
นโยบายความเป็นส่วนตัว 

(1) บทน า 

1.1 ขอตอ้นรบัสูก่ารใหบ้ริการ บน เว็บไซต ์และแอปพลิเคชั่นบนมือถือ (แพลตฟอรม์) ของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน) และบริษัทในกลุม่ และบริษัทในเครือ (เรียกแยกและเรียกรวมกนัว่า “Chayo” “บริษัท”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของ

เรา”) บริษัทมีหนา้ที่รบัผิดชอบภายใตก้ฎหมายและขอ้บงัคบัความเป็นส่วนตวัที่บงัคบัใช ้ (“กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บคุคล”) อยา่งจรงิจงั และมุง่มั่นตอ่การเคารพสทิธิและตระหนกัถึงความเป็นสว่นตวัของผูใ้ชบ้รกิารทัง้หมดบนแพลตฟอรม์ (เรา

จะอา้งอิงถึง ผลติภณัฑ ์และบรกิาร ทางการเงิน ของ บรษัิท ชโย กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในกลุม่ และบริษัทในเครือ ที่

ใหบ้ริการบนแพลตฟอรม์และบริการที่เรามอบใหด้งัที่ระบไุวใ้น ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการใชบ้ริการ ที่แสดงอยู่บนแพลตฟอรม์ 

โดยจะเรยีกรวมว่า “บริการ”) และ “ผูใ้ช”้ หมายถึงผูใ้ชท้ี่มีบญัชีกบัเราซึ่งไดล้งทะเบียนเปิดบญัชีผูใ้ช ้หรือผูใ้ชท้ี่มีบญัชีสินเชือ้ 

บญัชีเช่าซือ้ บญัชีบตัรเครดิต หรือบริการอื่นๆ ของเรา หรือของนิติบคุคลอื่นที่มีธุรกรรมต่าง ๆ กบับริษัท (“ผูใ้ช”้ “คณุ” หรือ 

“ของคณุ”) เราตระหนกัถึงความส าคญัของขอ้มลูสว่นบคุคลที่คณุมอบใหแ้ก่เรา และเช่ือวา่เรามีหนา้ที่รบัผิดชอบในการจดัการ 

ปกปอ้ง และด าเนินการขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุอยา่งเหมาะสม นโยบายความเป็นสว่นตวันี ้(“นโยบายความเป็นสว่นตวั” หรอื 

“นโยบาย”) ไดจ้ัดท าขึน้โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่ออธิบายใหคุ้ณเข้าใจเก่ียวกับวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ /หรือ

ด าเนินการขอ้มลูสว่นบคุคลที่คณุมอบใหแ้ก่เราและ/หรอืขอ้มลูของคณุที่เราครอบครองไมว่า่จะในปัจจบุนัหรอือนาคต และเพื่อ

เป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจก่อนที่คณุจะใหข้อ้มลูสว่นบคุคลใดๆ แก่เราโปรดอ่านนโยบายความเป็นสว่นตวันีโ้ดยละเอียด 

หากคณุมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัขอ้มลูเหลา่นีห้รอืขอ้ปฏิบตัิวา่ดว้ยความเป็นสว่นตวัของเรา  

โปรดดรูายละเอียดในสว่นของหวัขอ้ “มีค าถาม ขอ้กงัวล หรอืค ารอ้งเรยีนใช่หรอืไม่? โปรดติดตอ่เรา” ในตอนทา้ยของ

นโยบายความเป็นสว่นตวันี ้

1.2 “ขอ้มลูสว่นบคุคล” หมายถึง ขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลไมว่า่จรงิหรอืเท็จที่สามารถใชร้ะบยุืนยนัตวัตนของบคุคลใดได้

โดยขอ้มลูนัน้ หรือจากขอ้มลูดงักลา่วและขอ้มลูอื่นที่องคก์รมีหรืออาจสามารถเขา้ถึงได ้ตวัอย่างขอ้มลูสว่นบคุคลที่พบบ่อย

ไดแ้ก่ ช่ือ หมายเลขประจ าตวั และขอ้มลูการติดตอ่ 

1.3 ในการใชบ้รกิาร การลงทะเบียนบญัชีกบัเรา เยี่ยมชมแพลตฟอรม์เพื่อบรกิารของเราหรอืเขา้ถงึบรกิารของเรา คณุ

ไดร้บัทราบและตกลงวา่คณุยอมรบัขอ้ปฏิบตัิ ขอ้ก าหนด และ/หรอืนโยบายที่ก าหนดไวใ้นนโยบายความเป็นสว่นตวันี ้และคณุ

ยินยอมใหเ้ราเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรอืด าเนินการขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุดงัที่ระบไุวใ้นนโยบายความเป็นสว่นตวันี ้

หากคณุไมย่ินยอมใหเ้ราด าเนินการกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุดงัที่ระบไุวใ้นนโยบายความเป็นสว่นตวันี ้ท่านอาจใชบ้ริการ

ของเราหรือเขา้ถึงแพลตฟอรม์เพื่อใชบ้ริการของเราไดโ้ดยการติดต่อมาที่บริษัททางอีเมล ์โดยระบุวตัถุประสงคใ์นการขอใช้

บรกิารของทา่น  หากเราเปลีย่นแปลงนโยบายความเป็นสว่นตวัของเรา เราจะแจง้ใหค้ณุทราบซึง่รวมถึงโดยการโพสตป์ระกาศ

การเปลี่ยนแปลงหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวท่ีไดแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงผ่านบนแพลตฟอรม์ เราขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไข

นโยบายความเป็นสว่นตวันี ้ณ เวลาใดๆ โดยภายใตข้อบเขตสงูสดุที่อนญุาตโดยกฎหมายที่ใชบ้งัคบั ในการเขา้ใชบ้ริการหรือ



แพลตฟอรม์ รวมถึงการท าค าสั่งท าธุรกรรมใดๆ ผา่นบรกิารของเราอย่างต่อเนื่องของคณุต่อไปภายหลงัการแกไ้ขนัน้ถือว่าคณุ

รบัทราบและยอมรบัการแกไ้ขของนโยบายความเป็นส่วนตวันี ้ เพื่อประโยชนใ์นการรกัษาความเป็นสว่นตวั ผูใ้ชบ้ริการมีสิทธิ

เลือกที่จะใหม้ีการใชห้รือแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแกไ้ขปรบัปรุงขอ้มูลส่วนบุคคล ตามที่เราไดร้วบรวมและ

จดัเก็บไวใ้นระบบเว็บไซต ์หรืออาจเลือกที่จะไม่รบัขอ้มลูหรือสื่อทางการตลาดใด ๆ จากระบบเว็บไซตท์ี่ใชบ้ริการอยู่ก็ได ้โดย

เพียงแตก่รอกความจ านงดงักลา่วในแบบฟอรม์หรอืสง่จดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์(E-Mail) เพื่อแจง้ใหเ้ราทราบ ซึง่เราจะไดส้ือ่สาร

และแจง้ขอ้ความไปยงัผูใ้ชบ้รกิารตามที่อยูจ่ดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์(E-Mail Address) ที่ใหไ้ว ้

1.4 นโยบายนีใ้ชบ้งัคบัรว่มกบัการบอกกลา่ว ขอ้สญัญา ขอ้ตกลงใหค้วามยินยอมใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการเก็บรวบรวม 

ใช ้เปิดเผย และ/หรือประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุโดยเรา โดยนโยบายนีจ้ะไม่ไดม้ีผลบงัคบัเหนือกว่าการบอกกลา่ว 

หรอืขอ้สญัญาและขอ้ตกลงใดๆ เวน้แตเ่ราจะไดก้ าหนดไวโ้ดยชดัแจง้เป็นอยา่งอื่น 

1.5 นโยบายนีใ้ชส้  าหรบักบัแอปพลเิคชั่นบนโทรศพัทม์ือถือ ศนูยบ์รกิารขอ้มลูลกูคา้ (Call Centre) เว็บไซตฟี์เจอรส์ื่อ

