
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล 
นโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลนี้จดัท าขึน้เพื่ออธบิายใหท้่านทราบถงึแนวทางปฏบิตัขิองบรษิทั ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่กีารเกบ็รวบรวม เหตุผลในการเกบ็รวบรวม การใช ้การเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน สทิธขิองท่าน
ในฐานะเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล  
 
1. เราคอืใคร 

ซึ่งนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลนี้ใชบ้งัคบักบัขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่กบ็รวบรวมโดย บรษิทั ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส 
จ ากดั และบรษิทั อนันดา เทคโนโลย ีจ ากดั (รวมเรยีกว่า "บรษิทั") ในกรณีทีท่่านมขีอ้ซกัถามเกี่ยวกบันโยบายคุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบุคคลกรุณาตดิต่อ 
สถานทีต่ดิต่อ : บรษิทั ไวรเ์ออ แอนด ์ไวรเ์ลส จ ากดั 
         เลขที ่240/64-67 ชัน้ 26 อาคารอโยธยาทาวเวอร ์ถนนรชัดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง  

        กรุงเทพฯ 10310 
ช่องทางการตดิต่อ : โทร. 0 2034 4500 
 
2. ขอ้มลูส่วนบุคคล คอือะไร 

ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถงึ "ขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคลซึ่งท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลนัน้ได้ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม แต่
ไม่รวมถงึขอ้มลูของผูถ้งึแก่กรรมโดยเฉพาะ" 

 
3. ขอ้มลูส่วนบุคคลทีบ่รษิทัเกบ็รวบรวม 

บรษิทัจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลอนัเกีย่วกบัการใชบ้รกิารในปัจจุบนัและทีอ่าจมเีพิม่ขึน้ในอนาคต ดงัต่อไปนี้ 
• ขอ้มูลทีบ่่งชี้ตวัตน เช่น ชื่อ นามสกุล วนัเกดิ เพศ สญัชาต ิภาพถ่าย ภาพและหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 

ขอ้มลูอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้มลูต าแหน่งทีอ่ยู่ 
• ขอ้มลูตดิต่อ เช่น ทีอ่ยู่ สถานทีต่ดิต่อ หมายเลขโทรศพัท ์อเีมล 
• ขอ้มูลทีจ่ าเป็นส าหรบับรษิทัในการปฏบิตัติามกฎหมาย ค าขอตามกฎหมายของหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายและ/

หรอืค าสัง่ศาล 
 

4. แหล่งทีม่าของขอ้มลูส่วนบุคคล 
บรษิทัอาจไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางดงันี้ 
บรษิัทได้รบัขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยบรษิัทจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากขัน้ตอนการ

ใหบ้รกิารดงันี้ 
• ขัน้ตอนการท าสญัญาการใชบ้รกิาร หรอืการว่าจา้งต่าง ๆ กบับรษิทั 
• จากความสมคัรใจของท่าน ในการท าแบบสอบถาม (Survey) หรอืการโต้ตอบทางอเีมล หรอืช่องทางการสื่อสาร

อื่น ๆ ระหว่างบรษิทัและท่าน 
• จากการเสนอขายผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรกิารของบรษิทั 
• เกบ็จากขอ้มลูการใชเ้วบ็ไซตข์องบรษิทัผ่าน Browser's cookies ของท่าน 

บรษิัทได้รบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สามซึ่งมสีทิธเิปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย 
รวมถึงตวัแทนและผู้รบัจา้งช่วงทีบ่รษิทัใชเ้พื่อช่วยใหบ้รษิทัสามารถด าเนินการสมคัรบรกิารและใหบ้รกิารแก่ท่าน โดยไดร้บั
ขอ้มูลผ่านทางอีเมล ได้รบัแจ้งทางโทรศพัท์ หรอืได้รบัเป็นเอกสารซึ่งผู้ที่เปิดเผยมสีทิธใิห้ขอ้มูลส่วนบุคคลได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย 



