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บริษทั แกรนดเ์อสเค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั และกลุ่มบริษทัในเครือ (ต่อไปน้ีจะเรียกรวมว่า “บริษทั”) ยึดมัน่การด าเนินธุรกิจอยา่ง

มีจรรยาบรรณ เคารพและปฏิบติัตามกฎหมายท่ีบงัคบัใช้ และตระหนักถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคล

ธรรมดา (เจ้าของข้อมูล) ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบัญญติัคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พรบ. คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 

กฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีจะแจง้ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทราบถึงวิธีการท่ีบริษทัเก็บรวบรวม 

ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล ประเภทขอ้มูล และวตัถุประสงค์ในการด าเนินการดงักล่าว รวมถึงรายละเอียด

เก่ียวกบัระยะเวลาในการเก็บรักษาขอ้มูล การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก สิทธิของเจา้ของขอ้มูล การรักษาความลบั

และความปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล และวิธีการท่ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถติดต่อบริษทั จึงไดจ้ดัท านโยบายการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ขึ้น โดยนโยบายน้ีไดอ้ธิบายถึงวิธีการท่ีบริษทัปฏิบติัต่อขอ้มูลส่วนบุคคล 

เช่น การเก็บรวบรวม การจดัเก็บรักษา การใช ้การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมาย

ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

ค านิยาม 

          “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” 

          หมายถึง พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายล าดบัรองท่ีเก่ียวขอ้ง และให้หมายความรวมถึง

กฎหมายฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติมใด ๆ ในอนาคต 

          “คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” 

          หมายถึง คณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้น โดยมีหนา้ท่ีและอ านาจก ากบัดูแล ออกหลกัเกณฑ ์มาตรการ หรือขอ้ปฏิบติัอื่นใดท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

          “ข้อมูลส่วนบุคคล” 

          หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลผูถึ้งแก่กรรม

โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล 

           1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเจา้ของขอ้มูลให้ไวแ้ก่บริษทัโดยตรง หรือมีอยูก่บับริษทัทั้งท่ีเกิดจากการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการ 

ติดต่อ เยี่ยมชม คน้หา ผา่นช่องทางดิจิทลั สาขา เวบ็ไซต ์Call Center ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย หรือช่องทางอื่นใด 

           1.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัไดรั้บหรือเขา้ถึงไดจ้ากแหล่งอื่นซ่ึงไม่ใช่จากเจา้ของขอ้มูลโดยตรง เช่น หน่วยงานของรัฐ บริษทัใน

กลุ่มธุรกิจ และพนัธมิตรทางธุรกิจ เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งอืน่ต่อเม่ือไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลตามท่ี

กฎหมายก าหนด เวน้แตบ่ริษทัมีความจ าเป็นตามกรณีท่ีกฎหมายอนุญาต 
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          ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลท่ีบริษทัเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผย เช่น 

               - ขอ้มูลส่วนตวั เช่น ช่ือ นามสกุล อายุ วนัเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจ าตวัประชาชน เลขหนงัสือเดินทาง 

               - ขอ้มูลการติดต่อ เช่น ท่ีอยูอ่าศยั สถานท่ีท างาน หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล ไอดีไลน์ 

               - ขอ้มูลอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ เช่น IP address MAC address Cookie ID 

               - ขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น การใชง้านเวบ็ไซต ์เสียง ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และขอ้มูลอ่ืนใดท่ีถือว่าเป็นขอ้มูลส่วนบคุคลภายใต้

กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล 

          “ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” 

          หมายถึง ขอ้มูลท่ีเป็นเร่ืองส่วนบุคคลโดยแทข้องบุคคล แตมี่ความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเส่ียงในการเลือกปฏิบติัอยา่งไม่เป็น

ธรรม เช่น เช้ือชาติ เผา่พนัธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม 

ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ ขอ้มูลอตัลกัษณ์เสียง ขอ้มูลจ าลองลายน้ิวมือ หรือ

ขอ้มูลอื่นใด ซ่ึงกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบคุคลในท านองเดียวกนัตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด 

          (ต่อไปในนโยบายฉบบัน้ีหากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงจะเรียกขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวท่ีเก่ียวกบั

ท่านขา้งตน้ รวมกนัว่า “ข้อมลูส่วนบุคคล”) 

          “ประมวลผล” 

          การด าเนินการใด ๆ กบัขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ว่าดว้ยวิธีการอตัโนมติัหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บรวบรวม การบนัทึก การจดัระบบ 

การจดัเก็บ การปรับเปล่ียนหรือการดดัแปลง การเรียกคนื การปรึกษา การใช ้การเปิดเผย (โดยการส่ง โอน การเผยแพร่หรือการท าให้

สามารถเขา้ถึงหรือพร้อมใชง้านโดยวิธีใด ๆ) การจดัเรียง การน ามารวมกนั การบลอ็กหรือจ ากดั การลบหรือการท าลาย 

          “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” 

          บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีตดัสินใจเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคล 

          “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” 

          บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซ่ึงด าเนินการเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าส่ังหรือในนามของผู ้

ควบคุมขอ้มูลส่วนบคุคล ทั้งน้ี บคุคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซ่ึงด าเนินการดงักล่าวไม่เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 
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          บริษทัจะด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มูล เพื่อประโยชน์ของเจา้ของขอ้มูลในการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละ/หรือ

บริการ ตลอดจนเพื่อปฏิบติัตามกฎหมายใดๆ ท่ีบริษทัหรือเจา้ของขอ้มูลตอ้งปฏิบติัตาม และเพื่อวตัถุประสงคอ์ืน่ใดตามท่ีระบุใน

นโยบายฉบบัน้ี ดงัน้ี 

           (1) ลูกค้าของบริษัท 

               • ลูกค้าบุคคลธรรมดา : ลูกคา้เดิมและลูกคา้ปัจจุบนัของบริษทั ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา 

               • ลูกค้าองค์กรธุรกิจ : กรรมการ ผูถื้อหุ้น ผูรั้บประโยชนท่ี์แทจ้ริง พนกังาน ผูค้  ้าประกนั ผูใ้ห้หลกัประกนั และผูแ้ทนโดยชอบ

ดว้ยกฎหมายของลูกคา้องคก์รธุรกิจเดิมและปัจจุบนั รวมถึงบคุคลธรรมดาอ่ืนท่ีมีอ านาจในการกระท าการแทนลูกคา้องคก์รธุรกิจ ทั้งน้ี 

บริษทัขอแนะน าให้ลูกคา้องคก์รธุรกิจของบริษทัด าเนินการเพ่ือให้มัน่ใจว่าบุคคลผูมี้อ านาจกระท าการแทนหรือบุคคลธรรมดาท่ี

เก่ียวขอ้งใดๆ รับทราบถึงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัของบริษทั 

          (2) บุคคลท่ีไม่ใช่ลกูค้าของบริษัท 

               บุคคลดงักล่าวรวมถึงบคุคลธรรมดาท่ีไม่มีผลิตภณัฑห์รือบริการกบับริษทั แตบ่ริษทัอาจมีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวม ใช ้

หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มูล เช่น ผูล้งทุน บุคคลท่ีไดช้ าระเงินให้แก่หรือรับเงินจากลูกคา้ของบริษทั บุคคลท่ีไดเ้ขา้ชม

เวบ็ไซตข์องบริษทั หรือเขา้ใชบ้ริการท่ีส านกังานของบริษทั ผูค้  ้าประกนัหรือผูใ้หห้ลกัประกนั ผูรั้บผลประโยชนท่ี์แทจ้ริง กรรมการหรือ

ผูแ้ทนโดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัท่ีใชบ้ริการของบริษทั ลูกหน้ีหรือผูเ้ช่าของลูกคา้ของบริษทั ท่ีปรึกษาดา้นวิชาชีพ รวมถึง

กรรมการ ผูล้งทุนและผูถื้อหุ้นของบริษทั และตวัแทนโดยชอบดว้ยกฎหมายของบคุคลดงักล่าว และบุคคลใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท า

ธุรกรรมกบับริษทัหรือลูกคา้ของบริษทับคุคลดงักล่าวรวมถึงบุคคลธรรมดาท่ีไม่มีผลิตภณัฑห์รือบริการกบับริษทั แต่บริษทัอาจมีความ

จ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มูล เช่น ผูล้งทุน บคุคลท่ีไดช้ าระเงินให้แก่หรือรับเงินจากลูกคา้

ของบริษทั บุคคลท่ีไดเ้ขา้ชมเวบ็ไซตข์องบริษทั หรือเขา้ใชบ้ริการท่ีส านกังานของบริษทั ผูค้  ้าประกนัหรือผูใ้หห้ลกัประกนั ผูรั้บ

ผลประโยชนท่ี์แทจ้ริง กรรมการหรือผูแ้ทนโดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัท่ีใชบ้ริการของบริษทั ลูกหน้ีหรือผูเ้ช่าของลูกคา้ของบริษทั 

ท่ีปรึกษาดา้นวิชาชีพ รวมถึงกรรมการ ผูล้งทุนและผูถื้อหุ้นของบริษทั และตวัแทนโดยชอบดว้ยกฎหมายของบุคคลดงักล่าว และบุคคล

ใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกรรมกบับริษทัหรือลูกคา้ของบริษทั 

               ทั้งน้ี โปรดทราบว่าลิงกท่ี์ปรากฏบนแพลตฟอร์มของบริษทัสามารถน าเจา้ของขอ้มูลเขา้สู่แพลตฟอร์มของบคุคลภายนอกได ้

ซ่ึงหากเจา้ของขอ้มูลไดเ้ขา้สู่แพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกแลว้การประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มูลจะเป็นไปตาม

นโยบายความเป็นส่วนตวัของบุคคลภายนอกนั้นทั้งส้ิน ดว้ยเหตน้ีุ บริษทัขอแนะน าให้เจา้ของขอ้มูลอ่านและท าความเขา้ใจนโยบาย

ความเป็นส่วนตวัของบคุคลภายนอกนั้นเม่ือเจา้ของขอ้มูลเขา้ใชแ้พลตฟอร์มนั้นๆ 
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1. วิธีการเก็บรวบรวมและน าข้อมูลของส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย 

               บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มลูส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลไวต้ามระยะเวลาท่ีจ าเป็นในระหว่างท่ีเจา้ของขอ้มูลเป็นลูกคา้ หรือมี

ความสัมพนัธ์อยูก่บับริษทัหรือตลอดระยะเวลาท่ีจ าเป็นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งในนโยบายฉบบัน้ี ซ่ึงอาจจ าเป็นตอ้งเก็บ

รักษาไวต้่อไปภายหลงัจากนั้นหากมีกฎหมายก าหนดหรืออนุญาตไว ้เช่น จดัเก็บไวต้ามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงิน จดัเก็บไวเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นการพิสูจน์ตรวจสอบกรณีอาจเกิดขอ้พิพาทภายในอายคุวามตามท่ีกฎหมายก าหนดเป็นระยะเวลา

ไม่เกิน 10 ปี ทั้งน้ี บริษทัจะลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล หรือท าให้เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบถึุงตวัตนของเจา้ของขอ้มูลไดเ้ม่ือหมด

ความจ าเป็นหรือส้ินสุดระยะเวลาดงักล่าว โดยวตัถุประสงคใ์นเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัดงัต่อไปน้ี 

          1.1. ภาระหน้าท่ีตามกฎหมายของบริษัท 

               เน่ืองจากบริษทัอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแล และตอ้งด าเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง บริษทัจึงมีความจ าเป็น

จะตอ้งเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มูลเพื่อวตัถุประสงคต์่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและ

กฎระเบียบของหน่วยงานรัฐ และ/หรือ หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลบริษทั ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

               ก) เพ่ือปฏิบติัตามพรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล และท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม 

               ข) เพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย (เช่น กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

กฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง และ

กฎหมายอ่ืนท่ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตาม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ) ซ่ึงรวมถึงการด าเนินการตรวจสอบยืนยนัตวัตน การตรวจสอบ

ประวติั การท าความรู้จกัลูกคา้ (Know Your Client) การตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ (Customer Due Diligence) และ

การตรวจสอบอื่น ๆ (รวมถึงการตรวจสอบจากฐานขอ้มูลสาธารณะของหน่วยงานก ากบัดูแล และ/หรือ ขอ้มูลบคุคลท่ีถูกก าหนด) และ

การด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือ 

               ค) เพ่ือปฏิบติัตามกฎระเบียบและ/หรือค าส่ังของผูมี้อ  านาจ (เช่น ค าส่ังศาล ค าส่ังของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีก ากบั

ดูแลบริษทั หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจ) 

               ง) บริษทัจะเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลไวเ้ป็นอยา่งดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และ

มาตรการเชิงบริหารจดัการ (Organizational Measure) เพ่ือรักษาความมัน่คงปลอดภยัในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม 

และเพื่อป้องกนัการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล โดยบริษทัไดก้ าหนดนโยบาย ระเบียบ และหลกัเกณฑใ์นการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น 

มาตรฐานความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการเพื่อป้องกนัไม่ให้ผูรั้บขอ้มูลไปจากบริษทัใชห้รือเปิดเผยขอ้มลู

นอกวตัถุประสงค ์หรือโดยไม่มีอ านาจหรือโดยไม่ชอบ และบริษทัไดมี้การปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และหลกัเกณฑด์งักล่าวเป็น

ระยะๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
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               นอกจากน้ี ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกจา้ง ผูรั้บจา้ง ตวัแทน ท่ีปรึกษา และผูรั้บขอ้มูลจากบริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งรักษาความลบัขอ้มูล

