอำชญำกรรม 

หำกท่ำนไดใ้หข้อ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลที่สำมแก่เรำ เช่น ชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศพัทเ์พื่อติดต่อใน

กรณีฉุกเฉิน รำยไดข้องบุคคลในครอบครวั หรือ ในกรณีที่ท่ำนเขำ้ใชบ้ริกำรในแพลตฟอรม์ใด ๆ ของเรำ หำกท่ำนใหค้วำม

ยินยอม เรำสำมำรถเขำ้ถึงและเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของบคุคลที่สำมที่เก่ียวขอ้งกับท่ำนได ้เช่น ขอ้มลูชื่อ รูปภำพ และ/

หรือ หมำยเลขโทรศัพท ์ตลอดจนขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลส ำหรบัติดต่อของ ครอบครวั เพื่อน บุคคลที่ติดต่อไดใ้นกรณี



ฉุกเฉิน บุคคลตำมค ำแนะน ำ หรือบุคคลอำ้งอิงที่เขำ้ถึงไดจ้ำกโทรศพัทม์ือถือของท่ำน เป็นตน้ กรุณำแจง้บุคคลเหล่ำนัน้ให้

ทรำบถึงนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบันี ้และ/หรือขอควำมยินยอมจำกบคุคลเหล่ำนัน้ หำกจ ำเป็น 

เรำจะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อไดร้บัควำมยินยอมโดยชดัแจง้จำกท่ำน หรือในกรณีที่

กฎหมำยอนญุำตใหด้ ำเนินกำรได ้

 

2. เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

2.1. วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากท่าน 

กำรตลำดและกำรติดต่อส่ือสำร: เรำเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อมอบสิทธิพิเศษและ

โปรโมชั่น กำรลดรำคำ ขอ้เสนอพิเศษ กำรโฆษณำ กำรแจง้เตือน ข่ำวสำร ขอ้มลู กำรตลำดและกำรติดตอ่ส่ือสำรต่ำงๆ เก่ียวกบั

ผลิตภณัฑแ์ละบรกิำรจำกเรำ และ/หรือพนัธมิตรทำงธุรกิจของเรำ ซึ่งเรำไม่สำมำรถอำศยัฐำนทำงกฎหมำยอื่น 

กรุณำตดิต่อ 02-026-3581 เพื่อจดักำรควำมยินยอมของท่ำนส ำหรบักำรตลำดและกำรติดต่อสือ่สำร ส ำหรบับรษิัท 

พีเคแอล มลัติมเีดีย จ ำกดั 

2.2. วตัถุประสงคแ์ละฐานทางกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเราใชเ้พื่อการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

เรำอำจอำศยั (1) ฐำนทำงสญัญำในกำรเขำ้ท ำสญัญำหรือกำรปฏิบตัิตำมสญัญำกับท่ำน (2) หนำ้ที่ตำมกฎหมำย 

เพื่อกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎหมำยของเรำ (3) ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยของเรำและของบุคคลภำยนอก (4) ประโยชน์

ซึ่งจ ำเป็นเพื่อกำรป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสขุภำพของบุคคล และ/หรือ (5) ประโยชนส์ำธำรณะ ส ำหรบั

กำรด ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชนส์ำธำรณะ หรือกำรใชสิ้ทธิของเจำ้หนำ้ที่ของรฐั เรำอำจเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วน

บคุคลของท่ำนเพื่อวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้

1) เพื่อจดัหำผลิตภณัฑแ์ละบรกิำรใหแ้ก่ท่ำน เพื่อเขำ้ท ำสญัญำและจดักำรควำมสมัพนัธต์ำมสญัญำระหว่ำงเรำกบั

ท่ำน เพื่อสนบัสนนุและด ำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับรกิำร หรือผลิตภณัฑต์่ำง ๆ ดงักล่ำว เพื่อจดักำรกำร

จองใหส้ ำเร็จ และเพื่อด ำเนินธุรกรรมทำงกำรเงินและบริกำรที่เก่ียวขอ้งกับกำรช ำระเงิน รวมถึงกำรตรวจสอบ

และกำรยืนยันและยกเลิกธุรกรรม เพื่อประมวลผลค ำสั่งซือ้ของท่ำน กำรจัดส่ง กำรรบัสินคำ้ และกำรส่งคืน

สินคำ้ กำรคืนเงินและกำรเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำร เพื่อรำยงำนสถำนะกำรจดัส่งสินคำ้และเพื่อด ำเนินกิจกรรม

ภำยในคลงัสินคำ้ รวมถึง กำรรบั กำรจดั และกำรติดฉลำกผลิตภณัฑ ์เพื่อตรวจสอบกำรรบัประกนั เพื่อใหบ้รกิำร

หลงักำรขำย รวมถึง กำรนดัหมำยบรกิำรกำรบ ำรุงรกัษำและกำรอ ำนวยควำมสะดวก 

 



2) กำรตลำดและกำรติดตอ่ส่ือสำร: เพื่อมอบสิทธิพิเศษและโปรโมชั่น ข่ำวสำร กำรลดรำคำ ขอ้เสนอพเิศษ กำร

โฆษณำ กำรแจง้เตือน ขำ่วสำร ขอ้มลู กำรตลำดและกำรติดต่อสื่อสำรต่ำงๆ เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบรกิำรจำก

เรำ บรษิัทในเครือ บรษิัทย่อย และพนัธมิตรทำงธุรกิจ 

3) โปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ โปรแกรมกำรเป็นลูกคำ้อย่ำงต่อเนื่ อง (Loyalty programs) โปรแกรมกำรสะสม

