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นโยบายการคุ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล 
Privacy Policy  
บริษัท จสัเทล เน็ทเวิรค์ จาํกดั (“บริษัท”) ตระหนกัถึงความสาํคญัในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน จึงไดจ้ดัทาํนโยบายการคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันีเพือแจง้ใหท้่านในฐานะเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลทราบถึงวตัถปุระสงคข์องบรษัิทในการเก็บและการใชข้อ้มลูส่วนบคุคล
ของท่าน บริษัทมีหนา้ทีตามกฎหมายทีจะตอ้งเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเท่าทีจาํเป็นและอยู่ในขอบเขตของ
กฎหมาย  

1. ข้อมูลส่วนบุคคลคอือะไร   
ขอ้มลูสว่นบคุคลแบง่ออกเป็นสองประเภท ไดแ้ก่  

ข้อมูลส่วนบุคคล (ทวัไป) เช่น ขอ้มลูสว่นบคุคลของคนทีมีชีวิตอยู่ทีสามารถระบตุวัตนของบคุคลนนัไดไ้ม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น ชือ 
นามสกลุ ทีอยู่ email address หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน  

ข้อมูลส่วนบุคคลทอี ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ไดแ้ก่ ขอ้มลูส่วนบคุคลทีตอ้งไดร้บัการคุม้ครองเป็นพิเศษ ซงึจาํเป็นตอ้งใหค้วาม
ระมดัระวงัเป็นพิเศษในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลประเภทนี เช่น ขอ้มลูส่วนบุคคลเกียวกับเชือชาติ เผ่าพนัธุ ์ความ
คิดเห็นทางการเมือง ความเชือในลทัธิ ศาสนาหรือปรชัญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาญากรรม ขอ้มลูสขุภาพ ความพิการ ขอ้มลูสหภาพ
แรงงาน ขอ้มลูพนัธกุรรม และขอ้มลูชีวภาพ หรอืขอ้มลูตามทีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลประกาศกาํหนด  

2. บร ิษัทไดร้ ับข ้อมูลส่วนบุคคลของทา่นจากไหน  
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทบีร ิษัทได้ร ับจากทา่นโดยตรง  

บรษัิทไดร้บัขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านโดยตรง โดยวิธีการหนงึวิธีการใด ในกรณีตอ่ไปนี :  

- ท่านติดตอ่สอบถามหรอืขอรบัขอ้มลูจากบรษัิท  
- ใบสมคัรใชบ้รกิาร หรอืแบบคาํขอใชบ้รกิาร หรอืแบบคาํขอเพิมเติม/เปลียนแปลงบรกิาร  
-  ท่านลงทะเบียนโดยการสราํงบญัชีผ่านเวบ็ไซต ์หรอืแอปพลิเคชนั  
- ท่านไดท้าํแบบสอบถามหรอืติดตอ่สือสารกบับรษัิทผ่านช่องทางตา่งๆ อาทิ ทางโทรศพัท ์อีเมล แอปพลิเคชนั สือสงัคม

ออนไลนอื์นของบรษัิท หรอืผ่านพนกังานของบรษัิท  
- ท่านทาํรายการหรอืใหข้อ้มลูผ่านเวบ็ไซต ์หรอืแอปพลิเคชนั หรอือปุกรณข์องบรษัิท  

2. ข้อมูลส่วนบุคคลของทา่นทบีร ิษัทไดร้ ับมาจากหน่วยงาน /บุคคลภายนอก (Third Party)  

บรษัิทอาจไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านมาจากหน่วยงาน/บคุคลภายนอก เช่น บรษัิททีแนะนาํท่านใหแ้ก่บรษัิท หรอืผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคม
หรอืผูใ้หบ้รกิารอินเทอรเ์น็ต หรอืบรษัิทในกลุม่จสัมินอินเตอรเ์นชนัแนล หรอืคูค่าํหรอืพนัธมิตรทางธรุกิจของบรษัิท หรอืผูใ้หบ้รกิารผลิตภณัฑ/์
บรกิาร/เวบ็ไซต/์แอพพลิเคชนัอืนๆ หรอืแหลง่ขอ้มลูสาธารณะ หรอืหน่วยงานของรฐั เป็นตน้  
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3. ข้อมูลส่วนบุคคลทบีร ิษัทเกบ็รวบรวมโดยอัตโนมตั  ิ