ส่วนบุคคลตามมาตรการรักษาความลบัท่ีบริษทัก าหนดขึ้น 

          1.2. สัญญาท่ีเจ้าของข้อมูลได้ท าไว้กับบริษัท 

               บริษทัจะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลไปใชต้ามค าขอ และ/หรือ ขอ้ตกลงท่ีเจา้ของขอ้มลูได้

ท าไวก้บับริษทัซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

               ก) ด าเนินการตามค าขอของเจา้ของขอ้มูลก่อนการเขา้ท าสัญญากบับริษทั การพิจารณาอนุมติัเก่ียวกบัการให้บริการผลิตภณัฑ์

และ/หรือบริการ และการส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการแก่เจา้ของขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงการด าเนินการใดๆ ของบริษทั ซ่ึงหากไม่ได้

ด าเนินการแลว้จะกระทบต่อการด าเนินการหรือการให้บริการของบริษทั หรือจะไม่สามารถให้บริการไดอ้ยา่งเป็นธรรมและต่อเน่ือง 

               ข) ให้บริการผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชนับนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี (mobile applications) และแพลตฟอร์มผลิตภณัฑ์

ออนไลน์อื่นๆ 

               ค) ยืนยนัตวัตน ติดตาม บนัทึก หรือแจง้เตือนการท าธุรกรรมของเจา้ของขอ้มูลผา่นช่องทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 

               ง) จดัท ารายงานต่างๆ (เช่น รายงานการท าธุรกรรมตามท่ีเจา้ของขอ้มูลร้องขอ หรือรายงานภายในของบริษทั) 

               จ) เรียกช าระหน้ีท่ีเจา้ของขอ้มูลคา้งช าระอยูก่บับริษทั 

          1.3. ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท 

               บริษทัจะอา้งอิงฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย โดยค านึงถึงประโยชนข์องบริษทัหรือของบคุคลอ่ืนกบัสิทธิขั้นพ้ืนฐาน

ในขอ้มูลส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มูลท่ีบริษทัจะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

               ก) บริหารกิจการของบริษทั และบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษทั (เช่น ก ากบัตรวจสอบ บริหารจดัการความเส่ียง เฝ้า

ระวงั ป้องกนั และตรวจสอบการทุจริต การฟอกเงิน การก่อการร้าย การประพฤติโดยมิชอบ หรือการก่ออาชญากรรมอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงแต่

ไม่จ ากดัเพียงการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของบุคคลใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้องคก์รธุรกิจของบริษทั) 

               ข) บริหารจดัการความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัและเจา้ของขอ้มูล (เช่น ดูแลลูกคา้ ประเมินความพึงพอใจ จดัการขอ้ร้องเรียน) 

               ค) รักษาความปลอดภยั (เช่น บนัทึกภาพ CCTV ลงทะเบียน แลกบตัร และ/หรือบนัทึกภาพ ผูติ้ดต่อก่อนเขา้อาคารของบริษทั 

ฯลฯ ) 

               ง) ควบคุมการเขา้ออกอาคาร และเพ่ือท าให้มัน่ใจว่าอาคารและพ้ืนท่ีของบริษทั มีความปลอดภยัและความมัน่คงต่อบคุลากร

ของบริษทั และผูม้าติดต่อบริษทั รวมทั้งต่อทรัพยสิ์นและขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีตั้งอยูห่รือจดัเก็บในอาคาร เพื่อเฝ้าสังเกตและตรวจตราการเขา้

ออกอาคาร สถานท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภยั ห้องท่ีมีการป้องกนั โครงสร้างพ้ืนฐานเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศหรือขอ้มูลเชิง

ปฏิบติัการ และพ้ืนท่ีอ่ืน (รวมเรียกว่า “อาคารและพ้ืนท่ี”) ซ่ึงเป็นการป้องกนัการเขา้ออกอาคารและพ้ืนท่ีของบริษทั โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

และเพ่ือป้องกนั ตรวจจบั และสืบสวนเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั เช่น การเขา้ออกอาคารและพ้ืนท่ีของบริษทั โดยไม่ไดรั้บ

อนุญาต การโจรกรรม อคัคีภยั หรือการท าร้ายร่างกาย 
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               จ) พฒันาและปรับปรุงผลิตภณัฑ ์บริการ และระบบงานต่างๆ ของบริษทั เพื่อยกระดบัมาตรฐานการให้บริการของบริษทัและ/

หรือเพ่ือประโยชน์สูงสุดในการตอบสนองความตอ้งการของเจา้ของขอ้มูล รวมทั้งวิจยัและวิเคราะหข์อ้มูล ตลอดจนน าเสนอผลิตภณัฑ ์

และบริการ โดยค านึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานในขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล 

               ฉ) บนัทึกภาพและ/หรือเสียงเก่ียวกบัการจดัประชุม อบรม สัมมนา สันทนาการ หรือกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และ/หรือ 

               ช) กรณีลูกคา้องคก์รธุรกิจของบริษทั บริษทัจะมีการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของกรรมการ ผูมี้อ  านาจ

กระท าการแทน หรือตวัแทน 

               ซ) การบริหารความเส่ียง การก ากบัตรวจสอบ การบริหารจดัการภายในองคก์ร รวมถึงการส่งต่อไปยงับริษทัในเครือกิจการ

เดียวกนัเพื่อการดงักล่าว ภายใตน้โยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลของเครือกิจการ (Binding Corporate Rules) 

               ฌ) การท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลได ้(Anonymous Data) 

               ญ) การรับ-ส่งพสัดุ 

               ฎ) การรับวางบิล-รับเช็ค 

               ฏ) การป้องกนั รับมือ ลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดการกระท าการทุจริต ภยัคุกคามทางไซเบอร์ การผิดนดัช าระหน้ีหรือผิดสัญญา 

การท าผิดกฎหมายต่างๆ (เช่น การฟอกเงิน การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง 

ความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ หรือช่ือเสียง) ซ่ึงรวมถึงการแบ่งปันขอ้มูลส่วนบคุคลเพื่อยกระดบัมาตรฐานการท างานของ

บริษทัในเครือกิจการ/ธุรกิจเดียวกนัในการป้องกนั รับมือ ลดความเส่ียงขา้งตน้ 

          1.4. ความยินยอมของเจ้าของข้อมูล 

               ในบางกรณี บริษทัอาจมีการขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของ

ขอ้มูลเพื่อให้เจา้ของขอ้มูลไดรั้บประโยชน์สูงสุด และ/หรือ เพื่อให้บริษทัสามารถใหบ้ริการท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของเจา้ของ

ขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

               ก) มีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (sensitive personal data) (เช่น ใชข้อ้มูลการจดจ าลายน้ิวมือ 

(fingerprint) หรือภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชนของเจา้ของขอ้มูล (ซ่ึงในบตัรดงักล่าวจะมีขอ้มลูส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจา้ของ

ขอ้มูล ไดแ้ก่ ศาสนา และ/หรือกรุ๊ปเลือดอยู)่ ในการพิสูจน์และยืนยนัตวัตนของเจา้ของขอ้มูลก่อนการท าธุรกรรม) 

