
นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

บริษัท กรงุเทพดรกัสโตร ์จ ากดั (“บรษิทั”) ตระหนกัถึงความส าคัญในการรักษาความเป็น

ส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ท่าน”) ซึง่เป็นผู้ใชง้านแอปพลิเคชัน “ร้านยา

กรุงเทพ” และเว็บไซต ์bangkokdrugstore.co.th, mobile.bangkokdrugstore.co.th รวมถึง

เว็บไซต์ ฟีเจอร ์เทคโนโลยี เนื้อหา ผลติภัณฑต์่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึง่ตอ่ไปนี้จะเรียกรวมกันว่า 

“แพลตฟอรม์” และการสมคัรสมาชิกของท่านโดยการกรอกใบสมัครที่สาขาร้านยากรุงเทพของบริษทั 

ดังนัน้ บริษทัจงึได้ประกาศนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลฉบับนี้ขึ้นเพือ่ใหท้่านได้รับทราบถงึวิธีการที่

บริษัทเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคลของทา่นตลอดจนสทิธิตามกฎหมายของท่านที่

เกี่ยวข้องกบัข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

ตลอดจนกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกีย่วข้องทัง้ทีบ่ังคับใช้อยู่ในปัจจบุนัและที่ได้มกีารแก้ไข/เพิม่เติม (หากมี)  

การใช้บรกิารแพลตฟอรม์ของบรษิัท และ/หรอืสมคัรสมาชกิบนแพลตฟอร์มของบริษทั และ/

หรือการสมัครสมาชิกของท่านโดยการกรอกใบสมัครที่สาขาร้านยากรุงเทพของบริษัท ทา่น และ/หรือ

บิดามารดา ผูป้กครอง หรอื ผู้แทนโดยชอบธรรมของท่าน (ในกรณีทีท่่านมอีายุต่ ากว่า 20 ปี) ต้อง

รับทราบถงึแนวทางปฏบิัติและวิธกีารซึง่ระบไุว้ในนโยบายความเปน็ส่วนตัวฉบบันี้ 

แพลตฟอร์มของบรษิัทอาจมลีิงคท์ี่เชื่อมตอ่ไปยังหรือเชื่อมตอ่มาจากเว็บไซตต์่างๆของ

บุคคลภายนอก หากท่านกดตามลิงคไ์ปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกลา่ว บริษัทขอแจง้ให้ทา่น

ทราบว่าการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ

บุคคลภายนอกนั้นทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี ้บรษิัทขอแนะน าให้ท่านอ่านและท าความเข้าใจนโยบายความเป็น

ส่วนตัวของบคุคลภายนอกนัน้เมื่อท่านเข้าใช้แพลตฟอร์มนั้นๆ 

 

1. การเกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านโดยบรษิทั 

1.1 ข้อมลูส่วนบุคคลที่บริษัทเกบ็รวบรวมจากทา่น ได้แก ่ข้อมลูใดๆซึ่งสามารถใชใ้นการระบตุัวตน
ของทา่นได้ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อม ดังต่อไปนี ้

 

1.1.1. ขอ้มลูประจ าตวั ได้แก ่ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ ทีอ่ยู ่อีเมล 

โซเชียลมีเดียประจ าตัวต่างๆ ทีท่่านกรอกไว้ในใบสมคัรสมาชกิหรือทีใ่ชส้ าหรับการยืนยนั

ตัวตนเข้าใชง้านแอปพลแิคชนั 

1.1.2. ขอ้มลูการใช้งานแพลตฟอร์มล่าสุด ได้แก ่วันเวลาในการใช้งาน เวอร์ชันของแอปพลิเค
ชัน ต าแหนง่พกิดั GPSลูกค้าขณะใช้งานแอปพลิเคชัน 

1.1.3. ขอ้มลูสขุภาพของท่าน ไดแ้ก่ น้ าหนกั ส่วนสูง คา่ BMI อุณหภมูิ ระดบัความดนั ค่า

ระดบัน้ าตาลในเลือด พฤตกิรรม ประวัตกิารปรึกษา ประวัตกิารใช้ยา อาการเจ็บป่วย 

ประวัตกิารแพ้ยา โรคประจ าตัว ประวัตกิารผ่าตัด ประวัติสุขภาพของบุคคลในครอบครัว 

1.1.4. ขอ้มลูการเงิน ได้แก ่จ านวนเงินในประวัตกิารซือ้และใชง้าน วันและเวลาทีท่ ารายการ โปร
โมชันทีใ่ช้ วิธกีารช าระเงิน หลกัฐานการช าระเงินโดยการโอนเงินผา่นแอปพลิเคชันธนาคาร 

และขอ้มลูบัตรเครดติ/เดบิตวอยเชอร์ทีใ่ช้ เบอร์โทรศพัท์ของเพือ่นกรณีเข้าร่วมกิจกรรม

แนะน าเพือ่น 

1.1.5. ขอ้มลูการติดตอ่สือ่สาร รวมถึง  รูปแบบการตดิตอ่สื่อสารที่ท่านประสงคใ์ห้เราใช้เพื่อ
ส่งข้อมลูการปรับปรุงแพลตฟอร์มและบรกิารและการสนบัสนนุลกูคา้ (customer 
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support) เช่น อีเมล หรอื Facebook Messenger และหมายเลขโทรศัพท์ทีใ่ชใ้นการ

ติดต่อกบัฝา่ยบริการลกูคา้ของบริษัท 

1.1.6. ขอ้มลูความตอ้งการและขอ้คิดเหน็ของท่านต่อแพลตฟอรม์ของบริษทัตลอดจนบันทึก
การโต้ตอบและการสือ่สารระหว่างบริษัทกบัท่าน ไม่ว่าจะในรปูแบบหรือวิธใีดๆกต็าม เช่น 

โทรศพัท ์อีเมล ขอ้ความสนทนาและการสือ่สารบนแพลตฟอร์มหรอืสื่อสังคมออนไลน์

ต่างๆ ซึง่รวมถึงขอ้มลูทีท่า่นให้แกบ่ริษัทเมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมแคมเปญสง่เสริมการขาย 