 
5. วตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล 

บรษิทัเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 
• เพื่อการให้บรกิารตามสญัญาซึ่งท่านเป็นคู่สญัญา หรอืเพื่อใช้ในการด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเข้าท า

สญัญานัน้ 
• เพื่อแจง้ขอ้มลู ข่าวสาร รายการส่งเสรมิการขาย และขอ้เสนอต่าง ๆ เกี่ยวกบัการซื้อขายสนิคา้ หรอืการใชบ้รกิาร

ต่าง ๆ ของบรษิทัรวมถงึนิตบิุคคลหรอืบุคคลอื่นใด 
• เพื่อวตัถุประสงค์ในการวเิคราะห์และวางแผนการตลาด กิจกรรมทางการตลาดของบรษิัทและ/หรือร่วมกับนิติ

บุคคลหรอืบุคคลอื่นใด 
• เพื่อความปลอดภยัหรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย หรอืสุขภาพอนามยัของบุคคล 
• เพื่อวตัถุประสงคข์องการปฏบิตัติามกฎหมาย และ/หรอืมเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมายของ

บรษิทั 
• เพื่อวตัถุประสงค์อื่นตามทีก่ฎหมายใหอ้ านาจในการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย โดยไม่ต้องไดร้บัความยนิยอม

จากเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล 
• เพื่อการพสิจูน์และยนืยนัตวัตนของผูส้มคัรเพื่อสมคัรลงทะเบยีนและเขา้ใชบ้รกิาร 
• เพื่อช าระค่าบรกิารและค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้และบรกิาร 
• เพื่อให้บริการหลงัการขาย ให้บริการตามที่ท่านร้องขอ ตอบข้อสงสยั สนับสนุนการใช้งาน ให้ข้อมูล รบัเรื่อง

รอ้งเรยีน ชดเชยค่าเสยีหาย และแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
• เพื่อท าความเขา้ใจความตอ้งการและความพงึพอใจของท่าน 
• เพื่อการแจง้ขอ้มลู ขา่วสาร จากหน่วยงานก ากบัดแูลและภาครฐั 
• เพื่อส่งหนังสือแจ้งค่าบริการ ใบสัง่ซื้อสินค้าและบริการ การแจ้งเตือนให้ช าระค่าสินค้าและบริการ จัดท า

ใบเสรจ็รบัเงนิและใบก ากบัภาษ ีตดิตามทวงถามหนี้ 
 

6. การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล 
เมื่อไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลจากแหล่งทีม่าของขอ้มูลส่วนบุคคลแล้ว บรษิทัจะด าเนินการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามวตัถุประสงค์ทีไ่ดแ้จง้ไว ้ทัง้นี้ บรษิทัอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลการใชบ้รกิารของท่าน
ให้แก่บริษัทในกลุ่มทรู เครือเจริญโภคภัณฑ์ เครือกิจการ เครือธุรกิจ หน่วยงานราชการตามกฎหมาย ผู้ให้บริการด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ ธนาคารและผู้ให้บรกิารด้านการช าระเงนิและการท าธุรกรรม ผู้ให้บรกิารสนับสนุนลูกค้า ผู้ให้บรกิาร
จดัการดา้นการตลาดและการโฆษณาทีป่รกึษาทางธุรกจิ รวมถงึนิตบิุคคล หรอืบุคคลอื่นใดทีบ่รษิทั และ/หรอืท่านเป็นคู่สญัญา
หรอืมนีิติสมัพนัธ์ตามกฎหมาย นอกจากนี้ บรษิัทอาจจ าเป็นต้องส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัหน่วยงานก ากบัดูแลเพื่อ
ตรวจสอบ และอาจใชผ้ลการตรวจสอบขอ้มลูดงักล่าวเพื่อป้องกนัการฉ้อโกง 

บรษิทัอาจมคีวามจ าเป็นในการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคล หน่วยงานต่างประเทศหรอืองค์กรระหว่าง
ประเทศ ทีม่ไิดม้มีาตรฐานดา้นการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่พยีงพอ (Appropriate safeguards) 

 
7. การเกบ็รกัษาและระยะเวลาในการเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคล 