               ข) เก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลใดๆ ของท่านไปวิจยัและวิเคราะหเ์พื่อประโยชน์สูงสุดในการพฒันา

ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของเจา้ของขอ้มูลอยา่งแทจ้ริง และ/หรือ ติดต่อเจา้ของขอ้มูลเพื่อเสนอผลิตภณัฑ ์

บริการ และสิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสมแก่เจา้ของขอ้มูลโดยเฉพาะ 

               ค) ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลไปยงัต่างประเทศ ซ่ึงอาจมีมาตรฐานในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลท่ีไม่

เพียงพอ (เวน้แตเ่ป็นกรณีท่ีพรบ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลก าหนดให้สามารถด าเนินการไดโ้ดยไมต่อ้งไดรั้บความยินยอม) และ/หรือ 

               ง) กรณีเจา้ของขอ้มูลเป็นผูเ้ยาว ์คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ซ่ึงตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบิดามารดา 

ผูป้กครอง ผูอ้นุบาล หรือผูพ้ิทกัษ ์(แลว้แต่กรณี) (เวน้แต่เป็นกรณีท่ีพรบ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลก าหนดให้สามารถด าเนินการไดโ้ดย
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ไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอม) 

               จ) เปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลและขอ้มูลใด ๆ ของเจา้ของขอ้มูล ให้แก่บริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษทั และพนัธมิตร

ทางธุรกิจท่ีเช่ือถือไดข้องบริษทั เพ่ือวตัถุประสงคด์งัน้ี (1) วิจยัและวิเคราะหข์อ้มูลส่วนบคุคลและขอ้มูลใด ๆ ของเจา้ของขอ้มูลเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดในการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของเจา้ของขอ้มูลอยา่งแทจ้ริง และ (2) ติดต่อเจา้ของ

ขอ้มูลเพ่ือเสนอผลิตภณัฑ ์บริการ และสิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสมแก่เจา้ของขอ้มูลโดยเฉพาะ 

          1.5 ฐานทางกฎหมายอ่ืนๆ 

               นอกเหนือไปจากฐานทางกฎหมายขา้งตน้ บริษทัอาจเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลให้แก่

ผูอ้ื่นภายใตค้วามยินยอมของเจา้ของขอ้มูลหรือภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์กฎหมายอนุญาตใหเ้ปิดเผยได ้โดยบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเป็นผูรั้บ

ขอ้มูลดงักล่าวจะเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลตามขอบเขตท่ีเจา้ของขอ้มูลไดใ้ห้ความยินยอม

หรือขอบเขตท่ีเก่ียวขอ้งในนโยบายฉบบัน้ี 

               บริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล เพื่อวตัถุประสงคต์่างๆ เช่น เพื่อการให้บริการแก่เจา้ของขอ้มูล เพ่ือการ

วิเคราะห์และพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการ เพื่อการท าวิจยัหรือจดัท าขอ้มูลทางสถิติ เพือ่การส่งเสริมการขายและการ

ประชาสัมพนัธ์ของบริษทัเพ่ือการบริหารกิจการ เพ่ือการป้องกนัการทุจริต เพ่ือให้ผูอ่ื้นให้บริการสนบัสนุนแก่บริษทัเพื่อการพิสูจน์

ตวัตนลูกคา้ โดยบริษทัอาจเปิดเผยให้แก่บคุคลหรือหน่วยงานต่างๆ เช่น บริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีออกผลิตภณัฑร่์วมกนั (co-brand) ผูใ้ห้บริการภายนอก ตวัแทนของบริษทั ผูรั้บจา้งช่วงงานต่อ ผูส้อบบญัชี ผู ้

ตรวจสอบภายนอก บริษทัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ บริษทับริหารสินทรัพย ์ผูมี้อ  านาจตามกฎหมาย ผูส้นใจจะเขา้รับโอนสิทธิและ/หรือ

ผูรั้บโอนสิทธิในธุรกรรมหรือการควบรวมกิจการต่าง ๆ ของบริษทั นิติบคุคลหรือบคุคลใดๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์หรือมีสัญญาอยูก่บับริษทั 

ซ่ึงรวมตลอดถึง ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกจา้ง ผูรั้บจา้ง ตวัแทน ท่ีปรึกษาของบริษทัและของบคุคลหรือหน่วยงานท่ีเป็นผูรั้บขอ้มูลดงักล่าว 

               กรณีเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลใหบุ้คคลอื่นเพื่อวตัถุประสงคท์างการตลาดของผูรั้บขอ้มูล เช่น เพื่อการส่งเสริม

การขาย การประชาสัมพนัธ์ หรือการเสนอผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการจากผูรั้บขอ้มูลให้แก่เจา้ของขอ้มูล บริษทัจะแจง้รายช่ือผูรั้บขอ้มูล

ให้เจา้ของขอ้มูลทราบเพื่อประกอบการตดัสินใจใหค้วามยินยอม 

               ก) จดัท าเอกสารประวติัศาสตร์หรือจดหมายเหตเุพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือท่ีเก่ียวกบัการศึกษาวิจยัหรือสถิติ 

               ข) ป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบคุคล 

               ค) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อการใชอ้ านาจของพนกังาน

เจา้หนา้ท่ี 
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2. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

               ประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยจะแตกต่างกนัไปขึ้นอยูก่บัขอบเขตของผลิตภณัฑ ์และ/หรือ 

บริการท่ีเจา้ของขอ้มูลอาจเคยใชห้รือสนใจ โดยมีทั้งขอ้มูลส่วนบคุคลทัว่ไปและขอ้มูลส่วนบคุคลอ่อนไหว ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ

ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

          รายละเอียดส่วนบุคคล 

               - ช่ือ, ช่ือกลาง, นามสกุล, นามแฝง (หากมี) 

               - เพศ 

               - วนัเดือนปีเกิด 

               - อายุ 

               - การศึกษา 

               - สถานภาพสมรส 

               - สัญชาติ 

          รายละเอียดการติดต่อ 

               - ท่ีอยูติ่ดต่อทางไปรษณีย ์

               - ท่ีอยูอ่ิเลก็ทรอนิกส์ 

               - หมายเลขโทรศพัท ์

               - หมายเลขโทรสาร 

               - บญัชี Social Media 

               - ขอ้มูลบุคคลในครอบครัว 

               - รายละเอียดบุคคลท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 

          รายละเอียดท่ีใช้ในการระบตุัวตนและการยืนยันตัวตน 

               - ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน 

               - เลขประจ าตวัประชาชน 

               - ขอ้มูลหนงัสือเดินทาง 

               - ใบอนุญาตขบัรถ 

               - ลายมือช่ือ 
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          รายละเอียดการท างาน 

