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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 
  

ตามที่พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 ซึ่งก าาหนดมาตรการในการคุม้ครองขอ้มลู
สว่นบุคคล ส าหรบัผูป้ระกอบการที่เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลใหม้ีประสิทธิภาพ บรษิัท โกลบอล 
ไพรม์ คอรป์เรชั่น จ ากดั ในฐานะที่เป็นผูป้ระกอบธุรกิจบริการรบัช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์และมีหนา้ที่ปฏิบติัตาม
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ของธนาคารแห่งประเทศไทย และส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และ
เป็นผูม้ีหนา้ที่รายงานธุรกรรมตามพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการ ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รวมถึงกฎหมาย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง   

เนื่องจากบรษิัทฯ ประกอบธุรกิจที่ตอ้งเก็บ รวบรวม และใชข้อ้มลูสว่นบุคคล ตามมาตรา 6 ในฐานะผู้
ควบคมุขอ้มลูสว่นบุคคล (Data Controller) และผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล (Data Processor) ที่ตอ้งปฏิบติั
ตามกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัตามที่อา้งถึงขา้งตน้ เพื่อใชย้ืนยนั และพิสจูนท์ราบตวัตนของลกูคา้ และผูร้บั
ผลประโยชนท์ี่แทจ้รงิ และมีหนา้ที่ที่ตอ้งรายงานธุรกรรมที่น่าสงสยัใหส้  านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน
รบัทราบ ทางบรษิัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านเพื่อรบัผลิตภณัฑแ์ละ
บรกิารของเรา ดงันัน้ เราจึงมีจดุประสงคป์ระกาศนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลฉบบันีข้ึน้ เพื่อแจง้เก่ียวกบั สิทธิ
และหนา้ที่ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ อนัเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้ และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลดว้ยมาตราการรกัษา
ความปลอดภยัที่เหมาะสมอย่างดีที่สดุ และขอ้มลูทัง้หมดของท่านจะถกูเก็บเป็นความลบั เพื่อใหท้่านมั่นใจไดว้่า
ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านที่บรษิัทไดร้บัจะถกูน าไปใชต้รงความตอ้งการของท่าน และถกูตอ้งตามกฎหมาย 
โดยทางบรษิัทขอแนะน าใหท้่านโปรดอ่านและท าความเขา้ใจนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบันี ้ เพื่อรบัทราบ
วตัถุประสงคท์ี่เราไดเ้ก็บรวบรวม ใช ้ หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน ตลอดจนสิทธิของเจา้ของขอ้มลูสว่น
บคุคลต่อท่าน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
  
ข้อ 1. ขอบเขตการบังคับใช้ 

นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (Privacy Policy) ตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 
2562 ฉบบันี ้มีขอบเขตการบงัคบัใชค้รอบคลมุการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้หมดที่ด  าเนินการโดยเรา รวมถึง 
บคุคลใด ๆ ซึ่งลว่งรูข้อ้มลูสว่นบุคคลเนื่องจากเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของเรา ซึ่งจะตอ้งปฏิบติัตามนโยบาย 
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลฉบบันี ้ และตามกรอบที่กฎหมายก าหนด  ส  าหรบัขอ้มลูสว่นบุคคลที่ไดเ้ก็บรวบรวมไว้
ก่อนที่พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 ใช ้บงัคบั เราสามารถเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูสว่น 
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บคุคลนัน้ไดต่้อไปตามวตัถปุระสงคเ์ดิม โดยการเปิดเผยและการ ด าเนินการอ่ืนที่ไม่ใช่การเก็บรวบรวมและการใช้
ขอ้มลูสว่นบคุคลขา้งตน้ใหป้ฏิบติัตามพระราชบญัญัติคุม้ครอง ขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562  
ข้อ 2. คาํจาํกัดความ 

2.1 การประมวลผล (Processing) หมายถึง การด าเนินการใด ๆ กบัขอ้มลูสว่นบคุคล เช่น การเก็บรวบรวม 

บนัทกึ จดัระบบ ท าโครงสรา้ง เก็บรกัษา ปรบัปรุง เปลี่ยนแปลง กูคื้น ใช ้เปิดเผย สง่ต่อเผยแพร ่โอน ผสมเขา้ดว้ยกนั 

ลบ ท าลาย 

2.2 ขอ้มลูสว่นบคุคล (Personal Data) หมายถึง ขอ้มลูที่เก่ียวกบับุคคลธรรมดา ซึ่งท าใหส้ามารถระบตุวัตน

ของบคุคลนัน้ไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม เช่น ชื่อ นามสกลุ อีเมล เบอรโ์ทรศพัท ์ IP Address รูปภาพ เชือ้ชาติ 

ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ขอ้มลูทางพนัธุกรรม ขอ้มลูทางชีวภาพ (Biometric data) 

2.3 เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล (Data Subject) หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ขอ้มลูส่วนบุคคลสามารถระบุ

ตวัตนของบคุคลนัน้ไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 

2.4 ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล (Data Controller) หมายถึง บคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคล ซึ่งมีอ านาจหนา้ที่

ตดัสินใจเก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

2.5 ผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล (Data Processor) หมายถึง บคุคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการ

เก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล 

2.6 คกุกี”้ (Cookies) หมายความว่า ไฟลค์อมพิวเตอรข์นาดเล็ก ที่จะเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลชั่วคราวที่จ  าเป็น 
ลงในเครื่องคอมพิวเตอรข์องจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารซึ่งจะมีผล 
ในขณะที่เขา้ใชง้านระบบเว็บไซตเ์ท่านัน้  
ข้อ 3. ประเภทบุคคลที่อยู่ภายใต้นโยบายฉบับนี้ 
     3.1 ลกูคา้และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย บคุคลธรรมดา และนิติบคุคล ซึ่งใชบ้รกิารผลิตภณัฑข์องบรษิัท 
รวมถึงบคุคลธรรมดาที่เก่ียวขอ้งกบัลกูคา้นิติบคุคลของบรษิัท เช่น กรรมการ ผูถื้อหุน้ พนกังาน หรือผูไ้ดร้บัมอบ
อ านาจใหก้ระท าการแทน รวมถึงผูช้  าระเงินใหก้บัลกูคา้บรษิัท 

3.2 ผูท้ี่ท าธุรกรรม หรือบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัการท านิติกรรมต่างๆ ประกอบดว้ยบุคคลธรรมดา และนิติ
บคุคล เช่น คู่คา้ เจา้หนี ้ ลกูหนี ้ ผูใ้หบ้รกิารระบบช าระเงิน ผูใ้หเ้ช่า ผูเ้ช่า ผูล้งทุน ที่ปรกึษาวิชาชีพ บุคคลอื่นใดที่
บรษิัทอาจไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลจากการท าธุรกรรมของลกูคา้บรษิัท และรวมถึงบุคคลที่ไดเ้ขา้ชมเว็บไซตห์รือแอป
พลิเคชนัหรือบญัชีสื่อสงัคมออนไลนข์องบรษิัท 

3.3 พนกังานประจ า พนกังานชั่วคราว และตวัแทน หรือผูร้บัจา้งต่างๆ   
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ข้อ 4. ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ราเก็บรวบรวม 

 4.1 บรษิัทฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคล ดงัต่อไปนี ้
          4.1.1 ชื่อ (ชื่อตน้ หรือชื่อกลาง หรือทัง้หมด)  
          4.1.2 นามสกลุ  
          4.1.3 หมายเลขประจ าตวัประชาชน  
          4.1.4 หมายเลขหนงัสือเดินทาง  
          4.1.5 วนั เดือน ปี เกิด  
          4.1.7 ที่อยู่ (บา้นเลขที่ แขวง/เขต จงัหวดั ประเทศ รหสัไปรษณีย)์  
          4.1.8 หมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อ และ อีเมล  
          4.1.9 อาชีพ รายละเอียดงาน และประเภทธุรกิจ 
          4.1.10 ขอ้มลูภาพถ่ายสินคา้ รา้นคา้  ขอ้มลูสถานที่ตัง้รา้นคา้ ฯลฯ  
          4.1.11 ใบอนญุาตท างาน ใบอนญุาตประกอบกิจการต่างๆ  
          4.1.12 ส าเนาบญัชีเงินฝากประเภทต่างๆ 

4.1.13 ส าเนานิติบคุคล เช่น หนงัสือรบัรองบริษัท รายชื่อผูถื้อหุน้ ส  าเนาบตัรประชาชน หนงัสือ
เดินทางของกรรมการ ผูร้บัมอบอ านาจ ผูถื้อหุน้ และผูร้บัผลประโยชนท์ี่แทจ้รงิ 
4.1.14 ขอ้มลู/รายการธุรกรรมต่างๆ ของลกูคา้ และขอ้มลูของผูท้ี่ช  าระเงินใหก้บัลกูคา้บรษิัท และ
ขอ้มลูที่ไดร้บัจากคู่คา้ และผูใ้หบ้รกิารช าระเงิน เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอรโ์ทร หมายเลขบตัรเครดิต/เดบิต 
ฯลฯ 
4.1.5 ขอ้มลูการใชง้านบนเว็บไซต ์ หรือแอปพลิเคชั่นบรษิัท เช่น หมายเลขประจ าเครื่อง
คอมพิวเตอร ์(IP Address) คกุกี ้(Cookies ID) รหสัประจ าอปุกรณ ์(Device ID) ฯลฯ 
4.1.6 ขอ้มลูจากการรอ้งเรียนของลกูคา้ เช่น บนัทกึภาพถ่าย บนัทกึเสียง หรือภาพบนัทกึการ
เคลื่อนไหว เก่ียวกบัหลกัฐานต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมต่างๆ ที่บรษิัทใหบ้ริการ 