บรษัิทไดร้บัขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านเมือท่านเขา้ใชบ้รกิารของบรษัิทผ่านเว็บไซต ์และ/หรอืแอปพลิเคชนั โดยบรษัิทจะมีการเก็บขอ้มลูของ
ท่าน เช่น  

- ขอ้มลูการใชบ้รกิารของท่าน ขอ้มลูการติดตอ่สือสารกบับรษัิท ขอ้มลูโซเชียลมีเดีย ขอ้มลูแอปพลิเคชนัและเบราวเ์ซอร ์ขอ้มลูทีเกียวขอ้งกบั
อปุกรณอิ์เลก็ทรอนิกสที์ท่านใชบ้รกิารเพือใชบ้รกิารหรอืติดตอ่สือสารกบับรษัิท  

- การระบตุาํแหน่งอปุกรณข์องท่าน ซงึช่วยใหบ้รษัิทสามารถใหบ้รกิารฟีเจอรต์า่งๆ ได ้โดยท่านสามารถควบคมุ การจดัเก็บขอ้มลูดงักลา่วผ่าน
การตงัคา่อปุกรณข์องท่านได ้ทงันี ระบบการตงัค่าอาจมีความแตกตา่งกนัตาม แตร่ะบบปฏิบติัการ  

- การใชค้กุกี (Cookies) เพือรวบรวมขอ้มลูในขณะทีท่านใชง้านเวบ็ไซตห์รอืแอปพลิเคชนั โดยช่วยใหบ้รษัิทสามารถจดัใหมี้การบรกิารทีดีขนึ 
เรว็ขนึ ปลอดภยัขึน และเพือความเป็นสว่นตวัของท่าน เมือท่านใชบ้รกิาร และ/หรอืเขา้สูแ่พลตฟอรม์ cookies คือ text files ทีอยู่ใน
คอมพิวเตอรข์องท่านทีใชเ้พือจดัเก็บรายละเอียดขอ้มลู log การใชง้านอินเทอรเ์น็ตของท่านหรอืพฤติกรรมการเยียมชมเวบ็ไซตข์องท่าน  

3. ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านทีบ่ริษทัเก็บรวบรวม  
1. บรษัิทเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านหลายประเภทเท่าทีจาํเป็นแก่การใหบ้รกิาร หรอืบรกิารดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกสอื์นใด
ภายใตว้ตัถปุระสงคข์องบรษัิท หรอืทีท่านใหค้วามยินยอมไว ้โดยสามารถจาํแนกจดักลุม่ประเภทขอ้มลู อาทิ  

ประเภทข้อมูล รายละเอยีด

1. ขอ้มลูการติดตอ่  เช่น ชือ นามสกลุ เลขทีบตัรประชาชน เพศ อาย ุทีอยู่ปัจจบุนั สถานทีทางาน เบอรโ์ทรศพัท ์
อีเมล  

2. ขอ้มลูการเงิน  เช่น เลขบตัรเครดิต/เดบิต หมายเลขบญัชีธนาคาร ขอ้มลูทีเกียวขอ้งกบัธนาคารหรอืการชาํระ
เงิน รวมทงัจาํนวนเงิน วนัและเวลาการชาํระเงิน  

3. ขอ้มลูการสือสาร  เช่น บนัทกึขอ้มลูสนทนา ขอ้มลูการสือสารทางอีเมล ขอ้มลูการบนัทกึเสียง  

4. ขอ้มลูดา้นเทคนิค  เช่น หมายเลขประจาํอปุกรณห์รอืตวัเลขอืนๆ ทีไม่ซาํกนั ประเภทอปุกรณ ์รุน่และยีหอ้เครอืง 
ขอ้มลูตาํแหน่งทีติดตงัอปุกรณ ์ขอ้มลูเกียวกบัสิงทีอยู่ใกลอ้ปุกรณ ์หมายเลข IP Address ของ
คอมพิวเตอร ์ชนิดของบราวเซอร ์การตงัคา่เรอืงเขตเวลา (time zone) ทีตงั (location) 
รายละเอียดแอปพลิเคชนัและเบราวเ์ซอร ์ระบบปฏิบติัการ แพลตฟอรม์และเทคโนโลยีของ
อปุกรณที์ใชเ้ขา้เว็บไซต ์หรอืแอปพลิเคชนั  