               - อาชีพ 

               - รายละเอียดเก่ียวกบันายจา้ง 

               - หนงัสือรับรองคุณวุฒิหรือใบแสดงผลการศึกษา 

               - ผลคะแนนหรือระดบัคะแนน 

               - ระดบัการศึกษา 

               - ความสามารถทางภาษา 

              - ขอ้มูลใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ เลขท่ีทะเบียน วนัท่ีเร่ิมอายทุะเบียน วนัท่ีหมดอายทุะเบียน การต่ออายทุะเบียน 

               - ขอ้มูลการปฏิบติัหนา้ท่ี ต าแหน่ง วนัท่ีเร่ิมงาน 

              - ขอ้มูลการอบรมและขอ้มูลการทดสอบซ่ึงจดัโดยกลุ่มตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือหน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง วุฒิบตัรหรือ

ประกาศนียบตัร ประวติัการท างาน เงินเดือนค่าจา้ง หรือค่าตอบแทน 

               - หมายเลขบญัชีธนาคาร และขอ้มูลเก่ียวกบัภาษีอากร 

          ข้อมูลการวิจัยตลาด ข้อมูลการตลาดและยอดขาย 

               - การส ารวจความคิดเห็นลูกคา้ 

               - ขอ้มูลและความเห็นท่ีแสดงออกเม่ือเขา้ร่วมวิจยัตลาด 

               - รายละเอียดบริการท่ีทา่นไดรั้บและความตอ้งการของเจา้ของขอ้มูล 

          ข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบ 

               - ขอ้มูลเพื่อการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริง (Due diligence) เช่น ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าความรู้จกัลูกคา้ (KYC) การ

ตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ (customer due diligence 

               - ขอ้มูลเพ่ือการตรวจสอบและการบริหารความเส่ียง การตรวจสอบ การฟอกเงินและต่อตา้นการก่อการร้าย 

          ข้อมูลทางภูมศิาสตร์ ข้อมลูเกี่ยวกับอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ของท่าน และข้อมูลการเข้าใช้บริการ 

               - ขอ้มูลการเขา้ใชร้ะบบของบริษทั การท าธุรกรรมทางการเงินกบับริษทัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเวบ็ไซตข์องบริษทั 

               - ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) 

               - ขอ้มูลการเช่ือมต่อ การติดต่อและส่ือสารระหว่างเจา้ของขอ้มูลและผูใ้ชง้านรายอื่น 

               - ขอ้มูลจากการบนัทึกการใชง้าน เช่น ตวัระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหสัประจ าตวัอุปกรณ์ ประเภทอปุกรณ์ 

               - ขอ้มูลต าแหน่งท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ 
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               - ประเภทของเบราวเ์ซอร์ (Browser) 

               - ขอ้มูลบนัทึกการเขา้ออกระบบ 

               - ขอ้มูลบนัทึกประวติัการใชร้ะบบ 

               - ขอ้มูลบนัทึกการเขา้สู่ระบบ (Login Log) 

               - ขอ้มูลรายการการท าธุรกรรม (Transaction Log) 

               - พฤติกรรมการใชง้าน (Customer Behavior) 

               - สถิติการเขา้ระบบ 

               - เวลาท่ีเยี่ยมชมระบบ (Access Time) 

               - ขอ้มูลท่ีเจา้ของขอ้มูลคน้หา 

               - การใชฟั้งกช์นัต่าง ๆ ในระบบ และขอ้มูลท่ีบริษทั ไดเ้ก็บรวบรวมผา่นคุกก้ี (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นท่ีคลา้ยกนั 

          ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย 

               - รูปภาพ 

               - เสียงสนทนา 

               - บนัทึกวีดีโอ 

               - ลกัษณะรูปพรรณสัณฐานบุคคล 

               - การตรวจพบขอ้สงสัยหรือกิจกรรมท่ีผิดปกติ 

               - ภาพถ่ายหรือภาพเคล่ือนไหวผา่นกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) 

          ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว 

               - ศาสนา 

               - กรุ๊ปเลือด 

               - ขอ้มูลชีวภาพ (biometric data) เช่น ลายน้ิวมือ (fingerprint) 

               - ประวติัอาชญากรรม 

               - ขอ้มูลสุขภาพ ผลการตรวจสุขภาพ 

               - ความพิการ 
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          ข้อมูลอ่ืนๆ 

               - บนัทึกการโตต้อบและการส่ือสารระหว่างเจา้ของขอ้มูลกบับริษทั ไม่ว่าจะในรูปแบบหรือวิธีใดๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จ ากดั

เพียง โทรศพัท ์อีเมล ขอ้ความสนทนา และการส่ือสารทางส่ือสังคมออนไลน์ (social media) 

               - ขอ้มูลท่ีท่านให้ไวก้บับริษทัไม่ว่าผา่นช่องทางใดๆ 

               ในกรณีท่ีบริษทั เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มูลไวก่้อนวนัท่ี 1 มิถุนายน 2565 บริษทัจะด าเนินการกบัขอ้มลู

ดงักล่าวให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลก าหนดไว ้

3. แหล่งท่ีมาของข้อมลูส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล 

               โดยทัว่ไปแลว้บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบคุคลจากเจา้ของขอ้มูลโดยตรง แต่ในบางกรณีบริษทัอาจไดข้อ้มูลส่วนบุคคล

ของเจา้ของขอ้มูลมาจากแหลง่อืน่ ซ่ึงบริษทัจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามท่ี พรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด 

               ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัเก็บรวบรวมจากแหล่งอ่ืน อาจรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

               ก) ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บจากบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษทั พนัธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือ บุคคลอื่นใดท่ีบริษทัมีนิติ

สัมพนัธ์ดว้ย 

               ข) ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บจากบุคคลท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัเจา้ของขอ้มูล (เช่น ครอบครัวของเจา้ของขอ้มูล เพื่อน ผูแ้นะน า) 

               ค) ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บจากลูกคา้องคก์รธุรกิจ ในฐานะท่ีท่านเป็นกรรมการ ผูมี้อ  านาจกระท าการแทน ตวัแทน ผูท่ี้ไดรั้บ

มอบหมาย หรือผูติ้ดต่อ 

               ง) ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลบริษทั บริษทัขอ้มูลเครดิต และ/หรือ ผูใ้หบ้ริการ

ภายนอก (เช่น ขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ) 

               จ) ขอ้มูลทางเทคนิคบางอยา่งเก่ียวกบัอุปกรณ์ กิจกรรมและรูปแบบการเขา้ชม ขอ้มูลประวติัการใชง้านเวบ็ไซต ์(Browsing) 

ของเจา้ของขอ้มูลโดยอตัโนมติัโดยใชคุ้กก้ี (Cookies) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนั 

4. สิทธิตามกฎหมายของเจ้าของข้อมูล 

               สิทธิของเจา้ของขอ้มูลในขอ้น้ีเป็นสิทธิตามกฎหมายท่ีเจา้ของขอ้มูลควรทราบ โดยเจา้ของขอ้มูลสามารถขอใชสิ้ทธิต่างๆ ได้

ภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมาย และนโยบายท่ีก าหนดไวใ้นขณะน้ีหรือท่ีจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคต ตลอดจนหลกัเกณฑต์ามท่ี