คะแนน (Reward programs) กำรจับรำงวลั กำรแข่งขัน และขอ้เสนอ/โปรโมชั่นอื่น ๆ เพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ร่วม

หรือรับโปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ โปรแกรมกำรเป็นลูกคำ้อย่ำงต่อเนื่อง (Loyalty programs) โปรแกรมกำร

สะสมคะแนน กำรชิงโชค สิทธิพิเศษ กำรจบัรำงวลั กำรแข่งขนั และขอ้เสนอ/โปรโมชั่นอื่น ๆ (เช่น กำรส่งอีเมล

แจง้เตือน กำรโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนไปยงัคู่คำ้/พนัธมิตร) เพื่อกำรเขำ้รว่มกิจกรรม และกำรจดัอบรม และ

บริกำรทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกับกำรโฆษณำ โดยรวมถึง กำรประมวลผลและจดักำรกำรลงทะเบียนบญัชีผูใ้ชง้ำน

ของท่ำน กำรลงทะเบียนรบัของขวญั กำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมกิจกรรม เพื่อกำรประมวลคะแนน กำรสะสม เพิ่ม 

แลกเปล่ียน หรือไดร้บัคะแนน กำรแลกหรือจ่ำยดว้ยคะแนน และกำรโอนคะแนน เพื่อกำรตรวจสอบประวตัิกำร

ใชง้ำนทัง้ทำงออนไลนแ์ละออฟไลน ์เพื่อกำรมอบบตัรก ำนลั บตัรของขวญั และออกใบแจง้หนี ้

4) กำรลงทะเบยีนและกำรพิสจูนย์ืนยนัตวัตน เพื่อลงทะเบยีน ตรวจสอบ พิสจูน ์ยืนยนั ระบแุละ/หรือ รบัรองท่ำน

หรือตวัตนของท่ำน 

5) เพื่อดแูลควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งเรำกบัท่ำน เพื่อติดตอ่ส่ือสำรกบัท่ำนเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละกำรบรกิำรท่ีท่ำน

ไดร้บัจำกเรำ ทัง้จำกภำยในระบบนิเวศของขอ้มลู (Data ecosystem) ของ บรษิัทของเรำ และจำกพนัธมิตร

ทำงธุรกจิของเรำ เพื่อจดักำรในดำ้นต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรบรกิำรลกูคำ้ ไมว่่ำจะเป็น ค ำถำม ค ำขอ ผลตอบ

รบั ค ำรอ้งเรยีน ขอ้เรียกรอ้ง ขอ้พพิำท หรือกำรเยียวยำชดใชค้ำ่เสียหำย เพื่อใหค้วำมชว่ยเหลือทำงเทคนิคและ

แกไ้ขปัญหำทำงเทคนคิ เพื่อประมวลผลและปรบัปรุงขอ้มลูของทำ่น เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ทำ่นในกำรใช้

ผลิตภณัฑแ์ละรบับรกิำรของเรำ 

6) กำรมอบประสบกำรณเ์ฉพำะบคุคล (Personalization) กำรวิเครำะหข์อ้มลูตำมควำมสนใจหรือพฤติกรรมของ

ลกูคำ้ (Profiling) และกำรวิเครำะหข์อ้มลู (Data Analytics) เพื่อแนะน ำผลิตภณัฑแ์ละบรกิำรท่ีท่ำนอำจสนใจ 

ระบุควำมชอบของท่ำน และมอบประสบกำรณท์ี่เหมำะสมกับท่ำน เพื่อเรียนรูเ้พิ่มเติมเก่ียวกับท่ำน ผลิตภณัฑ์

และบริกำรที่ท่ำนไดร้บั และผลิตภณัฑแ์ละกำรบริกำรอื่นๆ ที่ท่ำนอำจสนใจ เพื่อประเมินควำมควำมสนใจหรือ

พฤติกรรมของท่ำนที่มีต่อผลิตภัณฑแ์ละกำรบริกำร เพื่อด ำเนินกำรวิเครำะหข์อ้มลู (Data analytics) กำรท ำ

ควำมสะอำดขอ้มลู (Data cleansing) และกำรวิเครำะหข์อ้มลูตำมควำมสนใจหรือพฤติกรรมของลกูคำ้ (Data 

profiling) เพื่อท ำกำรคน้คว้ำวิจัยทำงกำรตลำด ท ำแบบส ำรวจ ประเมินผล พฤติกรรม สถิติและกำรแบ่ง

ประเภท รูปแบบและกระแสควำมนิยมดำ้นกำรบริโภค กำรวิเครำะหข์้อมูลตำมควำมสนใจหรือพฤติกรรม 

(Profiling) จำกกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน เช่น กำรประมวลผลจำกชนิดของผลิตภัณฑ์และ

ประเภทของกำรบริกำรที่ท่ำนใชห้รือไดร้บั ช่องทำงที่ท่ำนตอ้งกำรไดร้บักำรติดต่อ เพื่อรูจ้กัท่ำนมำกขึน้ และเพื่อ

ยกระดบักำรด ำเนินธุรกิจใหด้ียิ่งขึน้ ตลอดจนเพื่อปรบัเปล่ียนเนือ้หำใหต้รงกบัควำมพึงพอใจ เพื่อพิจำรณำควำม



มีประสิทธิภำพของแคมเปญส่งเสริมกำรขำย เพื่อระบุและแกไ้ขปัญหำที่เกิดขึน้กบัผลิตภณัฑแ์ละกำรบรกิำรท่ีมี

อยู่ เพื่อกำรพฒันำคุณภำพของขอ้มลู เพื่อจุดประสงคด์งักล่ำว เรำจะเก็บรวบรวมและเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล

ของท่ำนเพื่อควำมสนใจและผลประโยชนข์องท่ำน และเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยและกำรด ำเนินธุรกจิ 

บริษัทในเครือ และพนัธมิตรทำงธุรกิจ ซึ่งไม่เกินกว่ำสิทธิขัน้พืน้ฐำนในขอ้มลูส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลส่วน

บคุคล ทัง้นี ้เรำจะขอควำมยินยอมจำกท่ำนเป็นครำว ๆ ไป หำกจ ำเป็น 

7) เพื่อยกระดับกำรด ำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑแ์ละกำรบริกำรใหด้ียิ่งขึน้ เพื่อประเมิน พัฒนำ จัดกำรและยกระดบั 

คน้ควำ้วิจยัและพฒันำกำรใหบ้รกิำร ผลิตภณัฑ ์ระบบและกำรด ำเนินธุรกิจใหแ้ก่ท่ำนและลกูคำ้ของเรำในระบบ

นิเวศของขอ้มลู (Data ecosystem) และรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงพนัธมิตรทำงธุรกิจของเรำ เพื่อระบุและแกไ้ข

ปัญหำที่เกิดขึน้ เพื่อจัดท ำรำยงำนภำพรวมของข้อมูลแบบไม่ระบุชื่อ และประเมินประสิทธิภำพในเรื่อง

ผลิตภณัฑ ์ส่ือดิจิทลั กำรตรวจวดัประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของผลิตภณัฑใ์นเชิงกำยภำพ คณุสมบตัิดำ้นดิจทิลั 

และแคมเปญทำงกำรตลำดของเรำ  ตลอดจนกำรพัฒนำโมเดลทำงธุรกิจ แบบจ ำลองส ำหรับกำรพิจำรณำ

สินเชื่อ แบบจ ำลองดำ้นกำรประกนัภยัและกำรจดัเก็บหนีสิ้น 

8) เพื่อเรียนรูเ้พิม่เติมเก่ียวกบัท่ำน เพื่อเรียนรูเ้พิ่มเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบรกิำรท่ีท่ำนไดร้บั และผลิตภณัฑแ์ละ

กำรบรกิำรอื่น ๆ ที่ท่ำนอำจสนใจ รวมถึงกำรวิเครำะหข์อ้มลูตำมควำมสนใจหรือพฤติกรรม (Profiling) จำกกำร

ประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน เช่น กำรประมวลผลจำกชนดิของผลิตภณัฑแ์ละประเภทของกำรบรกิำรท่ี

ท่ำนใชห้รือไดร้บัจำกเรำ ช่องทำงที่ท่ำนตอ้งกำรไดร้บักำรติดต่อ และอื่น ๆ 

9) กำรท ำงำนของเว็บไซต ์แอปพลิเคชนัมือถือ และแพลตฟอรม์ของเรำ เพื่อดูแล ด ำเนินงำน ติดตำม สงัเกตกำรณ ์

และจัดกำรเว็บไซตแ์ละแพลตฟอรม์ของเรำเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและรบัรองให้ท่ำนมั่นใจว่ำเว็บไซตแ์ละ

แพลตฟอรม์ท ำงำนอย่ำงรำบร่ืน มีประสิทธิภำพและปลอดภยั เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกท่ำนในกำรใชง้ำนเวบ็ไซต์

และแพลตฟอรม์ของเรำ เพื่อปรบัปรุงแผนงำนและเนือ้หำของเว็บไซตแ์ละแพลตฟอรม์ของเรำใหด้ียิ่งขึน้ 

10) กำรบรหิำรจดักำรทำงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรบรหิำรจดักำรธุรกจิของเรำ รวมถงึกำร

จดักำรระบบปฏิบตัิกำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรจดักำรระบบติดต่อส่ือสำร ระบบควำมปลอดภยัทำงดำ้น

เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรตรวจสอบควำมปลอดภยัทำงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรจดักำรภำยในดำ้น

ธุรกิจตำมขอ้ปฏิบตัิภำยใน นโยบำยและกระบวนกำรต่ำง ๆ 

11) กำรปฏิบตัิตำมหนำ้ที่ตำมกฎขอ้บงัคบัและขอ้ผกูพนั เพื่อด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมบทบญัญัตแิห่งกฎหมำย 

กระบวนกำรทำงกฎหมำย หรือค ำสั่งของหนว่ยงำนรฐัซึ่งรวมถงึหน่วยงำนรฐัภำยนอกประเทศไทย และ/หรือให้

ควำมรว่มมือกบัศำล ผูก้  ำกบัดแูล หน่วยงำนรฐั และหน่วยงำนท่ีบงัคบัใชก้ฎหมำย ในกรณีที่มีเหตผุลอนัควรเชื่อ

ไดว้่ำเรำตอ้งด ำเนินกำรดงักล่ำวเพื่อปฏิบตัิตำมกฎหมำยและในกรณีที่เรำจ ำเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล

ของท่ำนอยำ่งเครง่ครดัเพื่อปฏิบตัิตำมบทบญัญัติแห่งกฎหมำย กระบวนกำรทำงกฎหมำย หรือค ำสั่งของรฐั

ดงักล่ำว โดยรวมถงึ กำรใหบ้รกิำรและกำรจดักำรเรื่องบรกิำรกำรขอคืนภำษีมลูค่ำเพิม่ (VAT refund) กำรออก

ใบก ำกบัภำษี หรือออกแบบฟอรม์ภำษีแบบเต็ม กำรบนัทึกและตดิตำมกำรติดต่อสื่อสำร กำรเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่