 4.2 ขอ้มลูสว่นบคุคลที่มีความอ่อนไหว  บรษิัทอาจเก็บขอ้มลูสว่นบุคคลที่มีความอ่อนไหว ดงัต่อไปนี ้
4.2.1 ขอ้มลูภาพเคลื่อนไหว ที่ไดจ้ากการบนัทกึในกลอ้งวงจรปิดที่ใหบ้ริการต่างๆ ของบรษิัท โดย
การเก็บขอ้มลูที่มีความอ่อนไหวขา้งตน้ บริษัทมีวตัถปุระสงคด์งันี ้
(1) ขอ้มลูชีวมิติซึ่งบริษัทอาจมีการเก็บ รวบรวม มีวตัถุประสงคเ์พื่อยืนยนัตวับุคคลของลกูคา้ หรือ
พนกังานในฐานะเจา้ของขอ้มลู เพื่อรองรบักระบวนการพิสจูนต์วัตนตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ปอ้งกนัและ ปราบปรามการฟอกเงิน 
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(2) ขอ้มลูภาพเคลื่อนไหวซึ่งไดจ้ากการบนัทึกในกลอ้งวงจรปิด ณ ที่ใหบ้รกิารต่างๆ ของ บริษัท ซึ่ง
เป็นขอ้มลูที่ บรษิัท จ าเป็นตอ้งท าใหเ้กิดขึน้ตามกระบวนการเพื่อปอ้งกนั ระงบั อนัตรายต่อชีวิต 
รา่งกาย สขุภาพของลกูคา้ หรือพนกังาน หรือผูม้าใชบ้ริการ หมายถึง เพื่อความปลอดภยัในชีวิต 
ทรพัยส์ินของลกูคา้ และพนกังานของบรษิัท  

4.3 ท่านตกลงจะไม่สง่มอบขอ้มลูใดๆ ที่ไม่ถกูตอ้งและ/หรือที่ท าใหเ้ขา้ใจผิดแก่เรา และท่านตกลงจะแจง้ 
ใหเ้ราทราบถึงความไม่ถกูตอ้งหรือการเปลี่ยนแปลงของขอ้มลูนัน้ เราสงวนสิทธิ์ท่ีจะขอใหส้ง่มอบเอกสาร
เพิ่มเติมอื่นใดเพื่อการยืนยนัขอ้มลูที่คณุไดใ้หแ้ก่เราตามที่เราเห็นสมควร  
4.4 หากท่านไดใ้หข้อ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลที่สามแก่เรา (เช่น เจา้ของทรพัยส์ิน ผูร้บัผลประโยชน ์ ผู ้
ติดต่อฉุกเฉิน บุคคลที่อา้งอิง และผูอ้า้งอิง) เช่น ชื่อ นามสกลุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์รายไดข้องบุคคลใน 
ครอบครวั และขอ้มลูสว่นตวัและขอ้มลูเพื่อการติดต่ออ่ืนเพื่อติดต่อในกรณีฉุกเฉิน กรอกใบสมคัรหรือท า
ธุรกรรมของท่านกบัเรา ท่านรบัรองว่าขอ้มลูดงักลา่วเป็นขอ้มลูที่ถูกตอ้งตามกฎหมาย กรุณาแจง้บุคคล
เหลา่นัน้ใหท้ราบถึง นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันี ้ และ/หรือ ขอความยินยอมจากบุคคล
เหลา่นัน้  

ข้อ 5. แหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ราเก็บรวบรวม  
เราเก็บรวบรวมหรือไดม้าซึ่งขอ้มลูสว่นบคุคลประเภทต่าง ๆ จากแหลง่ขอ้มลูดงัต่อไปนี ้ 

5.1 การเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ขอ้มลูสว่นบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากเจา้ของขอ้มลู
สว่นบุคคลโดยตรงในช่องทางใหบ้รกิารต่าง ๆ เช่น 
(1) เมื่อท่านไดเ้ขา้ถึง และ/หรือ ใชบ้รกิาร หรือแพลตฟอรม์ของเรา หรือลงทะเบียนสมคัรบญัชีผูใ้ชก้บัเรา 
หรือ/และคู่คา้ของเรา 
(2) เมื่อท่านสง่แบบฟอรม์ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง แบบฟอรม์การสมคัรหรือแบบฟอรม์อื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั
ผลิตภณัฑแ์ละบรกิารของเรา ทัง้แบบออนไลนแ์ละ/หรือแบบฟอรม์เอกสาร 
(3) เมื่อท่านท าขอ้ตกลงใดๆ หรือใหเ้อกสารหรือขอ้มลูอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการติดต่อระหว่างท่านกบัเรา 
หรือเมื่อท่านใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบรกิารของเรา 
(4) เมื่อท่านติดต่อกบัเรา เช่น ผ่านทางโทรศพัท ์) จดหมาย แฟกซ ์การประชมุแบบเห็นหนา้กนั แพลตฟอรม์
สื่อทางสงัคม และอีเมลแอดเดรส รวมถึงเมื่อท่านไดติ้ดต่อกบัตวัแทนใหบ้รกิารลกูคา้ (customer service 
agents)  
(5) เมื่อท่านใชบ้รกิารทางอิเล็กทรอนิกส ์ หรือติดต่อกบัเราผ่านแพลตฟอรม์ เว็บไซต ์ แอปพลิเคชนั หรือใช ้
บรกิาร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการใชผ้่านคกุกี ้ซึ่งเราอาจปรบัใชเ้มื่อท่านใชห้รือเขา้ถึงแอปพลิเคชนัหรือ
เว็บไซต ์ 
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(6) เมื่อท่านไดอ้นญุาตโดยผ่านอปุกรณข์องท่านใหเ้ปิดเผยขอ้มลูใดๆ แก่แอปพลิเคชนัหรือแพลตฟอรม์ของ
เรา 
(7) เมื่อท่านเชื่อมโยงบญัชีผูใ้ชบ้รกิารผ่านแพลตฟอรม์ของเรากบับญัชีสื่อสงัคมออนไลน ์ (Social Media 
Account) หรือบญัชีผูใ้ชง้านอ่ืนของท่าน หรือใชฟี้เจอรส์ื่อสงัคมออนไลนอ่ื์น (Social Media Features) 
ภายใต ้นโยบายการใหบ้รกิารของผูใ้หบ้ริการฟีเจอรน์ัน้ๆ  