หรือการส ารวจใดๆ ทีบ่ริษทัเป็นผูจ้ัดขึน้ 

1.1.7. ขอ้มลูทางเทคนิค เช่น หมายเลขประจ าเครื่องคอมพวิเตอร์ (IP Address) ซึ่งใช้ในการ

เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของท่านกบัอนิเตอร์เน็ต ข้อมลูที่ใชใ้นการเข้าระบบ ประเภทและเวอร์

ชั่นของบราวเซอร์ทีใ่ช้ ขอ้มูลคุกกี้ การตั้งคา่เขตเวลา ประเภทและเวอร์ช่ันของส่วนขยายใน

บราวเซอร์ (browser plug-in) ระบบปฏบิัตกิารและแพลตฟอรม์ 

1.1.8. ขอ้มลูเกีย่วกบัการเยีย่มชมของท่าน เช่น รายการของตัวระบทุรัพยากรสากล หรือ 
URLs ทั้งหมดที่เชื่อมมายังแพลตฟอร์ม ผา่นแพลตฟอร์ม และจากแพลตฟอรม์ของบริษทั 

(รวมถึงวันทีแ่ละเวลา) ผลติภัณฑท์ี่ทา่นก าลังดูหรอืมองหา เวลาตอบสนองของหน้าเพจ 

ปัญหาการดาวนโ์หลด ระยะเวลาที่เยี่ยมชมแต่ละหน้าเพจ ข้อมลูการปฏสิัมพนัธบ์นหน้าเพจ 

(เช่น การเลื่อน การคลิก๊ หรือการเคลือ่นที่ของเมาส์) วิธีที่ใชใ้นการออกจากหน้าเพจ  

 

2. แหล่งทีม่าของขอ้มลูสว่นบคุคล 

2.1. บริษัทอาจได้รับขอ้มลูส่วนบุคคลของทา่นจาก 3 ช่องทาง  ดังนี ้

2.1.1. ปฏสิมัพนัธโ์ดยตรง ท่านอาจให้ขอ้มลูประจ าตัว ขอ้มลูเพื่อนผา่นทางการลงทะเบียน/
สมคัรสมาชิกบนแพลตฟอร์ม คน้หาผลติภัณฑ/์บริการของบริษัทตามสือ่สังคมออนไลน์

ต่างๆเข้าร่วมพูดคุย/แสดงความคดิเห็นกับบริษทัผา่นทางโทรศพัท์ อีเมล แพลตฟอรม์ 

หรือสื่อสังคมออนไลน์ตา่งๆ/การส่งรปูถา่ย ภาพเคลือ่นไหว พรอ้มเสียงสนทนา ในการใช้

บริการรวมถึงเมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรม (ร่วมทั้งกจิกรรม แนะน าเพื่อน) แคมเปญส่งเสริม

การขาย หรือการส ารวจใดๆ ที่บรษิัทเป็นผู้จดัขึ้น รวมทั้งขอ้มลูส่วนตัวซึ่งท่านได้กรอก

รายละเอียด/ใหไ้ว้ในใบสมัครสมาชกิ 

2.1.2. เทคโนโลยหีรอืการโตต้อบอตัโนมัติ เมื่อคณุโตต้อบกบัแอปพลิเคชันของบริษทั บริษัท

อาจรวบรวมขอ้มลูทางเทคนคิเกี่ยวกับอปุกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัต ิบริษทัรวบรวมข้อมูล

ส่วนบคุคลนีโ้ดยใช้ คกุกี้ และเทคโนโลยีทีค่ล้ายคลึงกนัอื่นๆ 

2.1.3. ขอ้มลูทีบ่รษิทัได้รบัจากแหล่งขอ้มลูอืน่บริษัทอาจได้รบัข้อมูลส่วนบุคคลของทา่นมา
จากบุคคลทีม่ีความเกีย่วเนื่องกับท่าน (เช่น ครอบครัว เพื่อน และผูแ้นะน า) ตลอดจน

บุคคลภายนอก (เช่น คูค่้าทางธุรกจิ ผูใ้หบ้ริการเว็บไซต์ทีท่่านเข้าเยี่ยมชม ผูใ้ห้บริการแอป

พลิเคชนั/แพลตฟอรม์อืน่ที่ท่านเป็นสมาชิกหรือเข้าใชง้านผู้รับเหมาช่วงงานบริการทาง

เทคนิค ผูใ้ห้บรกิารรับช าระเงิน ผูใ้หบ้รกิารดา้นการโฆษณา ผูใ้หบ้ริการวิเคราะห์ขอ้มลู และ

ผู้ใหบ้ริการสืบคน้ข้อมูล เป็นตน้) (“คูค่้าของบรษิทั”) ซึ่งรวมถึงกรณีดังตอ่ไปนี้  

2.1.3.1. เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกที่มคีวาม

เกี่ยวข้องกบับรษิัท 

2.1.3.2. เมื่อท่านใชห้รือรอ้งขอการใช้บริการกับผูใ้หบ้รกิารภายนอกที่เกี่ยวข้องกบับริษทั 

เช่น สมคัรใชบ้ริการช าระเงนิทีบ่ริษัทมีนติสิัมพนัธด์้วย 



2.1.3.3. เมื่อท่านเชื่อมตอ่บัญชผีูใ้ช้งานของทา่นกบัเว็บไซตห์รือแอปพลิเคชันของ

บุคคลภายนอกซึง่บริษทัอาจออกรหสัภายในโดยอตัโนมตัิเพื่อใช้เชื่อมต่อและแบง่ปัน

ข้อมลูของท่านกับเว็บไซตห์รือแอปพลิเคชันดังกลา่ว 

2.1.3.4. นอกจากนี้ ท่านอาจเข้าสูแ่พลตฟอรม์ของบริษทัผ่านระบบลอ็คอนิของสือ่สงัคม

ออนไลน์ตา่งๆ เช่น Facebook Line Google Gmail หรือ Apple ID โดยไม่ตอ้ง

กรอกข้อมูลของท่านบนแพลตฟอร์ม ในกรณีนี ้ทางบริษัทถอืว่าทา่นได้ตกลงให้

บริษัทเข้าถงึและจดัเก็บขอ้มลูสาธารณะของท่านทีอ่ยูใ่นสือ่สงัคมออนไลนด์ังกล่าว 

รวมไปถึงขอ้มลูอืน่ๆ ทีป่รากฏขึ้นระหว่างการใช้ระบบลอ็คอินผ่านสื่อสังคมออนไลน์

นั้นเพือ่การใชบ้ริการแพลตฟอรม์ของบริษทัตอ่ไป 

2.2. ในกรณีทีบ่ริษทัได้รับขอ้มลูส่วนบคุคลของทา่นจากแหล่งอื่นที่ไมใ่ช่จากทา่นโดยตรง บริษทั