5. ขอ้มลูการใชง้านบรกิาร  เช่น ขอ้มลูผลิตภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิารทีมีการสมคัรและใชง้าน, ระยะเวลาและวนัทีท่านเขา้สู่
ระบบการใชบ้รกิาร, ขอ้มลูกิจกรรมการใชง้าน, พฤติกรรมการใชบ้รกิาร เนือหาทีท่านชืนชอบ 
รวมถึงหนา้เวบ็ไซตที์ท่านเขา้ถงึก่อนทีท่านจะเขา้สูแ่พลตฟอรม์หรอืหนา้เวบ็ไซตห์รอืรายการที
ท่านเขา้ชม จาํนวนเวลาหรอืรายการทีท่านใชใ้นการชมหนา้เวบ็ไซต ์สินคา้หรอืขอ้มลูทีท่าน 
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คน้หาในแพลตฟอรม์ เวลาและวนัทีเขา้ชมหรอืการกด ดเูวบ็ไซต ์หรอืแพลตฟอรม์ตา่งๆ ของ
บรษัิท 

 

2. กรณีขอ้มลูสว่นบคุคลทีอ่อนไหว บรษัิทจะไม่จดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลทีอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เวน้แต ่ 

(1) ไดร้บัความยินยอมจากท่านโดยชดัแจง้ (explicit consent)  
(2) เป็นการจาํเป็นเพือปอ้งกนัหรอืระงบัอนัตรายตอ่ชีวิต รา่งกาย หรอืสขุภาพ ซงึท่านไม่สามารถใหค้วามยินยอมได ้ 
(3) เป็นการจาํเป็นเพือปฏิบติัตามตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562  

4. วตัถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
4.1 บรษัิทเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลเพียงเท่าทีจาํเป็น  

- เพือป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต รา่งกาย หรือสขุภาพของบคุคล อนัเป็นกรณีตามฐานการปฏิบติัตามพระราชบญัญัติ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562  

- เพือการปฏิบติัตามสญัญาทีท่านเป็นคู่สญัญา (contract) หรอืเพือใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอของท่านก่อนเขา้ทาํสญัญา 
บริษัทจะนาํขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไปประมวลผลเพือวตัถปุระสงคใ์นการบริหารจดัการเกียวกบับริการหรือเกียวเนืองกับ
การใหบ้ริการ เช่น การติดต่อสือสาํรทีเกียวขอ้งกับบริการ การใหบ้ริการดแูลลกูคา้ การควบคมุคณุภาพการใหบ้ริการ การ
ปรบัปรุงคุณภาพการบริการใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน ตอบขอ้ซกัถาม แจง้การเปลียนแปลงต่างๆ เป็นตน้ รวมทังเพือการ
ปฏิบติัตามสญัญา อนัเป็นกรณีตามฐานการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562  

- เพือเป็นการจาํเป็นเพือการปฏิบติัหนา้ทีในการดาํเนินภาํรกิจเพือประโยชนส์าํธาํรณะอนัเป็นกรณีตามฐานการปฏิบัติตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562  

- เพือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท  (Legitimate Interests) หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ
บคุคลภายนอก หรือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของท่าน โดยทีไม่ทาํใหส้ิทธิขนัพืนฐานในขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านนนั
ลดนอ้ยลง โดยบรษัิทอาจนาํขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไปประมวลเพือการจดัการ เช่น การยืนยนัตวัตน หรอืการรวบรวมขอ้มลู
กรณีเกิดปัญหาเพือฟ้องรอ้งต่อการไม่ปฏิบติัตามสญัญา รวมทงัเพือการจดัทาํรายงานภายในของบรษัิท การดแูลรกัษาระบบ
เพือรกัษามาํตรฐานการใหบ้รกิาร ตลอดจนการจดัการความเสียงของบรษัิท และการดาํเนินการอนัเป็นการจาํเป็นอนัเป็นกรณี
ตามฐานการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562  