หน่วยงำนท่ีมีอ  ำนำจจดัเก็บภำษี ผูก้  ำกบัดแูลดำ้นบรกิำรทำงกำรเงิน และองคก์รและหน่วยงำนรฐัอื่น ๆ ท่ีก ำกบั

ดแูล และเพื่อกำรสืบสวนสอบสวนหรือป้องกนัอำชญำกรรม 

12) กำรปกป้องผลประโยชนข์องเรำ เพื่อปกป้องควำมมั่นคงและควำมเชื่อมั่นทำงธุรกจิของบรษิัทฯ เพื่อใชสิ้ทธิหรือ

ปกป้องผลประโยชนข์องเรำที่จ  ำเป็นและสำมำรถท ำไดต้ำมกฎหมำย เช่น กำรตรวจจบั ป้องกนั และตอบโตข้อ้

เรียกรอ้งกำรทจุรติ กำรละเมิดทรพัยสิ์นทำงปัญญำ หรือกำรไม่ปฏิบตัิตำมกฎหมำย เพื่อจดักำรและป้องกนั

ควำมเสียหำยแก่ทรพัยสิ์นและสมบตัิของเรำ เพื่อกำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของเรำ เพื่อตรวจจบัและ

ป้องกนักำรประพฤติที่มชิอบภำยในองคก์รซึ่งรวมไปถงึกำรใชก้ลอ้งวงจรปิด เพื่อติดตำมเฝำ้ระวงัเหตกุำรณ ์เพื่อ

ป้องกนัและรำยงำนควำมผิดทำงอำญำ และเพื่อปกป้องควำมมั่นคงและและควำมเชื่อมั่นทำงธุรกจิของบรษิัทฯ 

13) กำรตรวจจบักำรทจุรติ เพื่อตรวจสอบตวัตนของท่ำน และเพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบทำงกฎหมำยหรือกฎขอ้บงัคบั

อื่น ๆ ท่ีบงัคบัใช ้(เช่น เพื่อด ำเนินกำรตำมกฎหมำยป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และป้องกนักำรทจุรติ) 

ทัง้นี ้รวมไปถึงกำรจดัท ำรำยชื่อผูม้ีควำมเส่ียง (Sanction list checking) กำรตรวจสอบและท ำบนัทึกภำยใน 

กำรจดักำรทรพัยสิ์น ระบบ และกำรควบคมุทำงธุรกิจอื่น ๆ 

14) กำรท ำธุรกรรมขององคก์ร ในกรณีที่มีกำรขำย กำรโอน กำรควบรวม กำรปรบัโครงสรำ้งองคก์ร หรอืเหตกุำรณ์

อื่น ๆ ท่ีใกลเ้คียงกนั เรำอำจโอนขอ้มลูของท่ำนไปยงับคุคลภำยนอกอื่น ๆ ไม่ว่ำจะรำยเดียวหรือหลำยรำย อนั

เป็นส่วนหนึ่งของกำรท ำธุรกรรมนัน้ ๆ 

15) ควำมเส่ียง เพื่อด ำเนินกำรบรหิำรควำมเส่ียง กำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน และกำรประเมินควำมเส่ียง และ/

หรือ 

16) ชีวิต เพื่อป้องกนัหรือยบัยัง้อนัตรำยที่เกิดขึน้ต่อชีวติ รำ่งกำย หรือสขุภำพของบคุคล 

หำกท่ำนไม่สำมำรถใหข้อ้มลูส่วนบคุคลแก่เรำเมื่อมีกำรรอ้งขอ เรำอำจไม่สำมำรถน ำเสนอหรือจดัหำผลิตภณัฑห์รือ

บรกิำรของเรำแก่ท่ำนได ้

 

3. บุคคลใดท่ีเราอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้ 
เรำอำจเปิดเผย หรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนไปยงับุคคลภำยนอกทัง้ภำยในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย

ดงัต่อไปนีซ้ึ่งเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล เพื่อวตัถปุระสงคต์ำมนโยบำยฉบบันี ้โดยท่ำนสำมำรถอ่ำนนโยบำย

ส่วนบุคคลของบุคคลภำยนอกเหล่ำนัน้เพื่อศึกษำขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกับวิธีกำรที่บุคคลภำยนอกดงักล่ำวเก็บรวบรวม ใชห้รือ

เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนได ้ซึ่งท่ำนเองก็ตกอยู่ภำยใตน้โยบำยควำมเป็นส่วนตวัเหล่ำนัน้ดว้ยเช่นกนั 

 

 
 



3.1.      ผูใ้หบ้ริการของเรา 
เรำอำจว่ำจำ้งบริษัทอื่น ตัวแทน หรือผูร้บัจำ้งในกำรใหบ้ริกำรในนำมของเรำ หรืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรมอบ

ผลิตภณัฑแ์ละบริกำรใหก้บัท่ำน โดยเรำอำจแบ่งปันขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนไปยงัผูใ้หบ้ริกำรหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยซึ่งเป็นบคุคล

ภำยนอก ต่อไปนี ้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง (1) ผูพ้ัฒนำ/ใหบ้ริกำรโครงสรำ้งพื ้นฐำน อินเทอรเ์น็ต โครงสรำ้งพืน้ฐำนทำง

เทคนิค ซอฟตแ์วรแ์ละเว็บไซต ์และผู้ให้บริกำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ (2) ผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์และคลังสินคำ้ (3) ผู้

ใหบ้รกิำรดำ้นกำรช ำระเงิน (4) บรษิัทตวัแทนหรือหน่วยงำนวิจยั (5) ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นกำรวิเครำะหข์อ้มลู (6) บรษิัทตวัแทนหรือ