บริษทัก าหนดขึ้น และในกรณีเจา้ของขอ้มูลมีอายไุม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือถูกจ ากดัความสามารถในการท านิติกรรมตามกฎหมาย 

เจา้ของขอ้มูลสามารถขอใชสิ้ทธิโดยใหบิ้ดาและมารดา ผูใ้ชอ้  านาจปกครอง หรือมีผูอ้  านาจกระท าการแทนเป็นผูแ้จง้ความประสงค ์ซ่ึงมี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

               4.1 สิทธิในการเขา้ถึงและขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มูล 

               เจา้ของขอ้มูลมีสิทธิเขา้ถึงและไดรั้บส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลท่ีบริษทัมีอยู ่เวน้แต่กรณีท่ีบริษทัมีสิทธิปฏิเสธค า
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ขอของเจา้ของขอ้มูลตามกฎหมายหรือค าส่ังศาล หรือกรณีท่ีค าขอของเจา้ของขอ้มูลจะมีผลกระทบท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ

และเสรีภาพของบคุคลอื่น 

               4.2 สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มูล 

              เจา้ของขอ้มูลมีสิทธิขอให้บริษทัท าการแกไ้ข หรือปรับปรุงขอ้มูลส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้น เป็น

ปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเขา้ใจผดิ 

               4.3 สิทธิในการขอให้ลบขอ้มูลส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มูล 

               เจา้ของขอ้มูลมีสิทธิขอให้บริษทัลบหรือท าลายขอ้มูลของเจา้ของขอ้มูล หรือท าให้ขอ้มูลของเจา้ของขอ้มูลเป็นขอ้มูลท่ีไม่

สามารถระบุตวัตนของเจา้ของขอ้มูลได ้เวน้แต่กรณีท่ีบริษทัจะมีเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายในการปฏิเสธค าขอของเจา้ของขอ้มูล หรือเห็น

ว่าบริษทัหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไวต้ามวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งในนโยบายฉบบัน้ี หรือเม่ือเจา้ของขอ้มูลไดใ้ชสิ้ทธิขอถอน

ความยินยอมหรือใชสิ้ทธิขอคดัคา้นตามท่ีแจง้ไวข้า้งตน้แลว้ 

               4.4 สิทธิในการขอให้ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มูล 

               เจา้ของขอ้มูลมีสิทธิขอให้บริษทัระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลในบางกรณี (เช่น บริษทัอยูร่ะหว่างการ

ตรวจสอบค าขอใชสิ้ทธิแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลหรือคดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล หรือ

เจา้ของขอ้มูลขอให้บริษทัระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลแทนการลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป เน่ืองจาก

เจา้ของขอ้มูลมีความจ าเป็นตอ้งขอให้บริษทัเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มูลไวเ้พ่ือใชใ้นการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตาม

กฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย) 

               4.5 สิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มลู 

               เจา้ของขอ้มูลมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มูลในกรณีท่ีบริษทัด าเนินการ

ภายใตฐ้านประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย หรือเพื่อวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการตลาดแบบตรงหรือการศึกษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ หรือสถิติ เวน้แต่กรณีท่ีบริษทัมีเหตุในการปฏิเสธค าขอของเจา้ของขอ้มูลโดยชอบดว้ยกฎหมาย (เช่น บริษทัสามารถ

แสดงใหเ้ห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มูลมีเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายย่ิงกว่า หรือเพ่ือการก่อตั้ง

สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษทั) หากเจา้ของ

ขอ้มูลยื่นคดัคา้น บริษทัจะยงัคงด าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลต่อไปเฉพาะท่ีบริษทั

สามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายไดว่้ามีความส าคญัย่ิงกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐานของเจา้ของขอ้มูล หรือเป็นไปเพ่ือการยืนยนัสิทธิตาม

กฎหมาย การปฏิบติัตามกฎหมาย หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี 

               4.6 สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มูล 

               เจา้ของขอ้มูลมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มูลในกรณีท่ีบริษทัสามารถท าให้ขอ้มูลนั้นอยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถ

อ่านหรือใชง้านไดโ้ดยทัว่ไปดว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีท างานไดโ้ดยอตัโนมติัและสามารถใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไดด้ว้ย

วิธีการอตัโนมติั รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษทัส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลไปยงับุคคลภายนอก หรือขอรับขอ้มูลส่วน

บุคคลท่ีบริษทัไดส่้งหรือโอนไปยงับุคคลภายนอก เวน้แต่บริษทัไม่สามารถท าไดโ้ดยสภาพทางเทคนิค หรือบริษทัมีเหตุในการปฏิเสธค า
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ขอของเจา้ของขอ้มูลโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

               4.7 สิทธิในการขอถอนความยินยอม 

               เจา้ของขอ้มูลมีสิทธิขอถอนความยินยอมท่ีเจา้ของขอ้มูลไดใ้ห้ไวก้บับริษทัเม่ือใดก็ได ้ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีบริษทัก าหนด 

เวน้แต่โดยสภาพไม่สามารถถอนความยินยอมได ้ทั้งน้ี การถอนความยินยอมของเจา้ของขอ้มูลจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม 

ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มูลท่ีไดใ้หค้วามยินยอมไปแลว้โดยชอบ ก่อนการถอนความยินยอมดงักล่าว 

               ทั้งน้ี การถอนความยินยอมของเจา้ของขอ้มูลอาจส่งผลกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลจากการใชผ้ลิตภณัฑ ์และ/หรือบริการต่างๆ 

เช่น เจา้ของขอ้มูลจะไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ โปรโมชัน่หรือขอ้เสนอใหม่ๆ ไม่ไดรั้บผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีดีย่ิงขึ้นและสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของเจา้ของขอ้มูล หรือไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารอนัเป็นประโยชน์แก่เจา้ของขอ้มูล เป็นตน้ เพื่อประโยชน์ของเจา้ของขอ้มูล 

จึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม 

               4.8 สิทธิในการร้องเรียน 

               เจา้ของขอ้มูลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรือส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคล หากบริษทักระท าการอนัเป็นการไม่ปฏิบติัตามพรบ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล 

               4.9 การใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้อาจถูกจ ากดัภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และมีบางกรณีท่ีมีเหตจุ าเป็นท่ีบริษทั

อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถด าเนินการตามค าขอใชสิ้ทธิขา้งตน้ของเจา้ของขอ้มูลได ้เช่น ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายหรือค าส่ังศาล เพ่ือ

ประโยชน์สาธารณะ การใชสิ้ทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นตน้ หากบริษทัปฏิเสธ ค าขอขา้งตน้ บริษทัจะแจง้เหตุผล