สงัคมออนไลน ์(social media features) เว็บไซตส์ื่อสงัคมออนไลน ์(social networking sites) ตลอดจนช่องทางการสื่อสาร

ออนไลน ์และช่องทางอื่นใดที่เราใชเ้พื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูของคณุ 

(2) บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเม่ือใด 

2.1 เรา จะ/อาจจะ เก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเมื่อ: 

 เมื่อคณุไดล้งทะเบียน และ/หรอืตรวจสอบขอ้มลู และ/หรอื ใชบ้รกิารของเราบนแพลตฟอรม์ หรอืมีบญัชีผูใ้ช ้

หรือสมคัรบญัชีผูใ้ชก้ับเรา หรือใช้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง บริการใดๆ ส าหรบัผลิตภณัฑท์าง

การเงินและสินเช่ือเงินกู ้เช่าซือ้ สินเชือ้หลกัประกัน ในรูปแบบต่างๆทัง้ในส่วนของบริษัท และนิติบคุคลที่

บรษัิทไดท้ าธุรกรรมดว้ย และ/หรอืไดท้ าธุรกรรมรว่มกนั 

 เมื่อคุณส่งแบบฟอรม์ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง แบบฟอรม์การสมัครหรือแบบฟอรม์อื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับ

ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทางการเงินของเรา ไมว่า่จะแบบออนไลนห์รอืแบบฟอรม์เป็นเอกสาร; 

 เมื่อคณุท าขอ้ตกลงใดๆ หรอืใหเ้อกสารหรอืขอ้มลูอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการติดตอ่ระหวา่งคณุกบัเรา หรือเมื่อ

คณุใชผ้ลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการของเรา หรือเมื่อคุณใชผ้ลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการจากคู่คา้ และ/หรือนิติ

บคุคลที่ท าธุรกรรม และ/หรอืรว่มทนุกบับรษัิท 

 เมื่อคุณติดต่อกับเรา เช่น ผ่านทางโทรศพัท ์(ซึ่งจะไดร้บัการบนัทึก) จดหมาย แฟกซ ์การติดต่อแบบเห็น

หนา้กนั แพลตฟอรม์สือ่ทางสงัคม และอีเมล ์รวมถึงเมื่อคณุไดต้ิดตอ่กบัตวัแทนใหบ้ริการลกูคา้ (customer 

service agents) ของเรา 

 เมื่อคณุใชบ้รกิารทางอิเลก็ทรอนิกส ์และ/หรอื ติดตอ่เราหรอืใชบ้รกิารของเราผา่นแพลตฟอรม์ ซึ่งรวมถึงแต่

ไม่จ ากัดเพียง การใชผ้่านคุกกี ้ซึ่งเราอาจปรบัใชเ้มื่อคุณเขา้ถึงหรือใชบ้ริการของเราบนแพลตฟอรม์ ซึ่ง



รวมถึง แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ ผ่านคุกกีซ้ึ่งเราอาจใช้เมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับการใช้บริการของเราบน

แพลตฟอรม์; 

 เมื่อคณุไดอ้นญุาต โดยผา่นอปุกรณข์องคณุ ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูใดๆ แก่แอปพลเิคชั่นหรอืแพลตฟอรม์ของเรา; 

• เมื่อคณุเช่ือมโยงบญัชีกบับญัชีสือ่สงัคมออนไลน ์(social media account) หรอืบญัชีผูใ้ชง้านอื่นของคณุ 

หรอืใช ้ฟีเจอรส์ือ่สงัคมออนไลนอ์ื่น (social media features) ภายใตน้โยบายการใหบ้ริการของผูใ้หบ้ริการ

ฟีเจอรน์ัน้ๆ; 

 เมื่อคณุท าธุรกรรมผา่นแพลตฟอรม์หรอืบรกิารของเรา 

 เมื่อคณุใหค้  าติชมหรอืเรือ่งรอ้งเรยีนแก่เรา; 

 เมื่อคณุลงทะเบียนเขา้รว่มกิจกรรมกบับรษัิท 

 เมื่อคุณส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณใหแ้ก่เราดว้ยเหตุผลใดก็ตามตามที่กล่าวมาขา้งตน้ บริษัทไม่ไดม้ี

วตัถปุระสงคใ์นการเขา้ถึงขอ้มลูที่ครบถว้นสมบรูณท์ัง้หมด และที่ระบเุป็นเพียงตวัอย่างทั่วไปบางสว่นของ

ขอ้มลูสว่นบคุคลเก่ียวกบัคณุที่อาจจะถกูเก็บรวบรวมเทา่นัน้ 

(3) บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดไว้บ้าง 

3.1 ขอ้มลูสว่นบคุคลที่บรษัิทอาจเก็บรวบรวมนัน้ จะรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง 

 ช่ือเต็ม 

 ที่อยูปั่จจบุนั (รวมถึงที่อยูส่  าหรบัแจง้เรยีกเก็บเงิน) 

 อีเมล 

 วนัเกิด 

 หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน (ID Card number) 

 ขอ้มลูทางชีวภาพ (Biometrics data) 

 หมายเลขโทรศพัทส์  าหรบัติดตอ่ (contact number) 

 อาชีพและที่อยูท่ี่ท  างาน (occupation and work address) 

 ลายมือช่ือ หรอื ลายมือช่ืออเิลก็ทรอนิกส ์

 ขอ้มลูที่ถกูสง่หรอืเช่ือมตอ่กบัอปุกรณท์ี่ใชส้  าหรบัเขา้ถึงบรกิารหรอืแพลตฟอรม์ของเรา 

 ขอ้มลูเก่ียวกบัเครอืขา่ยของคณุ หรอืบคุคลหรอืบญัชีใดๆ ท่ีคณุตดิตอ่ดว้ย 

 รูปภาพ หรอื เสยีงหรอืวิดีโอบนัทกึ ที่คณุไดเ้ปิดเผย/แชรใ์หแ้ก่เรา 

 ขอ้มลูแสดงตวัตนัท่ีออกใหโ้ดยหนว่ยงานรฐั หรอืขอ้มลูอื่นใดที่จ  าเป็นส าหรบัเราในการตรวจสอบ (due 
diligence) ซึง่รวมการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเก่ียวกบัลกูคา้ (Customer Due Diligence) การรูจ้กั



ตวัตนของลกูคา้ (know your customer) การตรวจสอบยืนยนัตวัตน (identity verification) การตรวจสอบ
เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการปอ้งกนัการฉอ้โกงหลอกลวง (fraud prevention) 

 ขอ้มลูใดๆ ในการรบับรกิาร หรอืจดัสง่สนิคา้ ผลติภณัฑ ์และเอกสารท่ีคณุไดใ้หไ้วเ้มื่อใชบ้รกิารบน
แพลตฟอรม์ ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพียง ท่ีอยูแ่ละหมายเลขติดตอ่ 

 ขอ้มลูบคุคลอา้งอิงเพื่อสอบถามขอ้มลูที่เก่ียวกบัสถานท่ีติดตอ่ของคณุหรอืเพื่อการทวงถามหนีข้องคณุ 
ไดแ้ก่ ช่ือ นามสกลุ ที่อยู ่หมายเลขติดตอ่ และความสมัพนัธ ์