บรษิทัมกีารเกบ็รกัษาและระยะเวลาในการเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ดงันี้   
• ลกัษณะการเกบ็ : จดัเกบ็เป็นหนังสอื (Hard copy) และจดัเกบ็ในระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Soft copy) โดยมมีาตรการ

รกัษาความมัน่คงปลอดภยัทีม่ปีระสทิธภิาพ เพื่อป้องกนัการสูญหาย เขา้ถงึ ใช ้เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเปิดเผย
ขอ้มลูส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรอืโดยมชิอบ 



• ระยะเวลาจดัเกบ็ : บรษิทัจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านภายในระยะเวลาเท่าทีจ่ าเป็นตามวตัถุประสงค์
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ หรอืภายในระยะเวลาทีม่สีญัญาหรอืนิตสิมัพนัธต์ามกฎหมายระหว่างท่าน
และบรษิทั หรอืภายในระยะเวลาการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมายของคู่สญัญา 

• เมื่อพน้ระยะเวลาจดัเกบ็ หรอืบรษิทัไม่มสีทิธหิรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
แล้ว บรษิทัจะด าเนินการลบหรอืท าลายขอ้มลูส่วนบุคคล หรอืท าใหข้อ้มลูส่วนบุคคลเป็นขอ้มลูไม่สามารถระบุตวั
บุคคลทีเ่ป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลได ้ภายในระยะเวลาอนัควร 

 
8. สทิธขิองเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล 

ท่านในฐานะเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลมสีทิธเิกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลตามพระราชบญัญตัคิุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 ดงันี้     

• สทิธใินการถอนความยนิยอม (Right to withdraw consent) เมื่อท่านใหค้วามยนิยอมกบับรษิทัเพื่อวตัถุประสงค์
อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อจ ากัดสิทธิตาม
กฎหมาย หรือการที่ท่านให้ความยินยอมเกี่ยวขอ้งกับสญัญาที่ให้ประโยชน์ท่าน  ท่านมีสิทธิในการถอนความ
ยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกบับริษัทได้ตลอดระยะเวลาที่ขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านอยู่กบับรษิทั กรุณาตดิต่อบรษิทัหากท่านต้องการ หากการถอนความยนิยอมของท่านท าใหบ้รษิทั
อาจไม่สามารถมอบผลติภณัฑห์รอืบรกิารบางอย่างใหท้่านได ้บรษิทัจะแจง้ใหท้่านทราบถงึรายละเอยีดดงักล่าว 

• สทิธใินการขอเขา้ถงึและขอรบัส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคล (Right to access) ท่านมสีทิธใินการขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่าน และขอใหบ้รษิทัท าส าเนาขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวใหแ้ก่ท่าน 

• สทิธใินการขอให้โอนขอ้มูลส่วนบุคคล (Right to data portability) ท่านมสีทิธใินการขอให้บรษิัทโอนขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านทีท่่านใหไ้วก้บับรษิทัไปยงัผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลรายอื่นหรอืตวัท่านเองดว้ยเหตุบางประการได้ 

• สทิธใินการคดัค้านการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (Right to object) ท่านมสีทิธใินการคดัค้านการประมวลผล
ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านดว้ยเหตุบางประการได ้

• สทิธใินการขอให้ลบขอ้มูลส่วนบุคคล (Right to erasure) ท่านมสีทิธใินการขอใหบ้รษิทัลบขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านดว้ยเหตุบางประการได ้

• สทิธใินการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูส่วนบุคคล (Right to restriction of processing) ท่านมสีทิธใินการขอใหบ้รษิทั
ระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านดว้ยเหตุบางประการได ้

• สทิธใินการแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง (Right to rectification) ท่านมสีทิธใินการขอใหบ้รษิทัแกไ้ขขอ้มลูส่วน
บุคคลของท่านทีไ่ม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบนั หรอืไม่สมบูรณ์ โดยบรษิทัจะด าเนินการตรวจสอบและแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนขอ้มูลส่วนบุคคลบางอย่างที่บรษิัทพจิารณาแล้วว่ามคีวามจ าเป็นต้องยนืยนัตวัตนท่าน
เพิม่เตมิ บรษิทัจะขอเอกสารและ/หรอืขอ้มลูเพิม่เตมิ 