ของการปฏิเสธให้เจา้ของขอ้มูลทราบดว้ย 

               ทั้งน้ี เจา้ของขอ้มูลสามารถด าเนินการขอใชสิ้ทธิต่างๆ ไดด้งัต่อไปน้ี 

          สิทธิขอถอนความยินยอม : 7 วนั 

          สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล : 30 วนั 

          สิทธิขอถ่ายโอนข้อมลู : 30 วนั 

          สิทธิขอคัดค้าน : 30 วนั 

          สิทธิขอให้ลบหรือท าลายข้อมูล : 30 วนั 

          สิทธิขอให้ระงบัการใช้ข้อมลู : 30 วนั 

          สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล : ทนัที 

          *นบัแต่วนัท่ีเจา้ของขอ้มูลไดย้ื่นค าขอและเอกสารประกอบครบถว้น* 

               เจา้ของขอ้มูลสามารถขอใชสิ้ทธิดงักล่าวขา้งตน้ได ้โดยย่ืนค าร้องขอใชสิ้ทธิต่อบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือผา่นทาง

จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ตามแบบฟอร์มท่ีบริษทัก าหนด ผา่น "ช่องทางการติดต่อของบริษัท" ดา้นลา่ง โดยบริษทัจะพิจารณาและแจง้ผล
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การพิจารณาตามค าร้องฯ ของเจา้ของขอ้มูล นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องฯ ขอและเอกสารประกอบครบถว้น ทั้งน้ี บริษทัอาจปฏิเสธสิทธิของ

เจา้ของขอ้มูลไดใ้นกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดไว ้

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล 

               บริษทัจะไม่เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลไปให้บคุคลใดโดยปราศจากความยินยอม และจะเปิดเผยตาม

วตัถุประสงคท่ี์ไดมี้การแจง้ไว ้อยา่งไรก็ดี เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัและการให้บริการแก่เจา้ของขอ้มูล บริษทั

อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มูลต่อบคุคลหรือองคก์รดงัต่อไปน้ี ภายใตห้ลกัเกณฑข์องพรบ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

               ก) บริษทัในเครือหรือบริษทัในกลุ่มธุรกิจของบริษทั พนัธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือ บคุคลอื่นใดท่ีบริษทัมี นิติสัมพนัธ์ดว้ย 

รวมถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกจา้ง ผูรั้บจา้ง ตวัแทน ท่ีปรึกษาของบริษทัและ/หรือ ของบคุคลดงักล่าว 

               ข) หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลบริษทั (เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั กระทรวงดิจิทลัเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม ส านกังานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั กรมการปกครอง กรมสรรพากร กรมพฒันาธุรกิจการคา้ และกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา) 

               ค) คู่คา้ ตวัแทน หรือองคก์รอ่ืน (เช่น สมาคมวิชาชีพท่ีบริษทัเป็นสมาชิก ผูต้รวจสอบบญัชีอิสระ ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์คลงั

เก็บเอกสาร และส านกัหกับญัชี) ซ่ึงการเปิดเผยขอ้มูลบุคคลส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มูลจะมีวตัถุประสงคโ์ดยเฉพาะเจาะจง ภายใตฐ้าน

ทางกฎหมาย และมาตรการความปลอดภยัท่ีเหมาะสม 

               ง) บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในกรณีการขายสิทธิเรียกร้อง และ/หรือ ทรัพยสิ์น การปรับโครงสร้างองคก์ร หรือการควบรวมกิจการของ

บริษทั ซ่ึงบริษทัอาจตอ้งมีการโอนสิทธิไปยงักิจการดงักล่าว รวมถึงบุคคลต่างๆ ท่ีบริษทัจ าเป็นตอ้งแบ่งปันขอ้มูลเพื่อการขายสิทธิ

เรียกร้องและ/หรือทรัพยสิ์น การปรับโครงสร้างองคก์ร การโอนกิจการ ขอ้ตกลงทางการเงิน การจ าหน่ายทรัพยสิ์น หรือธุรกรรมอื่นใดท่ี

เก่ียวขอ้งกบักิจการ และ/หรือ ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการด าเนินกิจการของบริษทั 

               จ) หน่วยงานท่ีร้องขอให้เปิดเผยขอ้มูลโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอขอ้มลูเพื่อการฟ้องร้องหรือด าเนินคดีตาม

กฎหมาย หรือท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางกฎหมาย เช่น ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ส านกังาน

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส านกังานอยัการสูงสุด และ

ศาล 

               ฉ) บุคคลภายนอกท่ีใหบ้ริการต่างๆ แก่บริษทั (เช่น การวิเคราะห์และการเปรียบเทียบทางการตลาด ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง

ตวัแทนบริษทัต่างประเทศ (correspondent banking) ตวัแทน หรือผูรั้บเหมาช่วงท่ีกระท าการแทนบริษทั 

               ช) ผูใ้ห้บริการดา้นส่ือสังคมออนไลน์ (ในรูปแบบท่ีปลอดภยั) หรือบริษทัโฆษณาภายนอก เพ่ือแสดงขอ้ความให้แก่ท่าน และ

บุคคลอื่นใดเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษทั โดยบริษทัโฆษณาภายนอกอาจใชข้อ้มูลประวติักิจกรรมออนไลนข์องท่าน เพื่อ

จดัสรรการโฆษณาท่ีท่านอาจสนใจ 
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               ซ) ผูใ้ห้หลกัประกนัท่ีเป็นบคุคลภายนอก 

               ฌ) บุคคลอื่นใดท่ีให้ผลประโยชน์หรือใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑห์รือบริการของเจา้ของขอ้มูล และ/หรือ 

               ญ) ผูรั้บมอบอ านาจ ผูรั้บมอบอ านาจช่วง ตวัแทน หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมของท่านท่ีมีอ านาจตามกฎหมายโดยชอบ 

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมลูส่วนบุคคล 

               บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มลูส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลในระหว่างท่ีเจา้ของขอ้มูลเป็นลูกคา้ของบริษทั และเม่ือเจา้ของขอ้มูล

ส้ินสุดความสัมพนัธ์กบับริษทั หรือนบัแต่การท าธุรกรรมกบับริษทั หรือกรณีบริษทัปฏิเสธค าขอใชบ้ริการของเจา้ของขอ้มูล หรือเจา้ของ

ขอ้มูลขอยกเลิกการใชบ้ริการของบริษทั บริษทัจะเกบ็ขอ้มูลส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มูลตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมและจ าเป็นส าหรับ

ขอ้มูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทและวตัถุประสงคต์ามท่ีพรบ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลก าหนด และจะเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบคุคลของ

เจา้ของขอ้มูลตามอายคุวาม หรือระยะเวลาท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด (เช่น กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กฎหมายป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมี

อานุภาพท าลายลา้งสูง กฎหมายการบญัชี กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอ่ืนท่ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตาม ทั้งในประเทศ

ไทยและต่างประเทศ) นอกจากน้ี บริษทัอาจจะจ าเป็นตอ้งเก็บบนัทึกขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีส านกังานใหญ่ สาขา เพ่ือ