 ขอ้มลูทางการเงิน ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพยีง ขอ้มลูรายได ้ใบแจง้ยอดเงินเดือน รายงานการเคลือ่นไหวทาง
บญัชีจากธนาคาร ใบเสรจ็ช าระคา่สาธารณปูโภคตา่ง ๆ ขอ้มลูการช าระเงิน หมายเลขบญัชีธนาคาร ขอ้มลู
บตัรเครดติ/บตัรเดบติที่คณุใช ้และ/หรอืขอ้มลูใดๆ ส าหรบัสอบถามขอ้มลู เปิดบญัชี หรอืเขา้รบับรกิารของ
เรา หรอื ไดใ้หไ้วเ้มื่อใชบ้รกิารของเรา 

 ขอ้มลูเก่ียวกบัแผนธุรกิจและขอ้มลูเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจอื่นใด ขอ้มลูทางเลอืกส าหรบัประเมนิเครดิต 
(alternative credit scoring data) ประวตัิการท าธุรกรรม หรอืการปฏิสมัพนัธก์บับรษัิท และขอ้มลูอื่นใดที่
คณุไดใ้หไ้วข้ณะใชบ้ญัชี ของคณุบนแพลตฟอรม์ ที่คณุไดใ้หไ้วข้ณะสอบถามขอ้มลู และ/หรอืเปิดใชบ้รกิาร 
และ/หรอืเมื่อใชบ้รกิารหรอืผลติภณัฑข์องเรา 

 ขอ้มลูบญัชีผูใ้ช ้(user ID) ของผูใ้หบ้รกิารอื่นที่คณุใชส้  าหรบัเช่ือมตอ่บรกิาร และ/หรอืแพลตฟอรม์ของเรา 
หรอืที่คณุไดใ้หไ้วข้ณะเปิดใชบ้รกิาร และ/หรอื เมื่อใชบ้รกิาร และ/หรอืแพลตฟอรม์ของเรา 

 ขอ้มลูการตดิตอ่สือ่สารและการตลาด เช่น ความสนใจของคณุในการรบัขอ้มลูทางการตลาดจากเราและ
บคุคลอื่น รูปแบบการติดตอ่สือ่สารท่ีคณุสนใจและประวตัิขอ้มลูการติดตอ่สือ่สารกบัเรา ผูใ้หบ้รกิารของเรา 
และบคุคลภายนอก 

 ขอ้มลูธุรกรรมและการเขา้ใชง้าน ซึง่รวมถึง การสอบถามหรอืตรวจสอบขอ้มลู รายละเอียดขอ้มลูการคน้หา 
รายการค าสั่งท าธุรกรรม ขอ้มลูการเขา้ชมขอ้มลูและเนือ้หาบนแพลตฟอรม์ และขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละบรกิาร
อื่น ของบรษัิท 

 ขอ้มลูต าแหนง่ 

 ขอ้มลูอื่นใดเก่ียวกบัผูใ้ชเ้มื่อผูใ้ชล้งทะเบียนเขา้ใชบ้รกิารของเราบนแพลตฟอรม์ และเมื่อผูใ้ชใ้ชบ้รกิาร หรอื
ผลติภณัฑข์องเราบนแพลตฟอรม์ รวมถงึขอ้มลูที่เก่ียวกบัวิธีการใชบ้รกิารบนแพลตฟอรม์ของผูใ้ช ้ขอ้มลู
รวมในเนือ้หาที่ผูใ้ชม้ีสว่นเก่ียวขอ้งดว้ย 

3.2 คณุตกลงจะไมส่ง่มอบขอ้มลูใดๆ ที่ไมถ่กูตอ้งและ/หรอืที่ท าใหเ้ขา้ใจผิดแก่เรา และคณุตกลงจะแจง้ใหเ้ราทราบถงึ
ความไมถ่กูตอ้งหรอืการเปลีย่นแปลงของขอ้มลูนัน้ เราสงวนสทิธ์ิท่ีจะขอใหส้ง่มอบเอกสารเพ่ิมเตมิอ่ืนใดเพ่ือการยืนยนัขอ้มลูท่ี
คณุไดใ้หแ้กเ่รา ตามทีเ่ราเห็นสมควร 

3.3 หากคณุไมป่ระสงคใ์หเ้รา เก็บรวบรวม ขอ้มลู/ขอ้มลูสว่นบคุคลดงัที่กลา่วมาขา้งตน้ คณุอาจยกเลกิไดท้กุเมื่อโดย
การแจง้ความประสงคใ์หเ้จา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูของเราทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทัง้นี ้คณุสามารถอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิ
เก่ียวกบัการยกเลกิดงักลา่วไดใ้นหวัขอ้ “วิธีที่คณุสามารถยกเลกิ ลบ รอ้งขอการเขา้ถงึ หรอืแกไ้ขขอ้มลูที่คณุใหแ้กเ่รา” ใน



สว่นทา้ยของนโยบายความเป็นสว่นตวันี ้อยา่งไรก็ตาม โปรดทราบวา่การยกเลกิการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืถอน
ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้แบง่ปัน หรอืด าเนินการขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุกบัเรานัน้อาจสง่ผลตอ่การใชบ้รกิารของ
คณุ ตวัอยา่งเช่น การยกเลกิการเก็บรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัต าแหนง่ที่ตัง้จะเป็นการปิดใชง้านคณุลกัษณะตามต าแหนง่ทีต่ัง้ 

3.4 เวน้แตจ่ะไดร้บัความยินยอมจากคณุ ขอ้มลูรายละเอียดของคณุจะไมถ่กูขาย แลกเปลีย่น โอนถ่าย หรอืมอบใหแ้ก่บรษัิท
อื่นใดเวน้แตเ่พื่อวตัถปุระสงคใ์นการใหบ้รกิารแก่คณุตามที่คณุรอ้งขอ ซึง่รวมถึงการโอนถ่ายขอ้มลูของคณุใหแ้ก่บรษัิทประมวลผล
การ  โดยบรษัิทประมวลผลการช าระภายนอกจะเก็บขอ้มลูรายละเอียดบตัรเครดิตของคณุทัง้หมด (เราจะไมเ่ก็บขอ้มลูบตัรเครดิตใดๆ 
ของคณุ และจะโอนขอ้มลูทัง้หมดไปยงัที่เก็บขอ้มลูที่มีความปลอดภยัโดยตรง โดยไมผ่า่นเซิรฟ์เวอรข์องเรา) 

(4) การเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น 

4.1 เช่นเดียวกบัแพลตฟอรม์และแอปพลเิคชั่นบนมือถือโดยสว่นใหญ่ อปุกรณเ์คลื่อนที่หรือคอมพิวเตอรข์องคณุจะสง่

ขอ้มลูซึง่อาจรวมถึงขอ้มลูสว่นตวัเก่ียวกบัคณุที่จะถกูเก็บไวโ้ดยเซิรฟ์เวอรข์องเว็บเมื่อคณุเขา้ดบูริการของเราผ่านแพลตฟอรม์

โดยปกติ ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง ที่อยู่ IP ของอปุกรณข์องคณุ (Internet Protocol/IP) ระบบปฏิบตัิการคอมพิวเตอร /์

อุปกรณเ์คลื่อนที่ ช่ือรุ่นของบราวเซอร ์ประเภทของอุปกรณเ์คลื่อนที่ คุณลกัษณะของอุปกรณเ์คลื่อนที่ สิ่งบ่งชีเ้ฉพาะของ

อปุกรณ ์(unique device identifier/UDID) สิ่งบ่งชีข้องอปุกรณเ์คลื่อนที่ (mobile equipment identifier/MEID) ของอปุกรณ์

เคลือ่นท่ีของคณุ ที่อยู ่หนา้เว็บอา้งอิง (ถา้มี) หนา้ที่คณุเขา้ชมผา่นบนเว็บแพลตฟอรม์และแอปพลเิคชั่นบนมือถือของเรา เวลา

ที่เขา้ชม และบางครัง้รวมถึง "คกุกี"้ (ซึ่งสามารถปิดการใชง้านไดด้ว้ยการตัง้ค่าบราวเซอรข์องคณุ) เพื่อช่วยใหแ้พลตฟอรม์