• สทิธใินการร้องเรยีน (Right to complain) ท่านมสีทิธริ้องเรยีนบรษิทัด้วยเหตุบางประการไดท้่านสามารถตดิต่อ
เจ้าหน้าที่ของบรษิัทเพื่อยื่นค าร้องขอด าเนินการตามสทิธขิา้งต้นตามรายละเอียดที่ปรากฏในหวัขอ้ 1 หรอืตาม
ช่องทางที่บริษัทก าหนด บริษัทมีสิทธิในการปฏิเสธค าร้องขอที่เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ค าร้องขอที่ไม่
สมเหตุสมผล ค ารอ้งขอทีก่ฎหมายไม่ไดบ้ญัญตัไิว ้และ/หรอืค ารอ้งขอทีไ่ม่สามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ นอกจากนี้ บรษิทั
มสีทิธใินการปฏเิสธค ารอ้งขอของท่านตามหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนด 

9. ในกรณีทีท่่านปฏเิสธไม่ใหใ้ชข้อ้มลูส่วนบุคคล 
 บรษิัทมคีวามจ าเป็นต้องรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลตามกฎหมายหรอืเพื่อเขา้ท าสญัญาที่บรษิัทมกีบัท่าน หากท่าน
เลอืกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล บรษิัทอาจไม่สามารถให้บรกิารแก่ท่านได้  ในกรณีที่ท่านไม่ยินยอมให้ใช้ขอ้มูลส่วนบุคคล 
นอกเหนือจากทีบ่รษิทัใชข้อ้มลูส่วนบุคคลเพื่อการปฏบิตัติามสญัญา และการปฏบิตัติามกฎหมาย ท่านยงัคงสามารถใชบ้รกิาร



ของบรษิทัได ้โดยท่านอาจไดร้บัความสะดวกจากการใชบ้รกิารน้อยลง เนื่องจากบรษิทัไม่ไดร้บัความยนิยอมใหใ้ชข้อ้มูลส่วน
บุคคลเพื่อวตัถุประสงคส์ าหรบัการใหบ้รกิารอย่างเตม็ประสทิธภิาพ 
 
10. กจิกรรมทางการตลาดและการส่งเสรมิการตลาด 
 ในระหว่างการใช้บริการ บริษัทจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด 
ผลติภณัฑ์ การใหบ้รกิารของบรษิทั รวมถงึผูโ้ฆษณา และพนัธมติรทางธุรกจิ ซึ่งบรษิทัคาดว่าท่านอาจมคีวามสนใจ โดยท่าน
สามารถด าเนินการยกเลกิความยนิยอมในการรบัแจง้ขอ้มูลขา่วสารได ้ตามรายละเอยีดทีป่รากฏในหวัขอ้ 1 หรอืตามช่องทางที่
บรษิทัก าหนด 
 
11. นโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของเวบ็ไซตอ์ื่น 
 นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบันี้ใชเ้ฉพาะส าหรบัการใหบ้รกิารของบรษิทัและการใชง้านเวบ็ไซต์ของบรษิัท
เท่านัน้ หากท่านไดเ้ชื่อมต่อไปยงัเวบ็ไซต์อื่น แมจ้ะผ่านช่องทางในเวบ็ไซต์ของบรษิทักต็าม ท่านจะต้องศกึษาและปฏบิตัติาม
นโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทีป่รากฏในเวบ็ไซตน์ัน้ ๆ แยกต่างหากจากของบรษิทั 
 
12. การเปลีย่นแปลงนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 
 บรษิัทจะท าการพจิารณาทบทวนนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นประจ าเพื่อใหส้อดคล้องกบัแนวปฏบิตัิ และ
กฎหมาย ขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลงนโยบายดงักล่าวในเวบ็ไซตโ์ดยไม่ต้องแจง้ใหท้่าน
ทราบล่วงหน้า 
 