จะแจ้งใหท้่านทราบถึงการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลจากแหล่งอื่นขา้งต้นใหท้า่นทราบภายใน 

30 วันนับแต่วันที่บริษทัได้เก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลข้างตน้และบริษทัจะตรวจสอบใหแ้นใ่จว่า

บริษัทได้รับความยนิยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลจากท่าน เว้นแต่จะ

บริษัทสามารถอาศยัฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องอืน่อันเป็นขอ้ยกเว้นของความยินยอมได ้

 

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปดิเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

3.1. บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเฉพาะกรณีที่จ าเป็นเท่านั้น ซึ่ง

รวมถึงกรณีเพ่ือการด าเนินการตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท การปฏิบัติตาม

สัญญาระหว่างท่านกับบริษัท เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทรวมถึงการ

ด าเนินการตามความยินยอมของท่าน และ/หรือ ภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่นๆแล้วแต่

กรณีโดยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามแต่ละวัตถุประสงค์นั้นมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้  

วัตถุประสงค์  /กิจกรรม  ประเภทของข้อมูล อ านาจตามกฎหมายในการ

ประมวลผล รวมถึงประโยชน์

โดยชอบด้วยกฎหมาย 

 การยืนยนัตัวตนหรือระบุตัวตนของ

ท่านในเวลาที่ท่านเข้าใช้แพลตฟอร์ม

ของบริษัทหรือการกรอกข้อมูล

ส่วนตัวในใบสมัครสมาชิก ณ สาขา

ของบริษัท เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท

ในการให้ข้อมูล จัดหาเนื้อหา 

ผลิตภัณฑ์ โครงการ และบริการแก่

ท่านนอกจากนี้ ยังช่วยให้บริษัท

สามารถแยกแยะตัวตนของท่านจาก

ผู้ใช้แพลตฟอร์มท่านอื่น ๆ 

 เพ่ือติดตามหรือบันทึกการใช้งานของ

ท่านบนแพลตฟอร์ม ตลอดจนจัดท า

รายงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ 

 เพ่ือด าเนินการตามค าขอของท่าน

ก่อนการเข้าท าสัญญากับบริษัท และ

 ข้อมูลประจ าตัว 

 ข้อมูลการ

ติดต่อสื่อสาร 

 ข้อมูลการใช้

งาน

แพลตฟอร์ม

ล่าสุด 

 ข้อมลูการเงิน  

 ข้อมูลทาง

เทคนิค 

 

 เพ่ือประโยชน์โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย ส าหรับ

ความปลอดภัยของ

เครือข่ายและเพ่ือเป็นการ

ป้องกันการฉ้อโกงเป็น

การปฏิบัติตามกฎหมาย

ของบริษัท 

 เพ่ือการปฏิบัติตาม

สัญญาที่ท่านได้ท าไว้กับ

บริษัท 



พิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการให้บริการ 

รวมถึงส่งมอบผลิตภัณฑ์ และ /หรือ

บริการของบริษัทแก่ท่าน  

 ปรับปรุงการให้บริการบริษัทอาจใช้

ข้อมูลของท่านเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ

ปรับปรุงการให้บริการ เช่น การ

ตรวจสอบประวัติเพ่ือการจัดหา

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ การ

รวบรวมข้อมูลของท่านเพ่ือมาสร้าง

สถิตเิพ่ือประโยชน์สูงสุดในการ

ตอบสนองความต้องการของท่าน  

 ข้อมูลประจ าตัว 

 ข้อมูลการใช้

งาน

แพลตฟอร์ม

ล่าสุด 

 ข้อมลูการเงิน  

 ข้อมูลการ

ติดต่อสื่อสาร 

 ข้อมลูความ

ต้องการและ

ข้อคดิเห็น 

 ข้อมลูทางเทคนคิ 

 ข้อมลูเกี่ยวกบั

การเยี่ยมชมของ

ท่าน 

 เพ่ือประโยชน์โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย เพ่ือ

พัฒนาบริการของบริษัท 

 การสื่อสารเกี่ยวกับภาระและนโยบาย

บริษัทอาจใช้ข้อมูลของท่านเพ่ือ

สื่อสารกับท่านเกี่ยวกับการภาระ

ผูกพันของท่านต่อบริษัทและการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อก าหนดเงื่อนไข 

หรือนโยบายของบริษัท 

 

 ข้อมูลการ

ติดต่อสื่อสาร 

 

 

 

 

 เพ่ือประโยชน์โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย เพ่ือการ

สื่อสารกับท่านเกี่ยวกับ

ภาระผูกพันของท่านต่อ

บริษัท การเปลี่ยนแปลง

ใดๆ ในนโยบายการ

ปฏิบตัิตามกฎหมายของ

บริษัท 

 การโต้ตอบแก้ไขปัญหาเพ่ือแจ้งให้ท่าน

ทราบหรือแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึนใน

บริการของบริษัท เพ่ือจัดการการ

ท างานแบบโต้ตอบ (Interactive ) 