จดจ าการเขา้ชมครัง้ลา่สดุของคณุ เมื่อคณุเขา้สูร่ะบบขอ้มลูนีจ้ะเช่ือมโยงกบับญัชีสว่นตวัของคณุ และขอ้มลูนีถ้กูน าไปใชใ้น

เชิงสถิติที่ไมร่ะบตุวัตนเพื่อใหเ้ราท าความเขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชง้านแพลตฟอรม์ของเราโดยผูเ้ยี่ยมชม 

4.2 แอปพลิเคชั่นบนมือถือของเราอาจเก็บรวบรวมข้อมลูที่ถกูตอ้งแม่นย าเก่ียวกบัต าแหน่งที่ตัง้ของอปุกรณเ์คลื่อนที่

ของคณุโดยใชเ้ทคโนโลยี เช่น GPS, Wi-Fi ฯลฯ เราเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือประมวลผลขอ้มลูนีเ้พื่อวตัถปุระสงค ์

(ตามที่ไดน้ิยามดา้นลา่งนี)้ ภายใตว้ตัถปุระสงคใ์ดวตัถปุระสงคห์นึ่งหรือมากกว่านัน้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง บริการตาม

ต าแหนง่ที่ตัง้ที่คณุรอ้งขอ หรอืการสง่เนือ้หาที่เก่ียวขอ้งใหแ้ก่คณุตามต าแหนง่ที่ตัง้ของคณุ หรอือนญุาตใหค้ณุแบง่ปันต าแหน่ง

ที่ตัง้ของคณุใหแ้ก่ผูใ้ชอ้ื่นโดยเป็นสว่นหนึง่ของบริการภายใตแ้อปพลิเคชั่นบนมือถือของเรา ส าหรบัอปุกรณเ์คลื่อนที่สว่นใหญ่ 

คณุสามารถถอนสทิธิที่จะใหเ้ราไดร้บัขอ้มลูเก่ียวกบัต าแหนง่ที่ตัง้ของคณุผา่นการตัง้คา่บนอปุกรณข์องคณุ หากคณุมีขอ้สงสยั

เก่ียวกบัวิธีปิดการใชง้านบรกิารเก่ียวกบัต าแหนง่ที่ตัง้บนอปุกรณเ์คลือ่นท่ีของคณุ โปรดติดตอ่ผูใ้หบ้ริการอปุกรณเ์คลื่อนที่หรือ

ผูผ้ลติอปุกรณข์องคณุ 

4.3 เช่นเดียวกนักบัเมื่อคณุท่องเพจต่างๆ บนเว็บแพลตฟอรม์และแอปพลิเคชั่ นบนมือถือ เมื่อคุณเขา้ชมเนือ้หาและ

โฆษณาและเขา้ใชง้านซอฟตแ์วรอ์ื่นๆ บนแพลตฟอรม์ของเราหรอืผา่นบรกิารของเรา ขอ้มลูเดียวกนัเกือบทัง้หมดจะถกูสง่มาถึง

เรา (รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง ท่ีอยู ่IP (IP Address) ระบบปฏิบตัิการ ฯลฯ) แต่แทนที่จะสง่ขอ้มลูการเขา้ชมหนา้ต่างๆ ของคณุ 



อุปกรณ์ของคุณจะส่งข้อมูลเก่ียวกับเนือ้หา โฆษณาที่เข้าชม และ /หรือซอฟต์แวรท์ี่ติดตั้งผ่านบริการ และแพลตฟอรม์ 

(แพลตฟอรม์) และเวลาที่เขา้ชม ใหแ้ก่เรา 

(5) คุกกี ้

5.1 เรา หรอื บคุคลอื่นผูใ้หบ้ริการในนามของเราและบริษัทคู่คา้ และบริษัทคู่คา้สื่อโฆษณาของเรา อาจใช ้ "คกุกี"้ หรือ

ฟีเจอรอ์ื่นๆ ในบางคราว เพื่อใหเ้ราหรอืบคุคลที่สาม รวบรวมหรือเปิดเผยแบ่งปันขอ้มลูเก่ียวกบัการใชบ้ริการหรือแพลตฟอรม์

ของเรา ซึ่งฟีเจอรน์ีจ้ะช่วยใหเ้ราปรบัปรุงแพลตฟอรม์หรือบริการที่เราน าเสนอ หรือช่วยเราน าเสนอบริการและฟีเจอรใ์หม่ๆ 

และ/หรอืท าใหเ้ราและบรษัิทคูค่า้สามารถน าเสนอเนือ้หาที่เก่ียวขอ้งตามความสนใจของคณุ ซึ่งรวมถึงการท าโฆษณาติดตาม

ลกูคา้ ซึ่ง “คกุกี”้ คือตวัระบตุ่างๆ ที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอรห์รืออปุกรณเ์คลื่อนที่ของคณุซึ่งบนัทึกขอ้มลูเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์

หรอือปุกรณข์องคณุในการใชห้รือเขา้สูบ่ริการหรือแพลตฟอรม์ จ านวนผูใ้ช ้และกิจกรรมอื่นๆ ภายในแพลตฟอรม์ของเรา เรา

อาจเช่ือมโยงขอ้มลูคกุกีเ้ขา้กบัขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ นอกจากนี ้คกุกีย้งัเช่ือมโยงกบัขอ้มลูผลิตภณัฑ ์และบริการต่าง ๆ ที่

คณุสนใจและเว็บเพจตา่งๆ ที่คณุเขา้ไปชม ซึง่เราใชข้อ้มลูนีเ้พื่อสง่มอบเนือ้หาที่เหมาะสมตอ่ความสนใจของคณุเพื่อใหบ้รษัิทคู่

คา้ของเราสามารถน าเสนอผลิตภัณฑแ์ละ/หรือบริการบนไซตต์่างๆ บนอินเตอรเ์น็ต และเพื่อการวิเคราะหข์อ้มูล และเพื่อ

ตรวจสอบการใชบ้รกิารของเรา 

5.2 คณุอาจปฏิเสธการใชค้กุกีไ้ดโ้ดยเลอืกการตัง้คา่ที่เหมาะสมในบราวเซอรห์รืออปุกรณข์องคณุ อย่างไรก็ดี โปรดจ า

ไวว้า่หากคณุปฏิเสธการใชค้กุกี ้คณุอาจไมส่ามารถใชฟั้งกช์นัการท างานของแพลตฟอรม์เพื่อใชบ้รกิารของเราไดอ้ยา่งเต็มที่ 

(6) เรามีวิธีการใช้ข้อมูลที่คุณให้แก่เราอยา่งไรบ้าง 

6.1 เราอาจเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือด าเนินการขอ้มลูส่วนบคุคลของคุณเพื่อวตัถุประสงคอ์ย่างนอ้ยหนึ่ง

วตัถุประสงคด์งัต่อไปนี•้ เพื่อการใหบ้ริการของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การตรวจสอบวิเคราะหส์ถานะลกูคา้ การให้

คะแนนสินเช่ือหรือการประเมิน การติดตามและตรวจสอบวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินกู ้การเรียกเก็บหนี ้การช าระหนีเ้งินกูค้ืน 

และการติดตามทวงถามหนี;้ 

 เพื่อพิจารณา และ/หรือด าเนินการการยื่นเรื่อง/ธุรกรรมของคณุกบัเรา หรือ ธุรกรรมหรือการติดต่อสื่อสาร

ของคณุกบับคุคลที่สามผา่นบรกิาร 

 เพื่อจดัการ ด าเนินการ ให ้และ/หรือ บริหารจดัการใชง้านของคุณ และ/หรือ เพื่อเขา้ถึงบริการของเราบน