         (8) เมื่อท่านด าเนินธุรกรรมผ่านบรกิารของเรา 
         (9) เมื่อท่านใหค้วามคิดเห็นหรือค ารอ้งเรียนแก่เรา 

(10) ขอ้มลูที่เราเก็บรวบรวมจากการที่เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลเขา้ใชง้านเว็บไซต ์ ผลิตภณัฑห์รือบรกิารอ่ืน 
ๆ ตามสญัญาหรือตามพนัธกิจ เช่น การติดตามพฤติกรรมการใชง้านเว็บไซต ์ผลิตภณัฑห์รือบรกิารของเรา
ดว้ย การใชค้กุกี ้(Cookies) หรือจากซอฟตแ์วรบ์นอปุกรณข์องเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล เป็นตน้ 

         (11) เมื่อท่านสง่ขอ้มลูสว่นบุคคลของคณุใหแ้ก่เราดว้ยเหตผุลใดก็ตาม เป็นตน้  
5.2 การเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลจากแหลง่อื่น 
การเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลจากแหลง่อื่น เช่น ขอ้มลูสาธารณะ และ/หรือ บรษิัทคู่คา้  ไดร้บัขอ้มลูจาก
ผูใ้หบ้รกิารที่เราว่าจา้งใหเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลแทน) พนัธมิตร ทางธุรกิจของเรา หน่วยงานที่เรา
ใหบ้รกิาร (รวมทัง้ เว็บไซต ์ ตลอดจนชื่อผูใ้ชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนข์อง หน่วยงานดงักลา่ว) แหลง่ขอ้มลู
ของทางการ หน่วยงาน ของรฐัที่มีฐานขอ้มลูที่น่าเชื่อถือเก่ียวกบับคุคล หน่วยงาน ภาครฐั (เช่น ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย กรมสรรพากร ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ส านกังาน คณะกรรมการ 
ก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั กรมบงัคบัคดี กระทรวงพาณิชย ์ส านกังาน คณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กรมที่ดิน ศาล) และจากบคุคลภายนอกอ่ืนใด (เช่น ผูท้ี่แนะน าลกูคา้ 
ผูแ้ทนของท่าน ผูค้า้ หรือบุคคลอื่นใดซึ่งไดร้บัมอบอ านาจจากท่าน) 

ข้อ 6. วัตถุประสงคใ์นการเก็บ รวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
ในการเก็บ รวบรวม ใช ้ และประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลขา้งตน้ บรษิัทด าเนินการเพื่อวตัถุประสงค ์

ดงัต่อไปนี ้
     6.1 วตัถปุระสงคท์ี่ตอ้งใชห้นงัสือยินยอม 

(1) บรษิัทจะเก็บขอ้มลูพนกังาน ลกูจา้งรายวนั หรือพนกังานชั่วคราว โดยจะใหล้งนามหนงัสือยินยอม 
เพื่อใหบ้รษิัทสามารถเก็บหลกัฐานสว่นบคุคล เช่น ส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาทะเบียนบา้น ส าเนา
การศึกษา ประวติัการท างาน สถานะภาพครอบครวั ฯลฯ เพื่อประโยชนใ์นการประเมินผลพนกังาน การ
จา้งท างาน 
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(2) การวิเคราะห ์ วิจยั ขอ้มลูทางสถิติ เพื่อพฒันาปรบัปรุงผลิตภณัฑ ์ หรือบรกิารต่างๆ ที่ตอ้งอาศยัความ
ยินยอมตามกฎหมาย  
(3) การตลาดเพื่อน าเสนอผลิตภณัฑ ์ หรือบริการใหม่ๆ และ/หรือน าเสนอสิทธิพิเศษในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
หรือการสง่เสรมิการขายต่างๆ ที่ตอ้งอาศยัความยินยอมตามกฎหมาย 

     6.2 วตัถปุระสงคท์ี่ไม่ตอ้งใชห้นงัสือยินยอมเนื่องจากปฏิบติัตามกฎหมาย 
(1) เพื่อประโยชนใ์นการยืนยนัตวัตนของลกูคา้ และปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือระเบียบ ประกาศ
ของ หน่วยงานก ากบัดแูลตามกฎหมาย ไดแ้ก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านกังานป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน เป็นตน้  
(2) เพื่อเป็นหลกัฐานทางกฎหมายในการท านิติกรรมสญัญา หรือธุรกรรมต่างๆ เช่น การน าสง่ขอ้มลู
พนกังานใหก้บัส านกังานประกนัสงัคม และกรมสรรพากร   