ของแพลตฟอร์ม 

 เพ่ือบริหารจัดการความสัมพันธ์

ระหว่างบริษัทและท่าน เช่น ดูแลลูกค้า 

ประเมินความพึงพอใจ จัดการข้อ

ร้องเรียน 

 ข้อมูลประจ าตัว 

 ข้อมูลการใช้

งาน

แพลตฟอร์ม

ล่าสุด 

 ข้อมลูการเงิน  

 ข้อมูลการ

ติดต่อสื่อสาร 

 ข้อมูลความ

ต้องการและ

ข้อคิดเห็น 

 ข้อมูลทาง

 เพ่ือประโยชน์โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย (ช่วยท่าน

แก้ไขปัญหา) 



เทคนิค 

 ข้อมลูเกี่ยวกบั

การเยี่ยมชมของ

ท่าน 

 

 ปกป้องธุรกิจและแพลตฟอร์ม 

 เพ่ือจัดการและปกป้องธุรกิจและ

แพลตฟอร์มของบริษัท รวมถึงการ

ตรวจสอบการละเมิดข้อก าหนดและ

เง่ือนไขในการใช้แพลตฟอร์มของ

บริษัทและการแก้ไขปัญหาการวิเคราะห์

ข้อมูลการทดสอบการบ ารุงรักษา

ระบบการสนับสนุนการรายงานและ

การโฮสต์ข้อมูล 

 ข้อมูลประจ าตัว 

 ข้อมูลการใช้

งาน

แพลตฟอร์ม

ล่าสุด 

 ข้อมลูการ

เดินทาง 

 ข้อมลูการเงิน  

 ข้อมูลการ

ติดต่อสื่อสาร 

 ข้อมลูทางเทคนคิ 

 ข้อมลูเกี่ยวกบั

การเยี่ยมชมของ

ท่าน 

 เพ่ือประโยชน์โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย ส าหรับ

การให้บริการของบริษัท 

การให้บริการด้านการ

บริหารและไอทีความ

ปลอดภัยของเครือข่าย

และเพ่ือป้องกันการ

ฉ้อโกงเป็นการปฏิบัติตาม

กฎหมายของบริษัท 

 เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมายของ

บริษัท 

 ข้อมูลประจ าตัว 

 ข้อมูลการใช้

งาน

แพลตฟอร์ม

ล่าสุด 

 ข้อมลูการเงิน  

 ข้อมูลการ

ติดต่อสื่อสาร 

 ข้อมูลทาง

เทคนิค 

 ข้อมูลเกี่ยวกับ

การเยี่ยมชม

ของท่าน 

 เพ่ือเป็นการปฏิบัติตาม

กฎหมายของบริษัทเมื่อมี

เหตุจ าเป็น 

 การใหค้ าแนะน าทางสุขภาพ การ

บริการทางเภสัชกรรมโดยเภสัชกร 

 ข้อมลูสุขภาพ

ของทา่น 

 โดยความยินยอมของ

ท่าน 

 การให้ค าแนะน าสินค้าและผลิตภัณฑ์

ต่างๆ 

 ข้อมลูสุขภาพ

ของทา่น 

 โดยความยินยอมของ

ท่าน 

 



 

 การส่งต่อข้อมูลในเหตุฉุกเฉิน  ข้อมลูสุขภาพ

ของทา่น 

 เพ่ือป้องกันหรือระงับ

อันตรายต่อชีวิต 

ร่างกาย หรือสุขภาพ

ของบุคคล 

 

3.2 โดยบริษัทอาจจะแบ่งปันข้อมูลของท่านกับ 

3.2.1 หน่วยงานของรฐั และ/หรอื หน่วยงานทีม่ีหน้าทีก่ ากบัดูแลธุรกจิของบริษทั 

3.2.2 คู่ค้าของบริษัท ตัวแทน หรอืองคก์รอืน่ (เช่น ผูต้รวจสอบบญัชีอสิระ ผู้

ใหบ้รกิารจดัเก็บข้อมลูและเอกสาร ผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล และผู้

ใหบ้ริการแพลตฟอรม์อืน่ทีม่ีนติิสมัพันธ์กบับริษัท และ/หรอืทา่น)  

3.2.3 ในกรณีของการฟืน้ฟูกจิการ การควบรวมกจิการ การโอนธุรกจิไม่ว่าทัง้หมด

หรือบางส่วน การขาย การซื้อ การด าเนินกิจการร่วมค้า การมอบ การโอน 

หรือการจ าหน่ายทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกจิ ทรพัยส์นิ หุ้น หรอืธุรกรรม

อื่นที่คล้ายกนั บริษทัยอ่มมีความจ าเป็นที่จะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของ

ท่านให้แก่บคุคลทีส่ามทีไ่ด้รบัการโอนหรอืทีป่ระสงค์จะรับโอนสิทธิของดังกล่าว

ของบรษิัท 

3.2.4 ศาล หน่วยงาน หรอืบคุคลใดๆที่บริษทัถกูก าหนดหรอืได้รับอนุญาตให้เปิดเผย

ข้อมลูส่วนบุคคลตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือค าสั่ง 

3.2.5 ผู้ใหบ้ริการวิเคราะห์ข้อมูลและโปรแกรมค้นหา (Search Engines) ที่ช่วยบริษัท

ในการพัฒนาและเพิ่มประสทิธิภาพของแพลตฟอร์มของบริษัท 

3.2.6 ผู้ใหบ้ริการด้านสือ่สังคมออนไลนท์ี่ได้มาตรฐาน หรือบริษัทโฆษณาภายนอกโดย

มีวัตถปุระสงค์เพือ่แสดงข้อความให้แก่ทา่นและผู้ใชบ้ริการรายอื่นเกี่ยวกับ

แพลตฟอร์มของบรษิัท โดยอาจมกีารใช้ข้อมลูประวัตกิิจกรรมออนไลน์ของท่าน

เพื่อจดัสรรโฆษณาทีท่่านอาจสนใจ ทั้งนี ้บริษทัจะไม่เปดิเผยข้อมลูทีท่ าให้

สามารถระบตุัวตนได้ แตบ่ริษัทจะให้ข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกบัผู้ใช้ของบริษัทแก่