แพลตฟอรม์ รวมถึงความสมัพนัธแ์ละบญัชีผูใ้ชข้องคณุกบัเรา 

 เพื่อตอบสนอง ประมวลผล และจดัการกบั หรือท าธุรกรรมใหส้มบรูณ ์และ/หรือเพื่อท าตามค ารอ้งของคณุ

ส าหรบัผลติภณัฑห์รอืบรกิารบางประเภท และแจง้คณุถึงปัญหาเก่ียวกบับริการและการกระท าดา้นบญัชีที่

ผิดปกติ 

 เพื่อบงัคบัใช ้ขอ้ตกลงและเงื่อนไขการใชบ้รกิาร และ/หรอืขอ้ตกลงและเงื่อนไขอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบับรกิาร; 



 เพื่อปอ้งกนัความปลอดภยั และ สทิธิ ทรพัยส์นิสว่นบคุคลหรอืความปลอดภยัของบคุคลอื่น 

 เพื่อระบตุวัตน(identity) การตรวจสอบยืนยนัตวัตน (verification) หรือความถกูตอ้งการตรวจสอบ (due 

diligence) ซึง่รวมการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัลกูคา้ (Customer Due Diligence) หรือ การ

รูจ้กัตวัตนของลกูคา้ (Know Your Customer - KYC) การระบยุืนยนัความถกูตอ้ง 

 เพื่อรกัษาและควบคมุการอปัเดตซอฟตแ์วรแ์ละ/หรือการอปัเดตอื่นๆ และใหก้ารสนบัสนนุที่จ  าเป็นในบาง

คราวเพื่อใหแ้นใ่จวา่บรกิารของเราจะเป็นไปอยา่งราบรืน่ 

 เพื่อจดัการหรืออ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการลกูคา้ ปฏิบตัิตามค าสั่งของคุณ จัดการหรือตอบขอ้

ซกัถามที่ไดร้บั (หรอือา้งวา่ไดร้บั) จากคณุหรอืในนามของคณุ; 

 เพื่อติดต่อหรือสื่อสารกบัคณุผ่านการโทรดว้ยเสียง ขอ้ความ และ /หรือขอ้ความแฟกซ ์อีเมล และ/หรือการ

สง่ไปรษณีย ์หรอืในรูปแบบอื่นใด เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการบรหิารและ/หรอืจดัการความสมัพนัธร์ะหว่างคณุ

กบัเราหรือการใชบ้ริการของเรา เช่นว่าแต่ไม่จ ากัดเพียง การสื่อสารขอ้มลูดา้นการจดัการที่เก่ียวเนื่องกับ

บริการของเรากับคุณ คุณรบัทราบและยอมรบัว่าการสื่อสารดังกล่าวของเรานัน้อาจเป็นดว้ยวิธีการส่ง

จดหมายโตต้อบ เอกสารหรอืการแจง้ประกาศแก่คณุ ซึ่งอาจเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของ

คณุบางประการบนหนา้ซอง/หีบหอ่จดหมายดา้นนอก เพื่อการจดัสง่สิง่ดงักลา่ว; 

 เพื่ออนญุาตให ้ผูใ้ชอ้ื่นปฏิสมัพนัธ ์เช่ือมต่อกบัคณุ หรือมองเห็นกิจกรรมบางอย่างของคณุบนแพลตฟอรม์ 

และรวมถึงเพื่อแจง้ใหค้ณุทราบเมื่อผูใ้ชค้นอื่นไดส้ง่ขอ้ความสว่นตวัใหค้ณุ โพสตค์วามคิดเห็นส าหรบัคณุใน

เกม หรอืแพลตฟอรม์ หรอืเช่ือมตอ่กบัคณุดว้ยการใชฟี้เจอรส์ื่อสังคมออนไลนอ์ื่น (social media features) 

บนแพลตฟอรม์ 

 เพื่อด าเนินการศกึษาวิจยั วิเคราะห ์และพฒันากิจกรรมตา่งๆ (รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง การวิเคราะหข์อ้มลู 

การส ารวจ การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการ และ/หรือการวิเคราะหข์อ้มูลตามความสนใจหรือพฤติกรรม

ของคณุ) เพื่อวิเคราะหก์ารใชบ้ริการ เพื่อแนะน าผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการตามความสนใจของคณุ เพื่อ

ปรบัปรุงบรกิารหรอืผลติภณัฑข์องเราและ/หรอื เพื่อพฒันาประสบการณก์ารเป็นลกูคา้ของคณุ 

 เพื่อการตรวจสอบและท าแบบส ารวจอื่นๆ ผ่านบนแพลตฟอรม์ เพื่อตรวจสอบขนาดและองคป์ระกอบของ

กลุ่มเป้าหมายของเรา และท าความเขา้ใจเก่ียวกับประสบการณ์ที่ลูกคา้ไดร้บัจากผลิตภัณฑแ์ละ /หรือ

บรกิารของเรา 

 เพื่อท าการตลาดและโฆษณา ส าหรบักิจกรรมส่งเสริมการตลาด ผ่านบนแพลตฟอรม์ การดงักล่าวนี ้เรา

จะแจง้บอกกลา่วสื่อสารในวิธีการและรูปแบบต่างๆ เก่ียวกบัการท าการตลาด และ ขอ้มลูและสื่อเก่ียวกบั

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่เก่ียวขอ้งกับผลิตภัณฑ์และ /หรือบริการ (ซึ่งรวมไปถึง แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ 

ผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการของบุคคลที่สามที่บริษัทอาจท าร่วมกนัหรือมีขอ้ตกลงระหว่างกัน ) ซึ่ง บริษัท 

(และ/หรอืบรษัิทในกลุม่ หรือบริษัทที่เก่ียวขอ้ง) อาจท าจ าหน่าย ท าการตลาด หรือท าการสง่เสริมการขาย 



ทัง้ส  าหรบัผลิตภนัฑห์รือบริการที่มีอยู่แลว้ในขณะนีห้รือที่จะจดัใหม้ีขึน้ในภายหนา้ ซึ่งคณุสามารถยกเลิก

การรบัขอ้มูลโฆษณาทางการตลาดไดต้ลอดเวลาโดยติดต่อที่ dpo@chayo555.com ที่จัดใหม้ีในสื่อ

การตลาดอิเลก็ทรอนิกส ์และ/หรือ แพลตฟอรม์ เราอาจใชข้อ้มลูส าหรบัติดต่อของคณุพื่อสง่จดหมายหรือ

สือ่การตลาดจากเรา หรอืบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง; 

 เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามหรือเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช ้

ขอ้ก าหนดของภาครฐัหรอืตามกฎขอ้บงัคบัภายใตอ้ านาจการพิจารณาที่เก่ียวขอ้ง หรอืเมื่อเราเช่ือโดยสจุรติ

วา่การเปิดเผยขอ้มลูของคณุนัน้เป็นสิง่จ าเป็นที่เราตอ้งกระท า ซึ่งรวมไปถึง แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ การดแูลให้

เป็นไปตามขอ้ก าหนดเพื่อท าใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูนัน้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายที่ผกูพนับริษัทหรือ

บริษัทที่เก่ียวขอ้งหรือบริษัทในกลุ่มตอ้งปฏิบตัิตาม (รวมถึงการแสดงช่ือ ขอ้มูลการติดต่อ และช่ือบริษัท 

ของคณุ หากใชบ้งัคบั); 

 เพื่อประโยชนใ์นการก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจสินเช่ือสว่นบคุคลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

และ/หรือส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และการเปิดเผยแก่ผูส้อบบญัชี

ของบรษัิทซึง่เป็นผูป้ระกอบธุรกิจสนิเช่ือสว่นบคุคลภายใตก้ารก ากบั 

 เพื่อจดัท าขอ้มลูสถิติและงานวจิยัเพื่อการรายงานภายในองคก์รและตามกฎหมาย และ/หรอืตามขอ้ก าหนด