         (3) เพื่อสง่มอบผลิตภณัฑ ์หรือบริการต่างๆ ที่ไดล้งนามกบับรษิัทตามสญัญา 
     6.3 วตัถปุระสงคท์างการตลาดที่ไม่ตอ้งใชห้นงัสือยินยอม 
         (1) การน าสง่ขอ้เสนอผลิตภณัฑ ์หรือบรกิารต่างๆ ของบรษิัท 
         (2) การจดักิจกรรมสง่เสรมิการขาย 
ข้อ 7. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิัทมีหนา้ที่น าขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้ มาใชป้ระมวลผลเพื่อตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงดา้น
การฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าดว้ยการปอ้งกนั และปราบปรามการฟอกเงิน และน ามาตรวจสอบกบัรายชื่อของลกูคา้ 
และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง เช่น ผูถื้อหุน้ และผูร้บัผลประโยชนท์ี่แทจ้รงิเพื่อตรวจสอบรายชื่อบคุคลที่ถกูก าหนดตามกฎหมาย
ว่าดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย และการแพรข่ยายอาวธุที่มีอานภุาพ
ท าลายลา้งสงู นอกจากนัน้ บรษิัทไดน้ าขอ้มลูสว่นบุคคลที่ไดร้บัจากลกูคา้ สถาบนัการเงิน ผูใ้หบ้รกิารรบัช าระเงิน 
พนกังาน หรือขอ้มลูธุรกรรมการช าระเงิน เพื่อมาประมวลผลเพื่อประโยชนใ์นการประเมินพฤติกรรม หรือรูปแบบ
การใชบ้ริการท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์หรือบริการ หรือสิทธิประโยชนต่์างๆ เพื่อจะไดน้ าเสนอผลิตภณัฑ ์หรือบริการ 
หรือสิทธิประโยชนท์ี่เหมาะกบัลกูคา้ และเพื่อวิเคราะหค์วามเสี่ยง การจดัล าดบัความเสี่ยงลกูคา้ และการบรหิาร
ความเสี่ยง รวมถึงการรบัเรื่องรอ้งเรียนจากลกูคา้ สถาบนัการเงิน ตวัแทนรบัช าระเงิน หรือพนกังานบรษิัท เพื่อ
ตรวจสอบทราบขอ้เท็จจรงิเรื่องการทจุริต หรือเรื่องรอ้งเรียนอ่ืนใด นอกจากนัน้บรษิัทจะใชข้อ้มลูสว่นบุคคลส าหรบั
ฝ่ายบุคคลเพื่อใชใ้นการประเมินผลการจา้งงาน ประเมินผลงานพนกังาน และอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง   
ข้อ 8. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

บรษิัทจะไม่เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของลกูคา้ ใหแ้ก่บุคคลอื่น เวน้แต่เป็นการเปิดเผยเพื่อการปฏิบติัตาม
กฎหมายท่ีบริษัทมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบติัตามอย่างเครง่ครดั ไดแ้ก่  
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(1) บรษิัทมีหนา้ที่เปิดเผยขอ้มลูของลกูคา้ กรณีที่มีการท าธุรกรรมตามหลกัเกณฑก์ารรายงาน ธุรกรรมต่อ
ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจเปิดเผยขอ้มลูต่อบคุคลที่บรษิัทมอบหมายใหเ้ป็นผู้
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล หรือเป็นการปฏิบติัตามสญัญารว่มกนัระหว่างบรษิัทกบัคู่คา้ เพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้รว่มกนั การสง่ หรือโอนขอ้มลูใหแ้ก่ผูอ่ื้น หรือบุคคลภายนอกใน
ประเทศ และต่างประเทศ 
(2) บรษิัทจะสง่ หรือไม่สง่ หรือโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปบคุคลอื่น หรือนิติบุคคลอ่ืน เวน้แต่ลกูคา้เจา้ของ
ขอ้มลูสว่นบคุคลไดร้อ้งขอใหบ้รษิัทด าเนินการสง่ หรือโอน 
(3) บรษิัทจะสง่ หรือไม่สง่ หรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคล ไปยงับคุคลอื่น หรือนิติบคุคลอื่นในต่างประเทศ เวน้แต่
เป็นการสง่ขอ้มลูใหบ้รษิัทในเครือ หรือสาขา หรือบริษัทคู่คา้ ที่มีวตัถปุระสงคใ์นการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ราย
นัน้ๆ รว่มกนัเท่านัน้ และ 

ข้อ 9. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ  
เราอาจมีความจ าเป็นตอ้งสง่หรือโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไปยงับริษัทในเครือ หรือบุคคลอ่ืนใน

ต่างประเทศ หรือไปยงัผูร้บัขอ้มลูอื่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกิจตามปกติของเรา เช่น การสง่หรือโอนขอ้มลู
สว่นบุคคลไปเก็บไวบ้น Server/Cloud ในประเทศต่าง ๆ ในกรณีที่จ  าเป็นเพื่อการปฏิบติัตามสญัญาซึ่งท่านเป็น
คู่สญัญา หรือเป็นการกระท าตามสญัญาระหว่างเรากบับคุคล หรือนิติบุคคลอื่น เพื่อประโยชนข์องท่าน หรือเพื่อใช้
ในการด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเขา้ท าสญัญา หรือเพื่อปอ้งกนั หรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต รา่งกาย หรือ
สขุภาพของท่าน หรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย หรือเป็นการจ าเป็นเพื่อด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน ์
สาธารณะที่ส  าคญั  

กรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลไม่เพียงพอ เราจะดแูลการสง่ 
หรือโอนขอ้มลูสว่นบคุคลใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และจะด าเนินการใหม้ีมาตรการคุม้ครองขอ้มลูสว่น 
บคุคลที่เห็นว่าจ าเป็นและเหมาะสมสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรกัษาความลบั เช่น มีขอ้ตกลงรกัษาความลบักบั 
ผูร้บัขอ้มลูในประเทศดงักล่าว หรือในกรณีที่ผูร้บัขอ้มลูเป็นบริษัทในเครือกิจการ/ธุรกิจเดียวกนั เราอาจเลือกใช ้
วิธีการด าเนินการใหม้ีนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลที่ไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองจากผูม้ีอ  านาจตาม 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและจะด าเนินการใหก้ารสง่หรือโอนขอ้มลูสว่นบุคคลไปยงับริษัทในเครือกิจการ/ธุรกิจเดียวกนั 
ที่อยู่ต่างประเทศเป็นไปตามนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลดงักล่าวแทนการด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด 
ไวก้็ได ้  
ข้อ 10. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บรษิัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไวข้ณะที่มี
ความสมัพนัธก์บับรษิัทตามระยะเวลาที่จ  าเป็นตามกฎหมายก าหนด และบริษัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลต่อไป
ภายหลงัจากสิน้สดุความสมัพนัธก์บับริษัท โดยจะแบ่งดงันี ้



 

 

184/125-126  floor 21𝑠𝑡  Forum Tower Radchada Rood Huaykwang Huaykwang Bangkok 10310 

www.gbprimepay.com     E-mail : info@gbprimepay.com      Tel. : 02 645 3781 

 
(1) จดัเก็บตามกฎหมายปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงินไม่เกิน 5-10 ปี นบัแต่วนัที่ยติุความสมัพนัธ์
ตามแต่กรณี 
(2) จดัเก็บตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งอื่นๆ ไม่เกิน 10 ปี 
นบัแต่ยติุความสมัพนัธ ์ทัง้นี ้ เราจะท าการลบ หรือท าลายขอ้มลูสว่นบุคคล หรือท าใหเ้ป็นขอ้มลูที่ไม่
สามารถระบุถึงตวัตนของท่าน ไดเ้มื่อหมดความจ าเป็นหรือสิน้สดุระยะเวลาดงักลา่ว  

ข้อ 11. การใช้งานคุกกี ้(Cookies) รวมทัง้เทคโนโลยีทีม่ีลักษณะใกล้เคียง 
บรษิัทอาจเก็บขอ้มลู และใชง้านคกุกี ้ และ/หรือเทคโนโลยีที่มีลกัษณะใกลเ้คียง ในกรณีที่มีการใชง้านบน

เว็บไซต ์ หรือแอปพลิเคชั่นของบรษิัท รวมถึงการท าธุรกรรม และ/หรือการใชผ้ลิตภณัฑ ์ หรือบรกิารของบริษัทผ่าน
ช่องทางดิจิทลั หรืออินเตอรเ์น็ต การใชง้านคกุกี ้และ/หรือเทคโนโลยีท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียง เพื่อช่วยใหบ้รษิัทสามารถ
จดจ าการใชง้าน และ/หรือความสนใจของผูใ้ชบ้รกิาร เพื่อใหบ้รษิัทสามารถปรบัปรุง และพฒันาระบบเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดดี้ขึน้  
ข้อ 12. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และช่องทางในการใช้สิทธิ  เจา้ของขอ้มลูย่อมมีสิทธิที่จะขอให้
บรษิัทด าเนินการดงัต่อไปนี ้