หน่วยงำนส ำรวจขอ้มลู (7) ผูต้รวจสอบบญัชี (8) บรษิัทตวัแทนหรือหน่วยงำนดำ้นกำรติดต่อส่ือสำร ส่ือโฆษณำและกำรตลำด 

(9) ศูนยบ์ริกำรข้อมูลลูกคำ้ (call center) (10) ผู้จัดงำนและกิจกรรม (11) บริษัทตัวแทนกำรขำย (12) ผู้ให้บริกำรดำ้น

โทรคมนำคมและกำรติดต่อส่ือสำร (13) ผูใ้หบ้รกิำรและตวัแทนดำ้นกำรช ำระเงิน ระบบกำรช ำระเงิน กำรยืนยนัตวัตน และกำร

ตรวจสอบและอ่ำนข้อมูลดว้ยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Dip Chip Service) (14) ผู้ให้บริกำรดำ้นกำรบริหำรจัดกำรที่เป็น

บุคคลภำยนอกที่ไดร้บักำรว่ำจำ้ง (15) ผูใ้หบ้ริกำรดำ้นกำรจดัเก็บข้อมลูและบริกำรคลำวด ์(Cloud) (16) ผูใ้หบ้ริกำรดำ้นกำร

ตรวจสอบและยืนยันขอ้มูล (เน็ตเบย ์และกรมกำรปกครอง) (17) พนักงำนเดินเอกสำร (18) ผู้ให้บริกำรดำ้นกำรพิมพใ์น

ระหว่ำงกำรใหบ้รกิำรต่ำง ๆ ดงักล่ำว ผูใ้หบ้รกิำรอำจจะตอ้งเขำ้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน อย่ำงไรก็ตำม เรำจะใหข้อ้มลูแก่ผู้

ให้บริกำรของเรำเพียงเท่ำที่จ  ำเป็นส ำหรับกำรให้บริกำรดังกล่ำวเท่ำนั้น และจะขอให้ผู้ใหบ้ริกำรไม่ใช้ขอ้มูลของท่ำนเพื่อ

วตัถปุระสงคอ์ื่นแต่อย่ำงใด 

 

3.3.      พนัธมิตรทางธุรกิจของเรา 
เรำอำจโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนไปยงัพนัธมิตรทำงธุรกิจดำ้นกำรธนำคำร กำรเงิน กำรใหสิ้นเชื่อ กำรใหกู้ย้ืม 

กำรบริหำรสินทรพัย ์กำรลงทุน กำรประกันภยั บตัรเครดิต โทรคมนำคม กำรตลำด กำรคำ้ปลีก อี -คอมเมิรซ์ (E-commerce) 

คลังสินคำ้และกำรขนส่งโลจิสติกส ์ศูนยส์ุขภำพ ผลิตภัณฑ์และบริกำรเพื่อกำรด ำเนินชีวิต สปำและศูนยอ์อกก ำลังกำย 

โปรแกรมกำรสะสมคะแนน (Reward program) และโปรแกรมกำรเป็นลูกคำ้อย่ำงต่อเนื่อง (Loyalty program) และกำร

วิเครำะหข์้อมูล (Data analytics) รวมถึง แพลตฟอรม์ของผู้ขำยหรือผู้ให้บริกำรซึ่งเรำอำจไดร้่วมกันเสนอผลิตภัณฑห์รือ

บรกิำร หรือที่ทำงผูข้ำยหรือผูใ้หบ้รกิำรไดเ้สนอผลิตภณัฑห์รือบรกิำรใหก้บัท่ำน ทัง้นี ้ขอ้มลูที่ส่งต่อหรือแบ่งปันกนัในลกัษณะนี้

นัน้จะอยู่ภำยใตน้โยบำยควำมเป็นส่วนตวัของบคุคลภำยนอก มิใช่ภำยใตน้โยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบันี้ 

 

3.4.      เวบ็ไซตต์่าง ๆ ในส่ือสังคมออนไลน์ 

ท่ำนสำมำรถล็อกอินเขำ้สู่เว็บไซตแ์ละแพลตฟอรม์ของเรำไดโ้ดยไม่ตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ ในกรณีที่ท่ำนเขำ้สู่

ระบบผ่ำนระบบล็อคอินของส่ือสงัคมออนไลน ์ท่ำนใหค้วำมยินยอมโดยชดัแจง้ใหเ้รำเขำ้ถึงและจดัเก็บขอ้มลูสำธำรณะที่อยู่ใน

บัญชีต่ำง ๆ ในส่ือสังคมออนไลน์ของท่ำน (เช่น Facebook Google หรือ Instagram) รวมไปถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่ปรำกฏขึน้



ระหว่ำงกำรใชร้ะบบล็อกอินผ่ำนส่ือสงัคมออนไลนด์งักล่ำว นอกจำกนี ้เรำอำจส่งอีเมลของท่ำนไปยงัส่ือสงัคมออนไลน ์เพื่อเป็น

กำรระบุตวัตนว่ำท่ำนเป็นสมำชิกของบรรดำส่ือสังคมออนไลนท์ี่เก่ียวขอ้งหรือไม่ และเพื่อเป็นกำรลงโฆษณำที่เหมำะสมกับ

ควำมชอบและที่เก่ียวขอ้งบนบญัชีสื่อสงัคมออนไลนข์องท่ำน ตำมควำมเหมำะสม 

เรำยังร่วมมือกับบุคคลภำยนอกอื่น ๆ ซึ่งจะท ำใหท้่ำนสำมำรถเขำ้รบับริกำรหรือเขำ้ร่วมรบัขอ้เสนอโปรโมชั่นของ