เก่ียวกบัการจดัเก็บบนัทกึ; 

 เพื่อด าเนินการการตรวจสอบประวตัิความเป็นมาทางธุรกิจหรือกิจกรรมคดักรองอื่นๆ (รวมถึงแต่ไม่จ ากัด

เพียง การตรวจสอบประวตัิ) ซึ่งเป็นไปตามขอ้ผกูพนัทางกฎหมายหรือตามกฎขอ้บงัคบั หรือกระบวนการ

จดัการความเสีย่งของเราตามที่กฎหมายก าหนดหรอืตามที่เราไดน้ ามาใช้; 

 เพื่อตรวจสอบผลติภณัฑ ์และ/หรอืบรกิารของเราหรอืธุรกิจของบรษัิท 

 เพื่อปอ้งกนัและตรวจสอบการละเมิดหรือสงสยัว่าจะเป็นการกระท าละเมิดเก่ียวกบัขอ้ก าหนดในขอ้ตกลง

และเง่ือนไขการใชผ้ลิตภณัฑ ์และ/หรือบริการ ของเรา การฉอ้โกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การละเวน้หรือ

การประพฤติผิด ไมว่า่จะเก่ียวขอ้งกบัการใชบ้รกิารของเราหรือกิจกรรมอื่นใดอนัเกิดจากความสมัพนัธข์อง

คณุกบัเรา 

 เพื่อจดัเก็บ โฮสต ์ส ารองขอ้มลู (ไม่ว่าจะเพื่อการกูค้ืนจากความเสียหายหรือเหตอุื่นใด) ขอ้มลูสว่นบคุคล

ของคณุ ไมว่า่จะอยูใ่นหรอืนอกอ านาจการพิจารณา 

 เพื่อจดัการและ/หรอืช่วยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ธุรกรรมเก่ียวกบัทรพัยส์นิของธุรกิจ หรอืธุรกรรมเก่ียวกบั

ทรพัยส์ินของธุรกิจที่มีศกัยภาพ ซึ่งธุรกรรมดงักลา่วเก่ียวขอ้งกบับริษัทในฐานะผูม้ีสว่นรว่ม หรือเก่ียวขอ้ง

กบับรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งหรอืบรษัิทในเครอืของบริษัทในฐานะผูม้ีสว่นรว่มเท่านัน้ หรือเก่ียวขอ้งกบับริษัท และ /

หรือบริษัทใดๆที่เก่ียวขอ้งหรือบริษัทในเครือของบริษัทในฐานะผู้มีส่วนร่วมในธุรกรรมดงักล่าว "ธุรกรรม

เก่ียวกบัทรพัยส์ินของธุรกิจ" หมายถึง การซือ้ ขาย ใหเ้ช่า ควบรวม การควบ หรือการซือ้กิจการอื่นใด การ



จ าหนา่ยจ่ายโอนหรอืการใหเ้งินทนุแก่องคก์รหรือสว่นหนึ่งสว่นใดขององคก์รหรือธุรกิจหรือทรพัยส์ินอื่นใด

ขององคก์ร และ/หรอื 

 วตัถปุระสงคอ์ื่นใดที่เราไดแ้จง้แก่คณุ ณ เวลาที่ไดร้บัความยินยอมจากคณุ (รวมเรยีกวา่ “วตัถปุระสงค”์) 

6.2 คณุรบัทราบ ยินยอมและตกลงว่าบริษัทอาจเขา้ถึง เก็บรกัษา และเปิดเผยขอ้มลูในบญัชีผูใ้ชข้องคณุและรวมถึง 

“เนือ้หา”กรณีที่บริษัทตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย (ซึ่งรวมถึงพระราชบญัญัติการประกอบธุรกิจขอ้มลูเครดิต พ.ศ. 2545 และ

กฎหมายและขอ้บงัคบัอื่นใดที่ใชบ้งัคบัซึง่เก่ียวขอ้งกบัพระราชบญัญตัดิงักลา่ว) หรอืตามค าสั่งศาล หรอืค าสั่ง/การอนญุาตจาก

หน่วยงานรฐัใดๆ ที่มีเขตอ านาจบงัคบัต่อบริษัท หรือตามความเช่ือโดยสจุริตว่าตอ้งกระท าการดงักลา่วเพื่อ (ก) ปฏิบตัิตาม

ขัน้ตอนของกฎหมายใดๆ (ข) ปฏิบตัิตามค าสั่งและ/หรือการอนญุาต จากหน่วยงานรฐัใดๆ ที่มีเขตอ านาจบงัคบัต่อบริษัท (ซึ่ง

รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลเพื่อประโยชนอ์ื่นใดตามที่ไดร้บัอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ) (ค) บงัคบัใหเ้ป็นไปตาม 

ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการใชบ้ริการ ผลิตภณัฑ ์และนโยบายความเป็นสว่นตวันี ้(ง) ปฏิบตัิตามขอ้เรียกรอ้งใดๆ ไม่ว่าโดยข่มขู่

หรอืตามความเป็นจรงิ ที่กระท าต่อบริษัท หรือตามขอ้เรียกรอ้งใดๆ จากการที่ “เนือ้หา” นัน้ละเมิดสิทธิใดๆ ของบคุคลอื่น (จ) 

ปฏิบตัิตามค ารอ้งขอของคุณในสว่นของการบริการลกูคา้ หรือ (ฉ) ปกป้องสิทธิ รกัษาความปลอดภยัในทรพัยส์ินและบคุคล

ของบรษัิท ผูใ้ช ้และ/หรอืสาธารณะ 

6.3 เนื่องจากวตัถปุระสงคท์ี่เราจะเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ /หรือด าเนินการขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณขึน้อยู่กับ

สถานการณใ์นภายหนา้ วตัถปุระสงคด์งักลา่วจึงอาจไม่ปรากฎขา้งตน้ อย่างไรก็ตาม เราจะแจง้ใหค้ณุทราบถึงวตัถปุระสงค์

ดงักล่าว ณ เวลาที่ขอรบัความยินยอมจากคณุ เวน้แต่การด าเนินการขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งโดยไม่ไดร้บัความยินยอมจากคณุนัน้

เป็นไปตามที่กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนดไว ้

(7) บริษัทคุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอยา่งไรบ้าง 

7.1 เราน ามาตรการดา้นความปลอดภยัที่หลากหลายมาใชด้ว้ยความพยายามอย่างดีที่สดุ เพื่อใหแ้น่ใจว่าขอ้มลูสว่น

บคุคลของคณุที่อยู่ในระบบของเรานัน้มีความปลอดภยั ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูใ้ชจ้ะถกูเก็บไวใ้นเครือข่ายที่มีความปลอดภยั 

และสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยพนกังานจ านวนจ ากดัเทา่นัน้ ซึง่จะเป็นบคุคลที่มีสทิธิพิเศษในการเขา้ถึงระบบดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม 

เราไมส่ามารถรบัประกนัความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 

7.2 เราจะรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลและ/หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง ซึ่ง

เราจะท าลายหรือไม่ระบช่ืุอขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณทนัทีที่มีเหตผุลอนัเช่ือไดว้่า (i) วตัถปุระสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มูล

สว่นบคุคลนัน้ไมต่รงกบัการรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วไวอ้ีกต่อไป และ (ii) ไม่จ าเป็นตอ้งรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่ว

เพื่อวตัถปุระสงคท์างกฎหมายหรอืธุรกิจอีกตอ่ไป และ (iii) ไมม่ีเหตอุนัจะอา้งประโยชนอ์นัชอบธรรมในการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่น