ป้องกนัเหตทุุจริตและการรักษาความปลอดภยั รวมถึงตรวจสอบธุรกรรมตอ้งสงสัยท่ีท่านหรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งอาจแจง้มายงับริษทั 

หลงัจากระยะเวลาดงักล่าว บริษทัอาจท าลายขอ้มูลส่วนบคุคลเช่นว่านั้นจากการจดัเก็บหรือระบบของกลุ่มตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยไม่มี

การแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 

7. การใช้คุกกี ้

               บริษทัอาจเก็บรวบรวมและใชคุ้กก้ีและเทคโนโลยีในลกัษณะเดียวกนั เม่ือเจา้ของขอ้มูลใชผ้ลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการของ

บริษทัรวมถึงการใชเ้วบ็ไซต ์การท าธุรกรรมทางการเงินผา่นเครือข่ายอินเทอร์เนต็ และเวบ็ไซตข์องบริษทั 

               การเก็บรวบรวมคุกก้ีและเทคโนโลยีในลกัษณะเดียวกนัดงักล่าวจะช่วยให้บริษทัสามารถจดจ าเจา้ของขอ้มูล ทราบถึงความช่ืน

ชอบของเจา้ของขอ้มูล และปรับปรุงวิธีการท่ีบริษทัจะเสนอผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการให้แก่เจา้ของขอ้มูล บริษทัอาจใชคุ้กก้ีเพ่ือ

วตัถุประสงคต์่างๆ (เช่น ให้ฟังกช์นัพ้ืนฐานสามารถท างานได ้ช่วยให้บริษทัเขา้ใจวิธีการท่ีเจา้ของขอ้มูลใชง้านเวบ็ไซตข์องบริษทัหรือ

อีเมล ช่วยให้บริษทัสามารถมอบประสบการณ์ผา่นช่องทางออนไลน์หรือการติดต่อส่ือสารกบัเจา้ของขอ้มูลไดดี้ย่ิงขึ้น และเพ่ือให้มัน่ใจ

ว่าส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีไดแ้สดงแก่เจา้ของขอ้มูลมีความเก่ียวขอ้งและเป็นส่ิงท่ีเจา้ของขอ้มูลสนใจย่ิงขึ้น) 
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8. การใช้ข้อมลูส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม 

               บริษทัมีสิทธิในการเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มูลท่ีบริษทัไดเ้ก็บรวบรวมไวก่้อนวนัท่ีพรบ. คุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลมีผลใชบ้งัคบั ต่อไปตามวตัถุประสงค์

เดิม หากเจา้ของขอ้มูลไม่ประสงคท่ี์จะให้บริษทัเก็บรวมรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวต่อไป เจา้ของขอ้มูลสามารถแจง้บริษทัเพ่ือ

ขอถอนความยินยอมของเจา้ของขอ้มูลเม่ือใดก็ได ้

9. การรักษาความปลอดภัย 

               บริษทัมีการใชม้าตรการรักษาความปลอดภยัภายในบริษทัและการใชบ้งัคบันโยบายอยา่งเขม้งวดในการเก็บรักษาขอ้มูลส่วน

บุคคลของเจา้ของขอ้มูลใหป้ลอดภยั ซ่ึงรวมถึงการเขา้รหสัขอ้มูล และมาตรการป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูล โดยบริษทัก าหนดใหบุ้คลากร

ของบริษทัและผูรั้บจา้งภายนอกจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานและนโยบายความเป็นส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม รวมถึงจะตอ้งจดัให้มีการดูแล

รักษาขอ้มูลและมีมาตรการท่ีเหมาะสมในการใชห้รือการส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มูล 

10. การเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภณัฑ์และบริการของบุคคลภายนอก 

               การให้บริการของบริษทั อาจมีลิงกเ์ช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซต ์แอปพลิเคชนั ผลิตภณัฑ ์และบริการของบคุคลภายนอก ซ่ึง

บุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลบางอยา่งเก่ียวกบัการใชบ้ริการของเจา้ของขอ้มูล ค าประกาศเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัน้ี

ใชเ้ฉพาะส าหรับการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลภายใตว้ตัถุประสงคท่ี์ก าหนดโดยบริษทัเท่านั้น บริษทัไม่สามารถรับผิดชอบในความ

ปลอดภยัหรือความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลใด ๆ ของเจา้ของขอ้มูลท่ีถูกเก็บรวบรวมโดยเวบ็ไซต ์แอปพลิเคชนั ผลิตภณัฑ ์หรือบริการของ

บุคคลภายนอกดงักล่าว แมว่้าเจา้ของขอ้มูลจะกดลิงกเ์ช่ือมโยงท่ีปรากฏบนการใหบ้ริการของบริษทัก็ตาม ทั้งน้ี เจา้ของขอ้มูลควรใช้

ความระมดัระวงัและตรวจสอบค าประกาศเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั/นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลของเวบ็ไซต ์แอปพลิเคชนั 

ผลิตภณัฑ ์และบริการของบคุคลภายนอกเหล่านั้นดว้ย 

11. ความรับผิด 

 บริษทั และ/หรือพนกังานท่ีท าการละเมิดกฎหมายมีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อการฝ่าฝืนบทบญัญติัตามมาตรา 77 ถึงมาตรา 90 ของ

พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  และเป็นการกระท าท่ีผดิวินยัของบริษทั 
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12. ช่องทางการติดต่อของบริษัท 

               หากเจา้ของขอ้มูลมีขอ้สงสัยหรือตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัของบริษทั 

หรือตอ้งการขอใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูล  สามารถติดต่อบริษทัผา่นช่องทาง โทร.02-8921092   นอกจากน้ี เจา้ของขอ้มูลสามารถติดต่อ

เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล โดยติดต่อผา่นอีเมล dcc_qmr@skthai.com  

               หรือติดต่อส่งไปรษณียม์าท่ีส านกังานใหญข่องบริษทั 

               เลขท่ี 168 ซอยเทียนทะเล 20 ถนนบางขนุเทียน – ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กทม. 10150 

13. การเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายข้อมลูส่วนบุคคล 

               บริษทั อาจเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมประกาศนโยบายขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีเป็นคร้ังคราว เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด

ตามกฎหมาย การเปล่ียนแปลงการด าเนินงานของบริษทั รวมถึงขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยบริษทั จะแจง้

ประกาศนโยบายขอ้มูลส่วนบคุคลฉบบัปัจจุบนัไวท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทั www.grandsk.co.th, www.skpolymer.co.th, 

www.thairubbtech.com และ www.polymate-th.com  

ประกาศ ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน  2565 

 

(นายสุพจน์  สุวรรณพิมลกุล ) 

               ประธานคณะกรรมการบริหาร 

       บริษทั แกรนดเ์อสเค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
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บันทึกประวัติการแก้ไข 

วัน/เดือน/ปี Revision ส่วนที่แก้ไข / ทบทวน เหตุผลท่ีแก้ไข / ทบทวน ก าหนดวันที่
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ผูจ้ดัท า ผูอ้นุมติั 
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