- เพือเป็นการปฏิบติัตามกฎหมายของบริษัท (Legal Obligation) บริษัทอาจนาํขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไปประมวลเพือการ
ปฏิบัติหน้าทีทีผู้ควบคุมข้อมูลนันมีตามทีกฎหมายกาํหนด เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาํความผิดเกียวกับ
คอมพิวเตอร ์พระราชบญัญติัลิขสิทธิ พระราชบญัญติัรกัษาความมนัคงปลอดภยั ไซเบอร ์พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มลูส่วน
บุคคล และกฎหมายอืนทีบริษัทตอ้งอยู่ภายใตบ้งัคบักาํหนดใหส้่งขอ้มลู เช่น กฎหมายทีเกียวขอ้งกับการประกอบกิจการ
สัญญาโทรคมนาคม กฎหมายทีเกียวข้องกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย  ์ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
กฎหมายอืนใดทีเกียวขอ้งกับบริการของบริษัท เป็นตน้ อนัเป็นกรณีตามฐานการปฏิบติัตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลู
สว่นบคุคล พ.ศ. 2562  
 

4.2 กรณีทีตอ้งไดร้บัความยินยอมจากท่าน เพือเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านตามความจาํเป็นและมีวตัถปุระสงคอ์นั
ชอบดว้ยกฎหมาย บรษัิทจะดาํเนินการใหท้่านรบัรู ้ใหค้วามยินยอมทางอิเลก็ทรอนิกส ์ขอ้ความสนั (Short Message Service) เวบ็ไซต ์ 
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ขอ้ความผ่านอปุกรณ ์หรอืตามแบบวิธีการของบรษัิทเป็นคราวๆ ทงันี ท่านสามารถยกเลิกหรอืถอนการใหค้วามยินยอมกบับรษัิทไดต้ลอดเวลา
โดยผ่านระบบการยกเลิกการรบัขอ้มลูของบรษัิท  
 
4.3 การใชข้อ้มลูสว่นบคุคล  

บรษัิทจะนาํขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านทีไดร้บัหรอืทีเก็บรวบรวมมาํใชเ้พือวตัถปุระสงคใ์นการบรหิารจดัการเกียวกบับรกิารหรอืเกียวเนืองกบัการ
ใหบ้รกิารเพือใหส้ามารถใชบ้รกิารไดส้ะดวกตรงตามความตอ้งการมากยิงขึน หรอืวตัถปุระสงคท์างการตลาด หรอืวตัถปุระสงคอื์นใดอนัชอบ
ดว้ยกฎหมาย อาทิ  

1) ใหบ้รกิารตามสญัญากบัลกูคา้  

2) ใหบ้รกิารลกูคา้ (Customer Service) ซงึรวมถึงแตไ่ม่จาํกดัเฉพาะ  
 - การติดตอ่กบัลกูคา้เพือดาํเนินตามคาํขอของลกูคา้  
 - การติดต่อสือสาํรผลิตภัณฑ์และบริการทีเกียวข้อง รวมถึงส่งใบแจ้งค่าบริการ การแจ้งเตือนให้ชาํระ ค่าสินคา้และบริการ 
 ใบเสรจ็รบัเงิน  
 - ใหบ้รกิารหลงัการขาย  
 - จดัการดา้นสิทธิประโยชนข์องลกูคา้  
 - รบัเรอืงรอ้งเรยีนของลกูคา้  
 - รบัแจง้ประสาํนงานเพือแกปั้ญหาการใชง้านของลกูคา้  
 - อาํนวยความสะดวกลกูคา้ในการตรวจสอบขอ้มลู การชาํระเงิน และการจดัการสิทธิประโยชนข์อง ลกูคา้  