บคุคลดงักลา่วไดอ้ีกตอ่ไป หากคณุหยดุการใชง้านแพลตฟอรม์เพื่อบริการของเรา หรือสิทธิการใชง้านแพลตฟอรม์เพื่อบริการ

ของเราและ/หรือบริการของคุณถกูเพิกถอนหรือสิน้สดุลง เราอาจจัดเก็บ ใช ้และ /หรือเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลต่อไปไดต้าม



กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลและขอ้ผกูพนัของเราภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลนี ้ภายใตก้ฎหมายที่บงัคบั

ใช ้เราอาจท าลายขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุอยา่งปลอดภยัโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

(8) บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมจากผู้เยีย่มชมให้แก่บุคคลภายนอกหรือไม่ 

8.1 ในการด าเนินธุรกิจของเรา เราอาจจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ให้บริการซึ่งเป็น

บคุคลภายนอก ตวัแทน และ/หรอืบรษัิทในเครอื หรอืบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งของเรา และ/หรอืบคุคลที่สามอื่นๆ เพื่อวตัถปุระสงคด์งัที่

ระบุขา้งตน้อย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค ์ผู้ใหบ้ริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ตัวแทน และ /หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่

เก่ียวขอ้งของเรา และ/หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ดงักล่าวนัน้อาจด าเนินการขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณในนามของเราหรือใน

ลกัษณะอื่นใดเพื่อวตัถปุระสงคด์งัที่ระบขุา้งตน้อยา่งนอ้ยหนึง่วตัถปุระสงค ์บคุคลภายนอกดงักลา่วรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง: 

 บรษัิทในเครอื บรษัิทในกลุม่และบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง ของเรา 

 ผูใ้ชอ้ื่น หรือ ผูค้า้บคุคลที่ 3 ที่คณุไดท้ าธุรกรรมหรือไดต้ิดต่อดว้ยผ่านทางแพลตฟอรม์ หรือเก่ียวกบัการใช้

บรกิารของเราเพื่อ วตัถปุระสงค ์ตามที่ระบไุวข้า้งตน้ 

 ผูใ้ชอ้ื่นของแพลตฟอรม์เพื่อ วตัถปุระสงค ์อยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืมากกวา่ 

 ผูร้บัจา้ง ตวัแทน ผูใ้หบ้ริการ และบคุคลภายนอกอื่นๆ ที่เราใชเ้พื่อสนบัสนนุธุรกิจของเรา รวมถึงแต่ไม่จ ากดั

เพียง บคุคลดงักล่าวขา้งตน้ซึ่งเป็น ผูใ้หบ้ริการดา้นการบริหารจัดการหรือดา้นอื่นๆ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ ากัด

เพียง บริษัทที่ใหบ้ริการติดตามทวงถามหนี ้บริษัทที่ใหบ้ริการทางการเงิน บริษัทผูต้รวจสอบ บริษัทคู่คา้สื่ อ

โฆษณาและการตลาด บริษัทรบัสง่จดหมายและพสัดไุปรษณีย ์บริษัทที่ใหบ้ริการดา้นโทรคมนาคม บริษัทที่

ใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และศนูยข์อ้มลู 

 หน่วยงานรัฐและหน่วยงานก ากับดูแลต่างๆ ที่มีอ  านาจควบคุมก ากับดูแลเหนือบริษัท หรือตามที่ไดร้ับ

อนญุาตตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2 

 ผูซ้ือ้ ผูร้บัโอนหรือผูส้ืบต าแหน่งในกรณีควบรวมกิจการ ถอนทุน ปรบัโครงสรา้ง จดัระเบียบองคก์รใหม่ เลิก

กิจการ หรอืการขายหรอืโอนสนิทรพัยบ์างสว่นหรอืทัง้หมดของบรษัิท ไมว่า่จะเป็นการด าเนินงานตอ่เนื่องหรือ

เป็นสว่นหนึ่งของการลม้ละลาย การเลิกกิจการทัง้หมด หรือการด า เนินการที่คลา้ยกนั ซึ่งขอ้มลูสว่นบุคคล

เก่ียวกบัผูใ้ชบ้รกิารของเราที่บรษัิทถือครองอยูเ่ป็นสว่นหนึง่ของสนิทรพัยท์ี่ถ่ายโอนไป 

 บคุคลภายนอกที่เราไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหเ้พื่อวตัถุประสงคอ์ย่างนอ้ยหนึ่งวตัถุประสงค ์และบคุคลภายนอก

ดังกล่าวอาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่ง

วตัถปุระสงค ์

8.2 เราอาจแบง่ปัน ซึง่รวมถึงขอ้มลูขอ้มลูเชิงสถิติและประชากรศาสตรเ์ก่ียวกบัผูใ้ชแ้ละขอ้มลูการใชบ้รกิารของผูใ้ชข้อง

เราใหแ้ก่บรษัิทคูค่า้สือ่โฆษณาและบคุคลอื่นผูซ้ึง่จดัหาโฆษณา ผูท้  าโฆษณาแบบติดตามลกูคา้ และ/หรอืการเขียนโปรแกรม 



8.3 เพื่อหลกีเลีย่งขอ้สงสยั ในกรณีที่กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งอื่นๆ อนญุาตใหอ้งคก์ร 

เช่น องคก์รของเราท าการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของคณุโดยไม่ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากคุณ การ

อนญุาตตามกฎหมายนัน้จะมีผลบงัคบัตอ่ไปโดยเป็นไปภายใตก้ฎหมายที่ใชบ้งัคบัก าหนด เราอาจใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุ

ภายใตฐ้านการประมวลผลขอ้มลูทางกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง โดยอาจอา้งอิงฐานหนึ่งหรือหลายฐานประกอบกนัตามที่เก่ียวขอ้ง

กบัวตัถปุระสงคน์ัน้ ซึง่รวมถึง ฐานทางกฎหมายเพื่อการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎหมาย ฐานสญัญาเพื่อการปฏิบตัิใดๆ ทางสญัญา

กบัคณุ เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายและเหตุผลของเราในการใชข้อ้มูลซึ่งเราจะค านึงถึงการกระทบต่อสิทธิของคุณ

เก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล เพื่อประโยชนอ์ื่นใดตามที่คณุไดใ้หค้วามยินยอมซึง่จะไดข้อจากคณุเป็นครัง้คราวไปเมื่อ

จ าเป็น หรอืเมื่อจ าเป็นเก่ียวกบัการรอ้งเรยีนใดๆ ทางกฎหมาย 

8.4 บคุคลภายนอกอาจปิดกัน้หรือเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลที่สง่ต่อไปยงัหรืออยู่ในแพลตฟอรม์เพื่อบริการของเราอย่าง

ผิดกฎหมาย เทคโนโลยีอาจท างานผิดปกติหรือไม่ท างานตามที่คาดหวงั หรือบคุคลใดอาจเข้าถึง ใชข้อ้มลูอย่างไม่เหมาะสม 

หรอืใชข้อ้มลูในทางที่ผิด โดยที่ไมไ่ดม้ีสาเหตมุาจากเรา ถึงกระนัน้ก็ตาม เราจะใชม้าตรการดา้นความปลอดภยัที่สมเหตสุมผล

เพื่อคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของคณุตามที่ก าหนดไวภ้ายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถ

รบัประกนัถึงความปลอดภยัไดโ้ดยสิน้เชิงในกรณีที่มิอาจหลีกเลี่ยงได ้เช่นว่าแต่ไม่จ ากดัเพียง เมื่อการเปิดเผยขอ้มลูโดยไม่ได้

รบัอนญุาตเกิดจากการเจาะขอ้มลูที่ประสงคร์า้ยที่มีความซบัซอ้นโดยผูท้ี่ไมพ่อใจ โดยที่ไมไ่ดม้ีสาเหตมุาจากเรา 