(1) สิทธิในการขอถอนความยินยอม เมื่อไดใ้หย้ินยอมแลว้ เจา้ของขอ้มลูจะเพิกถอนการยินยอมใหใ้ช ้หรือ
เปิดเผยขอ้มลูเมื่อใดก็ได ้ เวน้แต่มีขอ้จ ากดัสิทธิหา้มเพิกถอนตามกฎหมาย หรือตามสญัญาที่ใหป้ระโยชน์
แก่เจา้ของขอ้มลู ทัง้นีก้ารเพิกถอนการยินยอม ไม่กระทบต่อการเก็บ/ใช/้เปิดเผยขอ้มลู ซึ่งไดก้ระท าระหว่าง
ที่ไดใ้หค้วามยินยอมโดยชอบ และบรษิัทจะตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้เมื่อมี
การถอนความยินยอม 
(2) สิทธิในการเขา้ถึง และขอส าเนาขอ้มลู เจา้ของขอ้มลูมีสิทธิที่จะเขา้ถึง และขอรบัส าเนาขอ้มลูสว่นบคุคล
ของตนที่บรษิัทรบัผิดชอบอยู่ และมีสิทธิขอใหเ้ปิดเผยถึงการไดม้าซึ่งขอ้มลูสว่นบุคคลที่ตนไม่ไดใ้หค้วาม
ยินยอม 
(3) สิทธิในการขอรบัขอ้มลู และขอใหส้ง่ต่อ/โอนขอ้มลู เจา้ของขอ้มลูมีสิทธิขอรบัขอ้มลูของตนจากบริษัทได้
ในกรณีที่บรษิัทจดัใหข้อ้มลูนัน้อยู่ในรูปแบบที่อ่าน/ใชง้านทั่วไป และเปิดเผยไดอ้ตัโนมติัดว้ยเครื่องมือ หรือ
อปุกรณ ์ และเจา้ของขอ้มลูมีสิทธิขอใหบ้รษิัทสง่ หรือโอนขอ้มลูของตนในรูปแบบอตัโนมติัขา้งตน้ ไปยงัผู้
ควบคมุขอ้มลูรายอ่ืนเมื่อกระท าไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมติั และเจา้ของขอ้มลูมีสิทธิขอรบัขอ้มลูสว่นบคุคลของ
ตนที่บรษิัทสง่ หรือโอนขอ้มลูไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูรายอ่ืนโดยตรงเวน้แต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถ
ท าได ้
อนึ่งการใชส้ิทธิขอ้นีเ้จา้ของขอ้มลูตอ้งใหค้วามยินยอมโดยชดัแจง้ในการขอใหบ้ริษัทส่ง หรือโอนขอ้มลูไป
ยงัผูค้วบคมุขอ้มลูรายอ่ืน ซึ่งไม่อยู่ในหลกัการตามนโยบายของบริษัท 
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(4) สิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม/ใช/้เปิดเผยขอ้มลูของตน เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล มีสิทธิที่จะ
คดัคา้นมิใหบ้รษิัทเก็บรวบรวม ใช ้ประมวลผล หรือเปิดเผย ขอ้มลูสว่นบคุคลได ้เวน้แต่เป็นการด าเนินการที่
บรษิัทตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย และเป็นกรณี การเก็บ รวบรวม หรือใชข้อ้มลูสว่นบุคคลนัน้ เพื่อเก็บเป็น
พยานหลกัฐานส าหรบัการด าเนินคดีที่อาจเกิดขึน้ระหว่างบรษิัทกบัลกูคา้ คู่คา้ พนกังาน หรือบคุคลอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัการท าสญัญา หรือขอ้ตกลงต่างๆ 
(5) สิทธิในการขอใหล้บ/ท าลาย หรือท าใหข้อ้มลูนัน้ไม่เป็นขอ้มลูส่วนบุคคลที่ระบุตวัตนได ้ เจา้ของขอ้มลูมี
สิทธิขอใหผู้ค้วบคมุขอ้มลู ด าเนินการลบ ท าลาย หรือท าใหข้อ้มลูนัน้ไม่สามารถระบตุวัตนของเจา้ของ
ขอ้มลูได ้ หากว่าขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้หมดความจ าเป็นในการเก็บรกัษาตามวตัถปุระสงคท์ี่เคยไดแ้จง้ไว ้
หรือด าเนินการลบ ท าลาย หรือท าใหข้อ้มลูนัน้ไม่สามารถระบตุวัตนของเจา้ของขอ้มลูได ้เมื่อเจา้ของขอ้มลู
ถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช ้ เปิดเผย และผูค้วบคมุขอ้มลูไม่มีอ  านาจตามกฎหมายที่จะเก็บ
รวบรวม ใชเ้ปิดเผยขอ้มลูนัน้อีกต่อไป หรือด าเนินการลบ ท าลาย หรือท าใหข้อ้มลูนัน้ไม่สามารถระบุตวัตน
ของเจา้ของขอ้มลูไดเ้มื่อเจา้ของขอ้มลูใชส้ิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวมใชเ้ปิดเผยขอ้มลูนัน้ และผูค้วบคมุ
ขอ้มลูไม่สามารถปฏิเสธการคดัคา้นนัน้ได ้ หรือด าเนินการลบ ท าลาย หรือท าใหข้อ้มลูนัน้ เมื่อขอ้มลูสว่น
บคุคลไดถู้กเก็บ รวบรวม ใชเ้ปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ทัง้นีบ้ริษัทอาจคดัคา้นการใชส้ิทธินี ้ ถา้การ
เก็บ รวบรวม ใชเ้ปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลเป็นกรณีที่บริษัทด าาเนินการเพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย หรือเป็น
กรณีเพื่อ เก็บเป็นพยานหลกฐัานส าหรบัการด าเนินคดีที่อาจเกิดขึน้ระหว่างบรษิัท กบัลกูคา้ภายในอายุ
ความแห่งกฎหมาย 
(6) สิทธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูสว่นบุคคล เจา้ของขอ้มลูมีสิทธิที่จะขอใหบ้ริษัทระงบัการใชข้อ้มลู
สว่นบุคคลได ้ ในกรณีที่อยู่ระหว่างการ ตรวจสอบ เมื่อเจา้ของขอ้มลูขอใหบ้ริษัทด าเนินการใหข้อ้มลูนัน้
ถกูตอ้งเป็นปัจจบุนัสมบรูณ ์ และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด รวมถึงการเก็บรวบรวม/ใช/้เปิดเผยขอ้มลูโดย
ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยเจา้ของขอ้มลูมีสิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือใชส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย 
หรือเมื่อบรษิัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบขอ้พิสจูน ์กรณีปฏิเสธค าคดัคา้นของเจา้ของขอ้มลู เรื่องการคดัคา้น
ในการเก็บรวบรวม/ใช/้เปิดเผย ขอ้มลูสว่นบุคคล 
(7) สิทธิในการขอใหด้ าเนินการใหข้อ้มลูถกูตอ้ง และเป็นปัจจุบนั เจา้ของขอ้มลูใชส้ิทธิรอ้งขอใหบ้รษิัท
ด าเนินการใหข้อ้มลูสว่นบคุคลนัน้ถกูตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดได ้
(8) สิทธิในการยื่นเรื่องรอ้งเรียน เจา้ของขอ้มลูมีสิทธิยื่นเรื่องรอ้งเรียน ในกรณีที่เชื่อว่าการประมวลผลขอ้มลู
สว่นบุคคลที่บรษิัทไดด้ าเนินการนัน้ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูที่
บงัคบัใชอ้ยู่ ช่องทางในการใชส้ิทธิ บรษิัทจดัใหม้ีช่องทางในการที่ท่านจะใชส้ิทธิไดด้งันี ้

          i) วิธีการขอความยินยอมโดยขอเป็นหนงัสือ ณ ส านกังาน หรือสาขาที่ใหบ้รกิารของบรษิัท  



 