3) เพือวิเคราะหข์อ้มลูทีเป็นประโยชนใ์นการพฒันาบรกิารของบรษัิท เช่น  
 - รายงานสถิติเรอืงจาํนวนลกูคา้เพือการวางแผนการตลาด  
 - พัฒนาเว็บไซต ์ผลิตภัณฑแ์ละบริการ แอปพลิเคชัน แก้ปัญหาในเชิงเทคนิคทีเกิดขึนในการใชเ้ว็บไซตผ์ลิตภัณฑแ์ละบริการ 
 แอปพลิเคชนั และพฒันาประสบการณข์องลกูคา้ในการรบับรกิารจากบรษัิท 5  
 - ศึกษาและทาํความเข้าใจถึงความตอ้งการของท่าน เพือวิเคราะหแ์ละปรบัปรุงบริการทีท่านใช้งานให้มี ประสิทธิภาพและ
 ตอบสนองความตอ้งการของท่าน  

4) การบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยั ความเสียง และการปอ้งกนัอาชญากรรม  
 - เพือปฏิบติัตามกฎหมายทีเกียวขอ้งกบับรษัิท  
 - เพือปอ้งกนัการทจุรติ ฉอ้โกง รวมถึงการใชส้ิทธิเรยีกรอ้งตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง  
 - เพือรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูและเครือขาํยการใหบ้ริการของบริษัท และรายงานท่านหากพบกิจกรรมทีนาํสงสยั เช่น การ
 พยายามลงชือเขา้ใช ้ บญัชีของท่านโดยผิดปกติ  
 - เพือยืนยนัและพิสจูนต์วัตน และยืนยนัช่องทางการติดตอ่  

5) เพือส่งข่าวสารโปรโมชนั รวมถึงการเขา้รว่มกิจกรรมดา้นการตลาด เพือประโยชนใ์นการใหบ้รกิารแก่ท่าน รวมถึงบรกิารทีท่านอาจสนใจ อนั
เป็นประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย โดยการใชข้อ้มลูดงักล่าวจะไม่ขดัต่อสิทธิขนัพืนฐานของของท่านเกินสมควร เช่น บริการอินเทอรเ์น็ต 
บริการกิจการกระจาํยเสียง บริการกิจการโทรทศัน ์บริการช่องทางชาํระเงิน การทาํบรกิารทางดิจิทลั การวิจยัการตลาดและการจดักิจกรรม
ส่งเสริมการขาย หรือบริการอืนใด หรือเพือประโยชนใ์นการวิเคราะหแ์ละนาํเสนอบริการหรือผลิตภณัฑใ์ดๆ ใหท้่าน หรือเพือประโยชนใ์นการ
จดัทาํฐานขอ้มลูและใชข้อ้มลูเพือเสนอสิทธิประโยชนใ์หแ้ก่ท่าน  
 

4.4 บรษัิทอาจมีการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลดว้ยเหตผุลและ/หรอืวตัถปุระสงคอื์นๆ ทีอาจมีขึนเพิมเติมในอนาํคตซงึบริษัทจะแจง้ใหท้่าน
ทราบล่วงหนา้ทางอิเล็กทรอนิกส ์ขอ้ความสนั (Short Message Service) เว็บไซต ์ขอ้ความผ่านอุปกรณใ์หบ้ริการ หรือตามแบบวิธีการของ
บรษัิทเป็นคราวๆ ในกรณีทีท่านตอ้งใหค้วามยินยอมในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล บรษัิทจะดาํเนินการใหท้่านรบัรู ้ใหค้วามยินยอมทาง
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อิเล็กทรอนิกส ์ขอ้ความสนั (Short Message Service) เว็บไซต ์ผ่านอปุกรณใ์หบ้ริการ ขอ้ความผ่านอปุกรณ ์หรือตามแบบวิธีการของบริษัท
เป็นคราวๆ  

บริษัทอาจใชฐ้านการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทีชอบธรรมมากกว่าหนึงฐานในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ของท่านซึงขึนอยู่กับ
วตัถปุระสงคใ์นแตล่ะกิจกรรมของบรษัิททีใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของท่าน  