ผู้ใหบ้ริการ/บริษัทดังกล่าว (ยกตัวอยา่งเช่น ขอ้มลูเกี่ยวกบัผู้ชาย 500 คนซึ่ง

มีอายตุ่ ากว่า 30 ป ีซึ่งได้เข้าใชล้ิงคโ์ฆษณาในช่วงวันใดวันหนึ่ง)  

3.2.7 ผู้ใหบ้ริการอื่นๆของบริษทั ซึ่งรวมถึง แตไ่มจ่ ากัดเพยีง (1) ผูใ้หบ้ริการ
อินเทอร์เนต็ (2) ผูใ้ห้บรกิารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (3) ผู้ใหบ้ริการด้านการ

ช าระเงินและระบบช าระเงิน (4) ผูใ้ห้บรกิารดา้นการตลาด สือ่โฆษณา การ

ออกแบบ การสรา้งสรรค์ และการสือ่สาร รวมถงึการจัดกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง

ต่างๆ (5) ผูใ้หบ้ริการดา้นโทรคมนาคมและการสือ่สาร (6) ผู้ใหบ้ริการด้านการ

จัดเก็บขอ้มลูและบริการคลาวด์ไม่ว่าในประเทศหรอืตา่งประเทศ (7) ผูใ้หบ้ริการ

ด้านการพมิพ์ (8) ทนายความ/ ทีป่รึกษาทางกฎหมาย/ ผูต้รวจสอบบัญชี 

และ/หรือผูป้ระกอบวิชาชีพอื่นๆที่ช่วยเหลอืในการด าเนินธุรกจิของบริษทั (9) ผู้

ใหบ้ริการดา้นการจดัเก็บและ/หรือท าลายเอกสาร เปน็ตน้ 

3.2.8 ผู้รับมอบอ านาจ ผู้รับมอบอ านาจช่วง ตัวแทน หรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรมของ
ท่านที่มอี านาจตามกฎหมายโดยชอบ 



3.3 ทั้งนี ้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลของท่านนั้นจะเก็บ รวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของทา่นภายในขอบเขตตามกฎหมายหรอืทีไ่ด้รบัอนุญาต

เท่านั้น 

 

4 การส่งหรือโอนขอ้มูลสว่นบุคคลไปยังต่างประเทศ 

4.1 เนื่องจากบริษัทมีบริษทัในเครือทีอ่ยู่ต่างประเทศ ดังนัน้ บริษัทอาจมคีวามจ าเป็นต้องส่งหรือ
โอนข้อมูลส่วนบุคคลของทา่นไปยังต่างประเทศเพือ่การจัดเก็บและประมวลผล ในกรณี

ดังกล่าว บริษทัจะใชค้วามพยายามอยา่งดทีีสุ่ดในการส่งหรอืโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของทา่น

ไปยังประเทศปลายทางที่มคีวามนา่เชื่อถอื และมมีาตรการรักษาความปลอดภยัทีเ่ทียบเท่า

ตามทีก่ฎหมายภายในประเทศไดก้ าหนดเอาไว้ เว้นแต ่

4.1.1 เป็นการปฏิบตัติามกฎหมาย 

4.1.2 ไดแ้จ้งใหท้่านทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคลทีไ่ม่เพยีงพอของ

ประเทศปลายทางและได้รับความยนิยอมจากทา่น 

4.1.3 ปฏิบตัติามสัญญาทีท่่านท าไว้กับบริษทั หรือตามค าขอของทา่นกอ่นการเข้าท า

สัญญา 

4.1.4 ปฏิบตัติามสัญญาระหว่างบริษัทกับบคุคล/นติิบคุคลอื่นเพือ่ประโยชน์ของทา่น 

4.1.5 ป้องกนัหรอืระงบัอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของ

บุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้ความยนิยอมในขณะนัน้ได้ หรือ 

4.1.6 ด าเนินภารกจิเพื่อประโยชนส์าธารณะทีส่ าคญั 

 

5 การจัดเกบ็และการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบุคคล 

5.1 บริษัทได้ใชม้าตรการรักษาความปลอดภยัทัง้มาตรการในการบริหารจัดการ 
(Organizational Measure) และมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) ที่เหมาะสม

เพื่อจดัเก็บรักษาขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านใหป้ลอดภยั ยกตัวอยา่งเช่น การใช้มาตรการ

เข้ารหัสข้อมลูเพือ่ปอ้งกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต นอกจากนี้ พนักงาน ลกูจา้ง 

และผูใ้หบ้ริการภายนอกของบริษทัมหีนา้ทีต่้องรักษาความลบัของขอ้มลูส่วนบคุคลของ

เจ้าของข้อมูล และตอ้งปฏิบตัิตามมาตรฐานและนโยบายการรกัษาความปลอดภัยของข้อมูล

ที่เคร่งครัดเมื่อมีการใช ้สง่ โอน หรือประมวลผลใดๆกบัข้อมูลส่วนบุคคลของทา่น  

5.2 ในกรณีทีบ่ริษทัหรอืทา่นไดก้ าหนดรหสัผา่นเพือ่การเข้าใชบ้ริการแพลตฟอร์ม ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการรกัษารหสัผา่นดังกลา่วไว้เป็นความลับเพือ่ปอ้งกันไม่ให้บคุคลอืน่เข้าถึง

ข้อมลูส่วนบุคคลของท่านโดยมิชอบ 

5.3 บริษัทขอแจง้ให้ทา่นทราบว่าการส่งขอ้มลูผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตไมม่ีความปลอดภัย 100% 

อย่างไรกต็าม บริษัทจะพยายามอย่างดทีี่สดุเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัท

ไมส่ามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมลูทีส่่งมายังแพลตฟอร์มของบริษัท และทา่น

จะต้องรบัความเสี่ยงในการส่งข้อมลูในแต่ละครัง้  

 

 

 

6. ระยะเวลาในการจัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล 



6.1 บริษัทจะจัดเก็บบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้
ของแพลตฟอร์มของบริษัทหรือเป็นสมาชิก (ส าหรับท่านที่สมัครสมาชิกสาขา) เพ่ือให้

บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทอาจมีความจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านตามอายุความ หรือระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

 

ล าดับ ประเภท/รายการข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาประมวลผล 

1. ข้อมูลประจ าตัว/ใบสมัครสมาชิก ตลอดไปจนกว่าเจ้าของ

ข้อมูลจะขอให้ลบหรอืท าลาย

ข้อมลู 

2. ข้อมูลการใช้งานแพลตฟอร์มล่าสุด 

 

5ปีนับจากวันที่ท่านหยุดใช้

แพลตฟอร์มของบริษัท 

3. ข้อมลูสุขภาพ 

 

5 ปีนับจากวันที่ท่านหยุดใช้

แพลตฟอร์มของบริษัท/หยุด

ใช้งานบัตรสมาชิก 

4. ข้อมลูการเงิน 5 ปีนับจากวันที่ท่านหยุดใช้

แพลตฟอร์มของบริษัท/หยุด

ใช้งานบัตรสมาชิก 

5. ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร 

 

5 ปีนับจากวันที่ท่านหยุดใช้

แพลตฟอร์มของบริษัท/หยุด

ใช้งานบัตรสมาชิก 

6. ข้อมลูความตอ้งการและขอ้คิดเห็น 5 ปีนับจากวันที่ท่านหยุดใช้

แพลตฟอร์มของบริษัท/หยุด

ใช้งานบัตรสมาชิก 

7. ข้อมลูทางเทคนคิ 5 ปีนับจากวันที่ท่านหยุดใช้

แพลตฟอร์มของบริษัท 

8. ข้อมลูเกี่ยวกบัการเยี่ยมชมของทา่น 5 ปีนับจากวันที่ท่านหยุดใช้

แพลตฟอร์มของบริษัท 

ทั้งนี้ บริษัทจะลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือท าให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของ

ท่านได้เมื่อหมดความจ าเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว 

 

7. สิทธิของท่าน 

7.1 ท่านสามารถขอใชส้ิทธิตา่งๆอนัเกี่ยวกบัข้อมูลส่วนบคุคลของท่านไดต้ามข้อก าหนดของ
กฎหมาย และนโยบาย/หลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ในขณะนีห้รือทีจ่ะมกีารแก้ไขเพิม่เติมในอนาคต และใน

กรณีท่านมีอายไุมค่รบ 20 ปีบรบิูรณ์ หรือถูกจ ากัดความสามารถในการท านติกิรรมตาม



กฎหมาย ท่านสามารถขอใช้สิทธิโดยใหบ้ิดาและมารดา ผูใ้ช้อ านาจปกครอง หรือมีผูอ้ านาจ

กระท าการแทนเป็นผู้แจ้งความประสงค ์ 

7.1.1 สทิธใินการเข้าถึงและขอรบัส าเนาขอ้มลู : ท่านมสีทิธิเข้าถึงและได้รับส าเนาขอ้มลูส่วน

บุคคลของทา่นทีบ่ริษัทเกบ็รักษาไว้ 

7.1.2 สทิธใินการขอแก้ไขขอ้มลู : ท่านมสีทิธิขอให้ท าการแก้ไข หรือปรับปรุงขอ้มลูส่วนบุคคล

ของทา่นทีไ่ม่เป็นปัจจุบนั ไมถู่กต้อง หรือไมค่รบถ้วน 

7.1.3 สทิธใินการขอใหล้บหรอืท าลายขอ้มลู : ท่านมสีิทธิขอให้ลบหรือท าลายขอ้มลูของทา่น 

หรือท าให้ขอ้มลูของท่านเปน็ข้อมูลที่ไมส่ามารถระบตุัวตนของท่านได้  

7.1.4 สทิธใินการขอให้ระงับการใช้ขอ้มลู : ท่านมีสทิธิขอใหร้ะงับการใช้ข้อมลูส่วนบุคคลได้เมื่อ

บริษัทอยูใ่นระหว่างตรวจสอบตามค าร้องขอแก้ไขข้อมลูส่วนบุคคล/ขอคดัคา้นของทา่น 

หรือกรณีอืน่ใดที่ท่านขอใหบ้ริษัทระงบัการใช้ข้อมลูส่วนบคุคลแทนการลบหรือท าลาย

ข้อมลูส่วนบุคคลทีไ่มม่ีความจ าเป็นอกีตอ่ไป 

7.1.5 สทิธใินการคัดค้านประมวลผลขอ้มลู:ท่านมสีิทธิคดัค้านการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคลของทา่นในกรณีที่บรษิัทด าเนินการภายใต้ฐานประโยชน์โดย

ชอบด้วยกฎหมาย หรอืเพือ่วัตถปุระสงค์เกี่ยวกบัการตลาดแบบตรงหรือการศึกษาวิจัย

ทางวิทยาศาสตร์ ประวัตศิาสตร์ หรอืสถติิ  

7.1.6 สทิธใินการโอนย้ายขอ้มลู:ท่านมสีิทธิขอรบัข้อมูลส่วนบคุคลของท่านในกรณีที่บริษัทได้

จัดท าข้อมลูนัน้ใหอ้ยูใ่นรปูแบบที่สามารถอ่านหรอืใชง้านได้ด้วยเครือ่งมอืหรอือุปกรณ์ที่

ท างานไดโ้ดยอตัโนมตั ิและสามารถใช้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลนั้นไดด้้วยวธิีการ

อัตโนมัต ิรวมทั้งมีสทิธิขอให้บริษทัสง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านไปยงั

บุคคลภายนอก และมีสทิธขิอรับขอ้มลูส่วนบุคคลที่บริษัทไดส้่งหรอืโอนขอ้มลูสว่นบุคคล

ในรปูแบบดังกลา่วไปยังผู้ควบคุมขอ้มลูส่วนบคุคลอืน่โดยตรง เว้นแตไ่ม่สามารถ

ด าเนินการได้เพราะเหตทุางเทคนิค 

7.1.7 สทิธใินการขอถอนความยนิยอม:หากทา่นไดใ้ห้ความยินยอมแก่บริษทัเพื่อเกบ็รวบรวม 

ใช้ และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของทา่น (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมทีท่่านให้ไว้กอ่น

วันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคลใช้บงัคบัหรอืหลังจากนัน้) ท่านมสีทิธทิีจ่ะถอน

ความยนิยอมเมื่อใดก็ไดต้ลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบคุคลของท่านอยูก่ับบริษัทตาม

รูปแบบทีบ่ริษทัก าหนด เว้นแต่มีขอ้จ ากดัสทิธินัน้โดยกฎหมายหรือมีสัญญาทีใ่ห้ประโยชน์

แก่ทา่นอยู ่

ทั้งนี ้การถอนความยนิยอมของท่านไมส่่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช ้หรอื

เปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคลของทา่นที่บริษัทไดด้ าเนนิการไปแล้วบนฐานความยินยอมนัน้ 

และในบางกรณีการถอนความยนิยอมของท่านดงักล่าวอาจส่งผลกระทบตอ่ท่านในการ

ใช้แพลตฟอรม์ของบริษทั เช่น ไมไ่ด้รับการแจ้งสทิธิประโยชน์ โปรโมชั่น ข่าวสารหรือ

ข้อเสนอใหม่ๆ ไมไ่ด้รบัผลติภัณฑ์หรอืบรกิารทีด่ียิง่ขึ้นและสอดคลอ้งกับความต้องการ

ของทา่น เป็นต้น ดงันัน้หลงัจากทีไ่ด้รบัแจ้งการถอนความยินยอมของทา่น บริษทัจะแจ้ง

ใหท้่านทราบถึงผลที่อาจเกดิขึ้นจากการถอนความยินยอมดังกล่าวเพื่อใหท้่านสามารถ

ตัดสินใจได้ว่าทา่นยังคงประสงค์ทีจ่ะถอนความยินยอมดังกล่าวอกีหรอืไม่ 

7.1.8 สทิธใินการรอ้งเรยีน:ทา่นมีสทิธิรอ้งเรียนต่อผู้มอี านาจตามกฎหมายที่เกีย่วข้อง (เช่น 
คณะกรรมการ/ส านกังานคุ้มครองขอ้มลูส่วนบคุคล) หากทา่นเชื่อว่าการเก็บรวบรวม 

ใช้ และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของทา่นเป็นการกระท าในลักษณะทีฝ่่าฝืนหรือไม่

ปฏิบตัติามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

7.2 ทั้งนี ้ทางบริษัทขอเรียนชี้แจงว่าการใชส้ิทธิตา่งๆของท่านอาจถูกจ ากัดภายใต้กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และมบีางกรณีทีม่ีเหตุจ าเปน็ที่บริษัทอาจปฏเิสธหรือไม่สามารถด าเนินการตามค าขอใช้

สิทธิของท่านได ้เช่น ต้องปฏิบัตติามกฎหมายหรอืค าสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้



สิทธิอาจละเมิดสทิธหิรือเสรีภาพของบุคคลอืน่ เป็นตน้ หากบริษทัปฏิเสธ ค าขอข้างตน้ บริษทั

จะแจ้งเหตผุลของการปฏิเสธให้ทา่นทราบด้วย 

 

8. การรอ้งขอใชส้ทิธิของท่าน 

8.1 การร้องขอใดๆเพื่อการใชส้ิทธิของท่านตามทีก่ลา่วข้างตน้จะตอ้งกระท าเป็นลายลักษณ์อกัษร

ตามรปูแบบที่บรษิัทไดก้ าหนดไว้โดยทางบริษัทตระนักว่าการถอนความยนิยอมของทา่นตอ้ง

กระท าไดโ้ดยง่ายเช่นเดียวกบัการให้ความยนิยอม และบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีทีสุ่ดที่จะ

ด าเนินการหรือชี้แจงภายใน 30 วัน หรอืไม่เกินตามระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด 

 

9 นโยบายคกุกี ้

9.1 เมื่อท่านใชแ้พลตฟอร์ม บรษิัทอาจใสค่กุกีจ้ านวนมากไว้ในบราวเซอร์ของทา่น คกุกี้ หมายถึง
ไฟลด์ิจติอลขนาดเลก็ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและตวัเลขซึ่งบริษัทจดัเก็บไว้บนบราวเซอร์หรือ

ฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อได้รบัความยินยอมจากท่าน คุกกี้ประกอบด้วยขอ้มลู

ซึ่งไดส้่งเข้ามาในฮารด์ดสิกข์องคอมพิวเตอร์ของทา่น 

9.2 วัตถุประสงค์ของการใชคุ้กกี้มดีังต่อไปนี้ (1) เพื่อเปิดการใชฟ้ังก์ชั่นต่างๆ (2) เพื่อท าการ
วิเคราะห์ (3) เพื่อบันทึกความชอบของทา่น และ (4) เพื่อให้สามารถส่งโฆษณาและโฆษณาทีอ่ิง

ตามพฤตกิรรม คกุกีบ้างประเภทอาจใช้เมือ่ท่านต้องการใช้งานในลกัษณะใดลักษณะหนึ่ง หรอื

เลือกความชอบอย่างใดอยา่งหนึ่ง ในขณะที่จะมีการใชคุ้กกี้บางประเภทตลอดระยะเวลาโดยเป็นไป

ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบบันี ้ 

9.3 เหตุผลทีบ่ริษัทใชค้กุกี ้
9.3.1 คุกกี้มคีวามจ าเป็นส าหรบัการท างานของแพลตฟอร์มซึ่งรวมถึง ยกตัวอย่างเช่น คุกกี้

ท าใหท้่านสามารถเข้าถึงพืน้ทีท่ี่จ ากดับนแพลตฟอรม์ของบรษิัท ใชต้ะกร้าสินค้า หรือใช้

บริการเรียกช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

9.3.2 คุกกี้ท าให้บริษทัสามารถจดจ าและนบัจ านวนผู้เยี่ยมชมและเห็นลักษณะทีผู่้เยี่ยมชมใช้