บุคคลภำยนอกอื่น ๆ เหล่ำนัน้ได ้ยกตวัอย่ำงเช่น ส ำหรบับำงบริษัท ท่ำนสำมำรถใชเ้ลขโปรแกรมกำรเป็นลกูคำ้อย่ำงต่อเนื่อง 

(Loyalty program number) ของท่ำน หรือล็อกอินเขำ้สู่ระบบออนไลนข์องท่ำน เพื่อรบัหรือสมคัรบรกิำรของบรษิัทนัน้ ๆ ได ้

นอกจำกนี ้ท่ำนสำมำรถเชื่อมบญัชีส่ือสังคมออนไลนข์องท่ำนกับบัญชีบริกำรออนไลนข์องท่ำนได ้หรือเขำ้สู่ระบบของบญัชี

บรกิำรออนไลนข์องท่ำนจำกบญัชีสื่อสงัคมออนไลนข์องท่ำน ทัง้นี ้เมื่อท่ำนสมคัรบรกิำรต่ำง ๆ ดงักล่ำวนัน้ เรำจะแบ่งปันขอ้มลู

ส่วนบุคคลของท่ำนไปยงับุคคลภำยนอกที่ท่ำนไดท้ ำกำรสมคัรบริกำรไว ้หำกท่ำนไม่ประสงคท์ี่จะแบ่งปันขอ้มลูส่วนบคุคลของ

ท่ำนด้วยวิธีกำรนี ้ โปรดอย่ำให้เลขโปรแกรมกำรเป็นลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง (Loyalty program number) หรือหมำยเลข

โปรแกรมสะสมคะแนน (Reward program number) ของท่ำนแก่บคุคลภำยนอก และอย่ำสมคัรรบัขอ้เสนอโปรโมชั่นโดยใช้

บัญชีบริกำรออนไลนข์องท่ำน รวมทั้งอย่ำเชื่อมต่อบัญชีบริกำรออนไลนข์องท่ำนเขำ้กับบัญชีที่ใหบ้ริกำรโดยบุคคลภำยนอก 

ขอ้มลูที่ส่งต่อหรือแบ่งปันกันในลกัษณะนีน้ัน้จะอยู่ภำยใตน้โยบำยควำมเป็นส่วนตวัของบุคคลภำยนอก มิใช่ภำยใตน้โยบำย

ควำมเป็นส่วนตวัฉบบันี ้

 

3.5.      บุคคลภายนอกตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ในบำงกรณี เรำอำจจะจ ำเป็นท่ีจะตอ้งเปิดเผยหรือแบ่งปันขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อปฏิบตัิตำมกฎหมำย หรือกฎ

ขอ้บงัคบั ซึ่งรวมถึง กำรปฏิบตัิตำมหน่วยงำนท่ีบงัคบัใชก้ฎหมำย ศำล เจำ้พนกังำน หน่วยงำนรฐั หรือบคุคลภำยนอกอื่น ๆ ใน

กรณีที่เรำเชื่อว่ำจ ำเป็นจะตอ้งปฏิบตัิตำมหนำ้ที่ตำมกฎหมำยหรือกฎขอ้บงัคบัทำงกฎหมำย หรือเพื่อกำรปกป้องสิทธิของเรำ 

สิทธิของบคุคลอื่น หรือเพื่อควำมปลอดภยัของบคุคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกนั หรือจดักำรเก่ียวกบัปัญหำกำรทจุรติ หรือดำ้น

ควำมมั่นคงหรือควำมปลอดภยั 

 

3.6       ท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ 

ที่ปรกึษำดำ้นตำ่ง ๆ นัน้รวมถงึทนำยควำม ผูเ้ชี่ยวชำญทำงเทคนคิและผูต้รวจสอบบญัชีที่ช่วยในกำรประกอบธุรกิจ 

กำรด ำเนินคดี หรือจดักำรเก่ียวกบัขอ้เรียกรอ้งทำงกฎหมำย 

 

3.7       สมาคม และองคก์รต่าง ๆ 

เรำอำจโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนไปยงัสมำคมต่ำง ๆ เช่น สมำคมกำรคำ้ผูใ้หบ้ริกำรช ำระเงินอิเล็กทรอนิกสไ์ทย 

(TEPA) ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส ์(สพธอ.) สมำคมสหพันธ์องคก์รผูบ้ริโภค (สสอบ.) มูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภค 



หอกำรคำ้ไทยและสภำหอกำรคำ้แห่งประเทศไทย สมำคมผูป้ระกอบกำรพำณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสไ์ทย สมำคมคำ้ปลีก สมำคม

ศนูยก์ำรคำ้ หรือกลุ่มแยกรำชประสงค ์

 

3.8       ผูรั้บโอนสิทธิและ/หรือหนา้ท่ี 

ผูร้บัโอนสิทธิและ/หรือหนำ้ที่นัน้หมำยควำมรวมถึงบุคคลภำยนอกในกรณีมีกำรปรบัโครงสรำ้งองคก์ร กำรควบรวม

กิจกำร กำรโอนกิจกำรไม่ว่ำจะบำงส่วน หรือทัง้หมด กำรขำย กำรซือ้ กำรร่วมลงทุน กำรโอนสิทธิ กำรโอน หรือกำรจ ำหน่ำย

กิจกำร ทรพัยสิ์น หรือหุน้ หรือกำรท ำธุรกรรมที่คลำ้ยกัน ไม่ว่ำบำงส่วนหรือทั้งหมด ผูร้บัโอนสิทธิและ/หรือหนำ้ที่ของเรำจะ

ปฏิบตัิตำมนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบันีเ้พื่อเป็นกำรเคำรพต่อขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน 

 

4. การโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ 

เรำอำจเปิดเผยหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนไปยงับคุคลภำยนอก หรือผูใ้หบ้รกิำรท่ีอยู่ในต่ำงประเทศซึ่งประเทศ

ปลำยทำงอำจมี หรืออำจไม่มีระดับกำรคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่ำเทียมกัน ทั้งนี ้เรำจะด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและ

มำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อท ำใหท้่ำนมั่นใจไดว้่ำกำรโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนจะโอนอย่ำงปลอดภยัและบคุคลที่รบัโอนขอ้มูลนัน้

มีระดบักำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลที่เหมำะสมหรือกรณีอื่น ๆ ตำมที่กฎหมำยก ำหนด และเรำจะขอควำมยินยอมจำกท่ำน

เพื่อกำรโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนไปยงัต่ำงประเทศหำกจ ำเป็นตอ้งปฏิบตัิตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 

5. ระยะเวลาในการท่ีเราเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

เรำจะเก็บรกัษำขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนในระยะเวลำเท่ำที่จ  ำเป็นอย่ำงสมเหตสุมผล เพื่อใหบ้รรลตุำมวตัถปุระสงค์

ที่เรำไดร้บัขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้มำ และเพื่อปฏิบตัิตำมภำระหนำ้ที่ทำงกฎหมำยและกฎขอ้บงัคบัตำ่ง ๆ อย่ำงไรก็ตำม เรำอำจ

เก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของทำ่นนำนขึน้หำกจ ำเป็นตำมกฎหมำยที่ใชบ้งัคบั 

 

6. ความปลอดภยัของขอ้มูล 

บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน บริษัทฯ จึง

พยำยำมอย่ำงยิ่งที่จะปกป้องขอ้มลูของท่ำนดว้ยกำรก ำหนดใหม้ีมำตรกำรในกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภัยของขอ้มลูส่วน

บุคคลของท่ำนอย่ำงเหมำะสมและสอดคลอ้งกับกำรรักษำควำมลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันกำรสูญหำย เข้ำถึง 

ท ำลำย ใช ้แปลง แกไ้ข หรือเปิดเผย โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย โดยบริษัทฯ จะตรวจสอบวิธีกำรเก็บรวบรวม

ขอ้มลูส่วนบุคคล พืน้ที่ในกำรจดัเก็บขอ้มลูและด ำเนินกำรตำมหลกัปฏิบตัิในกำรประมวลผล รวมถึงมำตรกำรควำมปลอดภยั



ทำงกำยภำพ ใหเ้ป็นไปตำมที่ก ำหนดในนโยบำยและแนวปฏิบตัิในกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ของบรษิัทฯ 

 

7. คุกก้ีและวิธีการใชคุ้กก้ี 

เมื่อท่ำนเยี่ยมชมเว็บไซตข์องเรำ เรำจะเก็บรวบรวมขอ้มลูบำงประกำรโดยอตัโนมตัิจำกทำ่นผ่ำนกำรใชค้กุกี ้

คุกกี ้คือ ขอ้มลูขนำดเล็กหรือขอ้ควำมที่ออกใหก้ับคอมพิวเตอรข์องท่ำนเมื่อท่ำนเยี่ยมชมเว็บไซต ์และใชเ้พื่อจดัเก็บ

หรือติดตำมขอ้มลูเก่ียวกับกำรใชเ้ว็บไซตข์องท่ำนและน ำมำใชใ้นกำรวิเครำะหก์ระแสควำมนิยม (trend) กำรบริหำรจดักำร

เว็บไซต ์ติดตำมกำรเคล่ือนไหวกำรใชเ้ว็บไซตข์องผูใ้ชบ้รกิำร หรือเพื่อจดจ ำกำรตัง้ค่ำของผูใ้ชบ้รกิำร ทัง้นี ้คกุกีบ้ำงประเภทนัน้

จ ำเป็นเป็นอย่ำงมำก มิฉะนัน้หนำ้เว็บไซตอ์ำจจะไม่สำมำรถใชก้ำรไดอ้ย่ำงเหมำะสม และคกุกีป้ระเภทอื่น ๆ นัน้อนญุำตใหเ้รำ

ปรับปรุงประสบกำรณก์ำรเบรำวซข์องท่ำน ปรับแต่งเนือ้หำตำมควำมตอ้งกำรของท่ำน และท ำให้ปฏิสัมพันธ์ของท่ำนกับ

เว็บไซตส์ะดวกมำกขึน้ เนื่องจำกคกุกีจ้ะจดจ ำชื่อผูใ้ช ้(ในวิธีกำรท่ีปลอดภยั) รวมทัง้จดจ ำกำรตัง้ค่ำทำงภำษำของท่ำน 

อินเตอรเ์น็ตเบรำวเ์ซอรส่์วนใหญ่จะใหท้ำ่นเป็นคนตดัสินใจวำ่จะยอมรบัคกุกีห้รือไม่ หำกท่ำนปฏิเสธ ลบออก หรือ

บล็อคกำรตดิตำมโดยคกุกี ้อำจกระทบประสบกำรณผ์ูใ้ชข้องท่ำน และหำกปรำศจำกคกุกี ้ควำมสำมำรถของท่ำนในกำรใชง้ำน

ลกัษณะหรือพืน้ท่ีทัง้หมดหรือบำงส่วนของเว็บไซตอ์ำจถกูจ ำกดั 

นอกจำกนี ้บคุคลภำยนอกอำจออกคกุกีผ่้ำนเว็บไซตข์องเรำเพื่อมอบโฆษณำที่เก่ียวขอ้งกบัควำมสนใจของท่ำนตำม