ทงันี หากท่านไม่ใหข้อ้มลูส่วนบคุคลกบับรษัิท อาจส่งผลกระทบต่อท่านในการไม่ไดร้บัการบรกิารจากบรษัิท หรอื ไม่ไดร้บัความสะดวกในการ
รบับรกิารจากบรษัิท หรอืไม่ไดร้บัการปฏิบติัตามสญัญา และท่านอาจไดร้บัความเสียหาย/เสียโอกาํส และอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบติัตาม
กฎหมายใดๆ ทีท่านหรอืบรษัิทฯ ตอ้งปฏิบติัตาม  
 
4.5 บรษัิทอาจมีการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลดว้ยตนเองหรอืโดยบคุคลอืน  

5. การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล  
บรษัิทอาจทาํการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านใหแ้ก่บคุคลภายนอกเท่าทีจาํเป็นเพือใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ละฐานในการประมวลผล
ขอ้มลูสว่นบคุคล โดยบรษัิทอาจสง่ขอ้มลูของท่านไปยงับคุคลดงัตอ่ไปนี  

(1) ผูป้ระมวลผลขอ้มลู หรือผูใ้หบ้ริการคลาํวดค์อมพิวติง หรือบคุคลใดๆ ทีบริษัทเป็นคู่สญัญาหรือมีนิติ สมัพนัธด์ว้ย (ไม่ว่าในประเทศหรือ
ต่างประเทศ) เช่น บริษัทในกลุ่มจสัมินอินเตอรเ์นชนัแนล ผูส้นบัสนนุการขาย ผูเ้ชียวชาญและผูใ้หบ้ริการดา้นต่างๆ ซึงรวมตลอดถึงผูบ้ริหาร 
พนกังาน ลกูจาํง ผูร้บัจา้ง ตวัแทน ทีปรกึษาของบรษัิทหรอืของบคุคลใดๆ ทีบรษัิทเป็นคูส่ญัญาหรอืมีนิติสมัพนัธที์เป็นผูร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลนนั 
ทงันี เพือใหบ้คุคลหรอืนิติบคุคลเหลา่นนัใหบ้รกิารแก่บรษัิทหรอืแก่ท่านอนัเกียวขอ้งกบัการใหบ้รกิารของบรษัิท 

(2) หน่วยงานกาํกบั หน่วยงานของรฐับาล หรอืหน่วยงานทีมีหนา้ทีดแูล เช่น สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สาํนกังาน กสทช.) สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
หรอืบคุคลใดๆ ก็ตามทีบรษัิทตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเท่าทีกฎหมายหรอืกฎระเบียบทีเกียวขอ้งกาํหนด หรอืในกรณีเฉพาะอืนๆ เช่น เป็นไปตามคาํสงั
ศาล  

(3) เพือการก่อตงัสิทธิเรยีกรอ้งของบรษัิทตามสญัญาหรอืตามกฎหมาย หรอืการยกขนึตอ่สูส้ิทธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย  

(4) บคุคลทีสนใจลงทนุในบริษัทหรือตวัแทนของบคุคลดงักล่าวในการวิเคราะหแ์ละประเมินขอ้มลูในเชิงลกึ (due diligence purpose) ไม่ว่า
จะเป็นการเขา้ลงทนุรว่ม การควบรวม การโอนกิจการ หรอืการขายธุรกิจหรอืทรพัยส์ิน ไม่ว่าบางส่วนหรอืทงัหมด ทีปรกึษาของบคุคลเหล่านนั 
ซงึรวมตลอดถึงบคุคลอืนทีเกียวขอ้งและหน่วยงานกาํกบัดแูลในเรอืงดงักลา่ว  

6. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  
1. บรษัิทเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านในระบบงานสาํรสนเทศของบรษัิท และจดัใหมี้การรกัษาความปลอดภยั ทีมีมาํตรฐานเพือใหร้ะบบงาน
สาํรสนเทศของบรษัิท และการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของท่านมีความปลอดภยั โดยมีมาํตรการดงันี  

 - จาํกดัการเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลทีอาจจะเขา้ถึงไดโ้ดยเจาํหนา้ทีหรอืพนกังาน  

- จดัใหมี้วิธีการทางเทคโนโลยีเพือปอ้งกนัไม่ใหมี้การเขา้สูร่ะบบคอมพิวเตอรที์ไม่ไดร้บัอนญุาํต  

- จดัการทาํลาํยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านเพือความปลอดภยัเมือขอ้มลูดงักล่าวไม่จาํเป็นสาํหรบัวตัถปุระสงคใ์นการเก็บขอ้มลูของ
บรษัิทอีกตอ่ไป  
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- มีกระบวนการจัดการกับกรณีละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล หรือกรณีทีตอ้งสงสยัและตอ้งแจง้เหตุการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลแก่
สาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลตามเงือนไขทีกฎหมายกาํหนด  

2. ระยะเวลาในการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคล  

- บรษัิทเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไวใ้นระยะเวลาทีจาํเป็นในระหว่างทีท่านยงัใชบ้รกิารหรอืมีนิติสมัพนัธอ์ยู่กบับรษัิท หรอืตลอด
ระยะเวลาเท่าทีจาํเป็นเพือดาํเนินการตามวตัถุประสงคข์องบริษัท และเป็นไปตามระยะเวลาทีกาํหนดโดยมาํตรฐานทีไดร้บัการ
ยอมรบั เช่น มาํตรฐานทางบญัชี มาํตรฐานทางกฎหมาย และกฎระเบียบอืนทีเกียวขอ้ง  

- กรณีการใหบ้ริการสินสดุลง บริษัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไว ้เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัแต่วนัทีบริการสินสดุลง เวน้
แต่มีกฎหมายกาํหนดใหจ้ัดเก็บเป็นระยะเวลาทีมากกว่าหรือนอ้ยกว่าระยะเวลาดงักล่าว หรือเพือการก่อตงัสิทธิเรียกรอ้งตาม
สญัญาหรอืตามกฎหมาย หรอืการยกขนึตอ่สูส้ิทธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย  

- ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านทีไดม้าํจากคกุกี (Cookies) ในการเก็บขอ้มลูเมือท่านเขา้ใชเ้ว็บไซต ์บริษัท จะเก็บไวต้ามทีกฎหมายที
เกียวขอ้งกาํหนด  

- เมือพน้ระยะเวลาจดัเก็บ บรษัิทจะลบหรอืทาํลาํยขอ้มลูสว่นบคุคล หรอืทาํใหเ้ป็นขอ้มลูทีไม่สามารถระบถุงึตวัตนของทา่นได ้ 

7. นโยบายเร่ืองคุกกี ้(Cookies) 
1. Cookies เพือการทางานของเวบ็ไซต ์(Functionality Cookies):  

บรษัิทใช ้Cookies เพือพฒันาการทางานของเว็บไซต ์(Functionality Cookies) ในการจดัเก็บขอ้มลูการเขา้เยียมชมเว็บไซต ์หรอืของท่านเพือ
ช่วยใหบ้ริษัท สามารถจดัใหมี้การบริการทีดีขึน เร็วขึน ปลอดภยัขึน Cookies ประเภทนีช่วยใหบ้ริษัทจดจาํอุปกรณห์รือบราวเซอรข์องท่าน
เพือใหบ้ริษัทสามารถจัดทาํเนือหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านไดร้วดเร็วขึน และช่วยใหก้ารบริการและแพลตฟอรม์
สะดวกสบายและเป็นประโยชนต์อ่ท่านมากขนึ ในการปิดใชง้าน Cookies นี ท่านสามารถตงัคา่อปุกรณข์องคณุโดยดวิูธีการช่วยเหลือของเบราํ
เซอรห์รอือปุกรณข์องท่าน  

2. Cookies เพือการวิเคราะห ์(Analytic cookies):  

บรษัิทใช ้Analytics Cookies ทีใหบ้รกิารโดยบคุคลภายนอกเพือเก็บขอ้มลูว่าผูเ้ขา้ชมเว็บไซต ์ของบรษัิทมีการใชง้านอย่างไร บรษัิททาํขอ้มลูผู้
เขา้ชมเว็บไซตเ์ป็นขอ้มลูนิรนาํมทงัหมด (Anonymization) และส่งผ่านไปทีบุคคลภายนอกผูที้จะสามารถใชข้อ้มลูเหล่านีหรือเปิดเผยขอ้มลู
เหล่านีใหก้ับบุคคลอืนทีประมวลผลขอ้มลูใหต้ามทีกฎหมายอนุญาต บุคคลภายนอกจะไม่รวมขอ้มลูของท่านทีไดไ้ปจากเว็บไซตบ์ริษัทกับ
ขอ้มลูทีบคุคลภายนอกมีอยู่แลว้ ท่านสามารถเลือกปิดการใชง้าน Cookies ลกัษณะนีบนหนา้เวบ็ไซตบ์รษัิท  

8. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Website อ่ืน  
นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันีใชเ้ฉพาะสาํหรบัการใหบ้ริการของบริษัท และการใชง้านเว็บไซตข์องบริษัท เท่านนัหากท่านไดก้ด link ไปยงั
เว็บไซตอื์น หรือบริการหรือแอปพลิเคชนัของบุคคลอืน (แมจ้ะผ่านช่องทางในเว็บไซต ์อปุกรณใ์หบ้ริการ หรือแอปพลิเคชนัของบริษัทก็ตาม) 
ท่านจะตอ้งศกึษาและปฏิบติัตามนโยบายความเป็นสว่นตวัทีปราํกฏในเวบ็ไซตน์นัๆ แยกตา่งหากจากของบรษัิท  
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9. การเปล่ียนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
บริษัทจะตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจาํ ทังนี หากมีการเปลียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว การ
เปลียนแปลงนโยบายดงักลา่วจะถกูประกาศหรอืตีพิมพไ์วบ้นเวบ็ไซตห์รอืแพลตฟอรม์อืนของบรษัิท  

10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
ในฐานะเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล ท่านมีสิทธิในการดาํเนินการตามขอบเขตทีพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ใหก้ระทาํ
ได ้ดงัตอ่ไปนี  

1. ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw Consent) ในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลทีท่านไดใ้หค้วามยินยอมกบับริษัทได้
ตลอดระยะเวลาทีบรษัิทเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน  

2. ท่านมีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน (Right of Access) และขอใหบ้รษัิททาํสาํเนาขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วใหแ้ก่ท่าน  

3. ท่านมีสิทธิใหบ้รษัิทแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้ง หรอืเพิมเติมขอ้มลูทีไม่สมบรูณ ์(Right to Rectification)  

4. ท่านมีสิทธิในการขอใหบ้รษัิททาํการลบขอ้มลูของท่านดว้ยเหตบุางประการได ้(Right to Erasure)  

5. ท่านมีสิทธิขอใหบ้รษัิทระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของท่านดว้ยเหตผุลบางประการได ้(Right to Restriction of Processing) 

6. ท่านมีสิทธิในการโอนยา้ยขอ้มลูส่วนบุคคลทีท่านใหไ้วก้ับบริษัทไปยังผูค้วบคุมขอ้มูลรายอืนหรือตวัท่านเองดว้ยเหตุผลบางประการได ้
(Right to Data Portability)  

7. ท่านมีสิทธิคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูของท่านดว้ยเหตผุลบางประการได ้(Right to Object)  

8. ท่านมีสิทธิเรยีกรอ้งใหช้ดใชค้า่สินไหมทดแทนกรณีทีการละเมิดขอ้มลูสว่นบคุคลก่อใหเ้กิดความเสียหาย  

ในการใชส้ิทธิดงักล่าว ท่านสามารถติดต่อบริษัทในฐานะผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลตามทีอยู่ขา้งล่างเพือดาํเนินการ ยืนคาํรอ้งขอดาํเนินการ
ตามสิทธิขา้งตน้ได ้และบริษัทจะดาํเนินการตามคาํขอของท่านภายใน 30 วัน บริษัทจะดาํเนินการพิจารณาคาํขอของท่านตามขอบเขต                  
ของพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 และ ในกรณีทีบรษัิทปฏิเสธคาํขอของท่าน บรษัิทจะใหเ้หตผุลการปฏิเสธคาํขอของ
ท่านดว้ย  

11. ช่องทางการติดต่อกบับริษทั 
 บรษัิท จสัเทล เน็ทเวิรค์ จาํกดั 
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