แพลตฟอร์มของบรษิัท ข้อมูลดังกลา่วท าใหบ้ริษัทสามารถพฒันาการท างานของ

แพลตฟอร์ม ยกตัวอย่างเช่น โดยท าให้แนใ่จว่าผูใ้ช้จะสามารถเจอสิง่ทีม่องหาได้โดยง่าย 

9.3.3 คุกกี้ใช้เพือ่จดจ าทา่นเมื่อทา่นกลบัมาใชแ้พลตฟอร์มของบริษัทอีกครั้ง ซึ่งขอ้มลู
ดังกล่าวท าใหบ้ริษัทสามารถจดัเนื้อหาที่เหมาะสมกบัทา่นโดยเฉพาะ ทักทายท่านดว้ยชื่อ 

และจ าความชอบของท่านได้ (ยกตัวอยา่งเช่น ภาษา และภมูิภาคที่ท่านเลือก)  

9.3.4 คุกกี้บนัทกึการเยี่ยมชมของท่านบนแพลตฟอร์มของบริษัทหนา้ทีท่่านเยี่ยมชม และลิงค์
ซึ่งท่านเคยกดตาม บริษทัจะใช้ข้อมลูดงักล่าวเพื่อท าใหแ้พลตฟอร์มของบรษิัทรวมถึง

โฆษณาบนแพลตฟอร์มนั้นสอดคล้องกบัความสนใจของทา่นมากขึ้น ทัง้นี ้บรษิัทอาจ

แบ่งปันขอ้มลูดงักล่าวกับบคุคลทีส่ามเพือ่วัตถุประสงค์นี้ด้วย 

9.4 บริษัทขอแจง้ให้ทา่นทราบว่าบุคคลทีส่าม (รวมถงึยกตัวอยา่งเช่น  เครือข่ายโฆษณา และผู้

ใหบ้รกิารภายนอกทีใ่หบ้ริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เปน็ตน้) อาจใชคุ้กกี้ดังกล่าว

ด้วยเช่นกัน ซึง่บริษทัไม่มอี านาจควบคุมการใช้คกุกีด้งักล่าว คกุกี้ดังกล่าวมกัจะท าให้

แพลตฟอร์มของบรษิัทและโฆษณาที่แสดงบนแพลตฟอร์มของบริษัทมีความเกี่ยวข้องกบัความ

สนใจของคุณมากขึน้ และท าให้สามารถพัฒนาการท างานของแพลตฟอร์มของบริษัทได ้

9.5 ท่านสามารถลบคุกกี้โดยใชฟ้ังก์ชั่นลบขอ้มูลบนแอปพลิเคชันในโทรศพัทม์อืถอืหรอืเว็บ
บราวเซอร์ของท่านซึ่งจะท าให้ท่านสามารถปฏิเสธการติดต่อคุกกี้ทัง้หมดหรือบางส่วนได้ 

อย่างไรกต็าม ทา่นอาจไมส่ามารถเข้าใช้แพลตฟอรม์ของบริษัทไดบ้างส่วน 



 

10 สื่อทางการตลาด 

10.1 บริษัทและคูค่้าของบรษิัทอาจส่งขอ้มลูทางการตลาด โฆษณา และข้อมูลเกี่ยวกบัการ

ส่งเสริมการขายผา่นการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชัน ไปรษณีย์ โทรศพัท์ บริการข้อความสัน้

(sms) อีเมลและ/หรอืแอปพลิเคชนัส าหรับส่งขอ้ความอืน่ๆ (“สือ่ทางการตลาด”)ใหแ้กท่่าน 

และ/หรือ บิดามารดา ผูป้กครอง หรือตัวแทนผูป้กครองในกรณีที่ท่านตกลงสมคัรเป็นสมาชกิ

ในรายชือ่ผูต้ิดตอ่ และ/หรอืยนิยอมรบัสือ่ทางการตลาดและสื่อเพือ่การสง่เสริมการขายตา่งๆ

จากบริษทั ท่านสามารถเลอืกที่จะไม่รับการส่งสื่อทางการตลาดดังกล่าวไดต้ามรูปแบบและ

ช่องทางที่บริษทัก าหนดไว้ไม่ว่าในเวลาใดๆ บริษทัขอแจ้งให้ทา่นทราบว่าหากท่านเลือกทีจ่ะไม่รับ

ข้อมลูดงักล่าว บริษัทจะยังคงสามารถส่งขอ้ความทีไ่มเ่กี่ยวข้องกบัการสง่เสริมการขาย เช่น 

สิทธิประโยชน ์ใบเสร็จรับเงนิหรอืข้อมูลเกี่ยวกับบัญชขีองทา่นได้ตอ่ไป  

 

11 การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว 

11.1 ในการเปลีย่นแปลงดังกลา่วทางหน้าเว็บเพจหรอืแอปพลิเคชนั 

 

12 ติดต่อบรษิัท 

12.1 หากท่านมคี าถามเกี่ยวกบันโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือท่านตอ้งการขอใช้สิทธิ

ของทา่น ตลอดจนส่งขอ้รอ้งเรียนใดๆเกีย่วกับการประมวลผลขอ้มลูส่วนกรณีที่บริษทัไดท้ า

การแก้ไข/ เปลีย่นแปลงใดๆกับนโยบายความเป็นส่วนตวัของบริษทับริษทัจะเผยแพร่การ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนหน้าเพจนี้ กรุณากลับเข้ามาอ่านหน้าเพจนี้เป็นระยะเพื่อให้ทราบถงึการ

ปรับปรงุหรอืการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวัของบริษทั ส าหรับกรณีทีเ่ป็นการ

เปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญ บริษัทจะแจ้งใหท้่านทราบถงึการบุคคลของท่านทีบ่ริษทัด าเนนิการ 

กรุณาติดต่อมาที ่นายรัชภมูิ ชืน่ชอบหรอื หมายเลขโทรศัพท ์(02)538-2229 หรือ ณ 

ส านักงานใหญ่ของบริษทั 
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