กิจกรรมกำรเบรำวซข์องทำ่น บคุคลภำยนอกเหล่ำนีอ้ำจเก็บรวบรวมประวตัิกำรเบรำวซข์องท่ำนหรือขอ้มลูอื่นเพื่อใหท้รำบวำ่

ท่ำนเขำ้ถึงเว็บไซตอ์ยำ่งไร และเพจที่ท่ำนเยี่ยมชมหลงัจำกที่ออกจำกเว็บไซตข์องเรำขอ้มลูที่รวบรวมผ่ำนตวักลำงอตัโนมตัิ

เหล่ำนีอ้ำจมีควำมเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบคุคลที่ท่ำนไดใ้หไ้วก้่อนหนำ้นีบ้นเว็บไซตข์องเรำ 

 

8. สิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

ภำยใตบ้ทบญัญตัิแห่งกฎหมำยและขอ้ยกเวน้ตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง ท่ำนอำจมีสิทธิตำมที่ระบไุวด้งัต่อไปนี ้

1)     กำรเขำ้ถงึ: ท่ำนอำจมีสิทธิในกำรขอเขำ้ถึงหรือขอรบัส ำเนำขอ้มลูส่วนบคุคลที่เรำเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผย

เก่ียวกบัท่ำน ทัง้นี ้เพื่อควำมเป็นส่วนตวัและควำมปลอดภยัของทำ่น เรำอำจขอใหท้่ำนพิสจูนต์วัตนของท่ำนก่อนจะใหข้อ้มลู

ตำมที่ทำ่นขอ 

2)     กำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง: ท่ำนอำจมีสิทธิขอใหม้ีกำรด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลที่เรำไดเ้ก็บรวบรวม ใชห้รือ

เปิดเผยเก่ียวกบัท่ำน ใหถ้กูตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผิด 



3)     กำรโอนยำ้ยขอ้มลู: ท่ำนอำจมีสิทธิขอรบัขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีเรำมีเก่ียวกบัท่ำนในรูปแบบท่ีมีกำรจดัระเบียบแลว้

และสำมำรถอำ่นไดใ้นรูปแบบอเิล็กทรอนิกส ์และเพื่อส่งหรือโอนขอ้มลูดงักลำ่วไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลอื่น โดยตอ้ง

เป็น (ก) ขอ้มลูส่วนบคุคลที่ทำ่นไดใ้หก้บัเรำ และ (ข) กรณีที่เรำไดร้บัควำมยินยอมจำกท่ำนในกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย

หรือเพื่อปฏิบตัิตำมสญัญำที่เรำมีกบัท่ำน 

4)       กำรคดัคำ้น: ท่ำนอำจมีสิทธิคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของทำ่น เช่น กำรคดัคำ้น

กำรตลำดแบบตรง 

5)       กำรขอใหร้ะงบักำรใช:้ ท่ำนอำจมีสิทธิขอใหร้ะงบักำรใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของทำ่นในบำงกรณี 

6)     กำรถอนควำมยินยอม: ส ำหรบัวตัถปุระสงคท์ี่ท่ำนไดใ้หค้วำมยินยอมใหเ้รำเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มลู

ส่วนบคุคลของทำ่น ท่ำนมีสิทธิที่จะถอนควำมยินยอมของทำ่น ณ เวลำใด ก็ได ้

7)     กำรลบหรือท ำลำยขอ้มลู: ท่ำนอำจมีสิทธิขอใหเ้รำด ำเนินกำรลบหรือท ำลำย หรือท ำใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของ

ท่ำนที่เรำเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผย เป็นขอ้มลูที่ไม่สำมำรถระบตุวับคุคลที่เป็นเจำ้ของขอ้มลู เวน้เสียแต่วำ่ กำรเก็บรกัษำ

ขอ้มลูดงักลำ่วของเรำนัน้เป็นไปเพื่อกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย หรือเพื่อก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย เพื่อกำรใช ้หรือกำร

ปกป้องสิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย 

8)       กำรยื่นเรื่องรอ้งเรยีน: ท่ำนอำจมีสิทธิยื่นเรื่องรอ้งเรียนไปยงัหน่วยงำนท่ีมีอ  ำนำจในกรณีที่ทำ่นเชื่อว่ำกำรเก็บ

รวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของเรำนัน้ไม่ชอบดว้ยกฎหมำยหรือไม่สอดคลอ้งกบักฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูที่บงัคบั

ใช ้

 

9. รายละเอียดการติดต่อเรา 
หำกท่ำนมีควำมประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิของท่ำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน หรือหำกทำ่นมีขอ้สงสยั

เก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคลของทำ่นภำยใตน้โยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบันี ้โปรดติดต่อเรำหรือเจำ้หนำ้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วน

บคุคลของเรำที่ 

1)       ชื่อบรษิัท กรุณำตดิต่อ 02-026-3581 เพื่อจดักำรควำมยินยอมของทำ่นส ำหรบักำรตลำดและกำร

ติดต่อสื่อสำร ส ำหรบับรษิัท พีเคแอล มลัติมีเดยี จ ำกดั 

2)       เจำ้หนำ้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล เจำ้หนำ้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล ฝ่ำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล  

บรษิัท พีเคแอล มลัติมเีดีย จ ำกดั ที่อยู่ : 1199 อำคำรปิยวรรณ ชัน้ 2 ถ.พหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 