 

184/125-126  floor 21𝑠𝑡  Forum Tower Radchada Rood Huaykwang Huaykwang Bangkok 10310 

www.gbprimepay.com     E-mail : info@gbprimepay.com      Tel. : 02 645 3781 

 
ii) วิธีการขอความยินยอมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์โดยผ่านเว็บไซต ์หรือช่องทาง Social Network 
อ่ืนๆ ของบรษิัทก าหนดเวลาในการด าเนินการเมื่อท่านใชส้ิทธิ ประเภทสิทธิ ระยะเวลาด าเนินการ 
สิทธิในการขอถอนความยินยอม 7 วนั สิทธิในการเขา้ถึง และขอส าเนาขอ้มลู 30 วนั สิทธิในการ
ขอรบัขอ้มลู และขอใหส้ง่ต่อ/โอนขอ้มลู สิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม/ใช/้เปิดเผยขอ้มลูของ
ตน สิทธิในการขอใหล้บ/ท าลายหรือท าใหข้อ้มลูนัน้ ไม่เป็นขอ้มลูสว่นบคุคล สิทธิในการขอใหร้ะงบั
การใชข้อ้มลูส่วนบุคคล สิทธิในการขอใหด้ าเนินการใหข้อ้มลูถกูตอ้ง และเป็นปัจจบุนั  

ข้อ 13. ผลการเพิกถอนความยินยอม กรณีที่เจา้ของขอ้มลูประสงคจ์ะถอนความยินยอม ในการใหเ้ก็บ รวบรวม 
ใช ้เปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลจะเกิดผล ดงันี ้     

(1) เจา้ของขอ้มลูถอนความยินยอมในการใหเ้ก็บ รวบรวม ใช ้ เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล เฉพาะขอ้มลูสว่น
บคุคลที่ บริษัทมิไดเ้ก็บ รวบรวม ใช ้ ประมวลผล และเปิดเผยเพื่อวตัถุประสงคท์ี่บรษิัทตอ้งด าเนินการเพื่อ
ปฏิบติัตามกฎหมายเท่านัน้  
(2) เจา้ของขอ้มลูอาจไม่ไดร้บัสิทธิประโยชน ์ ข่าวสาร ประชาสมัพนัธ ์ เชิญชวนเขา้ร่วมกิจกรรม รบัทราบ
ขอ้มลู เก่ียวกบัธุรกิจเสนอสิทธิ หรือประโยชน ์หรือโอกาสในการใชบ้รกิารไดร้บัสิทธิ หรือสิ่งของสมนาคณุ  

     (3) เจา้ของขอ้มลูอาจไม่ไดข้อ้เสนอเก่ียวกบับริการ หรือผลิตภณัฑข์องบรษิัท  
     (4) บรษิัทอาจไม่ทราบถึงความคิดเห็นเพื่อปรบัปรุงพฒันา การบรกิาร และผลิตภณัฑจ์ากเจา้ของขอ้มลู  
     (5) บรษิัทอาจไม่สามารถด าเนินการอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัวตัถปุระสงคท์ี่กล่าวมาขา้งตน้ได ้  
ข้อ 14. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

บรษิัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลไวเ้ป็นอย่างดี โดยเก็บไวใ้นรูปแบบขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์ โดยบรษิัทมี
มาตรการรกัษาความปลอดภยัของระบบอิเล็กทรอนิกสท์ี่ท าหนา้ที่เก็บรกัษาขอ้มลู ประมวลผลขอ้มลูอย่าง
เหมาะสม  และมีมาตรการในการป้องกนัการละเมิดขอ้มลูสว่นบุคคล โดยบริษัทไดก้ าหนดนโยบายวิธีปฏิบติั เช่น 
มาตรการป้องกนัมิใหพ้นกังานน าขอ้มลูลกูคา้ออกจากระบบของบริษัท มาตรการรกัษาความปลอดภยัของระบบ
ฐานขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสข์องบรษิัทก าหนดขอ้ตกลงอย่างเครง่ครดักบัคู่สญัญาเก่ียวกบัความคุม้ครองขอ้มลูสว่น
บคุคลของลกูคา้ และขอ้บงัคบัส าหรบัผูบ้รหิาร พนกังาน และบคุลากรในการรกัษาความลบัของขอ้มลูสว่นบุคคล
ของลกูคา้  
ข้อ 15. การติดต่อเจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

หากมีขอ้สงสยั หรือตอ้งการสอบถามเก่ียวกบันโยบาย และการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษิัท หรือ
ประสงคจ์ะสอบถามเก่ียวกบัการใชส้ิทธิของเจา้ของขอ้มลูในการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดกบั ขอ้มลูสว่นบคุคล 
ซึ่งบรษิัทไดเ้ก็บ รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย ท่านสามารถติดต่อไดท้ี่ เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล สถานที่ 
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ข้อ 16. กฎหมายทีใ่ช้บังคับ 
ท่านรบัทราบและตกลงใหน้โยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลนี ้ อยู่ภายใตน้โยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 
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