(9) ข้อมูลของเด็ก 

บรกิารนีไ้มไ่ดมุ้ง่หมายไวใ้หบ้รกิารส าหรบัเด็กที่มีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี เราจะไม่รวบรวม หรือเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคล

ใดๆ หรือขอ้มูลที่ไม่เป็นส่วนตวัที่สามารถระบุยืนยันตัวตนไดจ้ากผูซ้ึ่งมีอายุต ่ากว่า 20 ปี หรือจัดใหส้่วนหนึ่งส่วนใดของ

แพลตฟอรม์เพื่อบริการของเราหรือบริการอื่นๆ ของเราแสดงแก่เด็กที่มีอายตุ  ่ากว่า 20 ปีโดยตัง้ใจ ทัง้นี ้เราขอใหบ้คุคลผูเ้ป็น

บิดามารดาหรอืผูป้กครองตามกฎหมาย โปรดดแูลไมใ่หเ้ด็กที่อยูภ่ายใตอ้ านาจปกครองของทา่นสง่มอบขอ้มลูสว่นบคุคลใหแ้ก่

บรษัิท แตใ่นกรณีที่มีการสง่มอบขอ้มลูสว่นบคุคลของเด็กที่มีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีที่อยูภ่ายใตอ้ านาจปกครองของทา่นใหแ้ก่บริษัท 

ถือว่าท่านยินยอมใหเ้ราครอบครองขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้ และท่านยอมรบัและตกลงที่จะผูกพันตามเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้น

นโยบายความเป็นส่วนตวันีใ้นนามของเด็กผูน้ัน้ อย่างไรก็ตาม เราจะท าการปิดบญัชีที่เด็กใชแ้ละจะถอนและ/หรือลบขอ้มูล

สว่นบคุคลใดๆ ซึง่เราเช่ือวา่ถกูสง่มาจากเด็กที่มีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี โดยปราศจากความยินยอมจากบคุคลผูเ้ป็นบิดามารดาหรือ

ผูป้กครองตามกฎหมาย 

(10) ข้อมูลที่ถกูรวบรวมโดยบุคคลที่สาม 

10.1 แพลตฟอรม์ของเราใชบ้ริการวิเคราะหจ์ากบุคคลที่สาม (“ผูใ้หบ้ริการวิเคราะห”์) ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ ากัดเพียง 

Google Analytics บรกิารวิเคราะหส์  าหรบัเว็บไซตท์ี่ใหบ้รกิารโดยบรษัิทกเูกิล ผูใ้หบ้รกิารวิเคราะหใ์ชค้กุกีซ้ึง่เป็นไฟลข์อ้ความที่

ใสไ่วใ้นคอมพิวเตอรห์รอือปุกรณเ์คลือ่นท่ีของคณุ เพื่อช่วยแพลตฟอรม์วิเคราะหว์่าผู้ใชเ้ขา้ใชง้านแพลตฟอรม์อย่างไร ขอ้มลูที่



ถกูสรา้งโดยคกุกีเ้ก่ียวกบัการใชง้านแพลตฟอรม์ของคุณ (รวมไปถึงที่อยู่ไอพีของคณุ) จะถกูสง่ใหแ้ละเก็บไวโ้ดยผูใ้หบ้ริการ

วิเคราะหใ์นเซิรฟ์เวอรใ์นประเทศต่างๆ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ ากัดเพียงสหรัฐอเมริกา ผูใ้หบ้ริการวิเคราะหจ์ะใ ช้ขอ้มูลนีเ้พื่อ

วตัถุประสงคใ์นการประเมินการใชง้านแพลตฟอรม์ของคุณ สรา้งรายงานเก่ียวกับกิจกรรมบนแพลตฟอรม์ใหผู้ด้  าเนินการ

แพลตฟอรม์ และใหบ้ริการอื่นๆ ที่เก่ียวกบักิจกรรมบนแพลตฟอรม์และการใชง้านอินเตอรเ์น็ต ผูใ้หบ้ริการวิเคราะหอ์าจยงัสง่

มอบขอ้มลูนีใ้หก้บับคุคลที่สามตามที่ก าหนดตามกฎหมาย หรอืเมื่อบคุคลที่สามดงักลา่วประมวลขอ้มลูในนามของผูใ้หบ้ริการ

วิเคราะห ์ผูใ้หบ้รกิารวิเคราะหจ์ะไมเ่ช่ือมโยงที่อยูไ่อพีของคณุเขา้กบัขอ้มลูอื่นๆ ที่ถกูครอบครองโดยผูใ้หบ้รกิารวิเคราะห์ 

10.2 เราและบคุคลที่สาม อาจท าใหก้ารดาวนโ์หลดแอพพลเิคชั่นซอฟทแ์วรส์ามารถเขา้ถึงไดเ้พื่อการใชง้านของคณุบน

แพลตฟอรม์หรือผ่านบริการ โดยแอพพลิเคชั่นเหลา่นีอ้าจเขา้ถึงโดยแยกจากกนั และใหบ้คุคลที่สามดขูอ้มลูที่ยืนยนัตวัตนได้

ของคณุ เช่น ช่ือของคณุ ไอดีผูใ้ชข้องคณุ ที่อยูไ่อพีของอปุกรณข์องคณุ หรือขอ้มลูอื่นๆ เช่น คกุกีท้ี่คณุอาจติดตัง้ไวก้่อนหนา้นี ้

หรอืติดตัง้ใหก้บัคณุโดยแอพพลเิคชั่นซอฟทแ์วรห์รอืเว็บไซตข์องบคุคลที่สาม นอกจากนี ้แอพพลิเคชั่นเหลา่นีอ้าจขอใหค้ณุให้

ขอ้มลูเพิ่มเติมโดยตรงกบับคุคลที่สาม ผลิตภณัฑห์รือบริการของบคุคลที่สามที่มีใหผ้่านแอพพลิเคชั่นเหลา่นีไ้ม่ไดอ้ยู่ในความ

ครอบครองหรอืการควบคมุโดยบรษัิท เราแนะน าใหอ้า่นขอ้ตกลงและนโยบายอื่นๆ ที่ตีพิมพโ์ดยบคุคลที่สามดงักลา่วในเว็บไซต์

ของพวกเขาหรอืที่อ่ืนๆ 

(11) การปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภยัและเว็บไซตข์องบุคคลภายนอก 

11.1 เราไมร่บัประกนัความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลและ/หรอืขอ้มลูอื่นท่ีคณุใหแ้ก่เวบ็ไซตข์องบคุคลภายนอก เรา

น ามาตรการดา้นความปลอดภยัตา่งๆ มาใชเ้พื่อรกัษาความปลอดภยัใหก้บัขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุซึง่อยู่ในความครอบครอง

หรือควบคุมของเรา ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไวใ้นเครือข่ายที่มีความปลอดภยั และสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยบุคคล

จ านวนจ ากดัที่มีสทิธิพิเศษในการเขา้ถึงระบบดงักลา่วเท่านัน้ และตอ้งรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลเป็นความลบั เมื่อคณุท าการสั่ง

ใชบ้รกิารของเราหรอืเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ เราขอเสนอใหใ้ชเ้ซิรฟ์เวอรท์ี่มีความปลอดภัย ขอ้มลูสว่นบคุคลหรือขอ้มลู

ที่ละเอียดออ่นทัง้หมดที่คณุใหน้ัน้จะถกูเขา้รหสัไวใ้นฐานขอ้มลูของเราเพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงไดเ้ฉพาะตามที่ระบขุา้งตน้เทา่นัน้ 

11.2 ดว้ยความพยายามที่จะเพิ่มประโยชนใ์หแ้ก่คณุ เราอาจเลอืกเว็บไซตข์องบคุคลภายนอกต่างๆ ที่จะเช่ือมโยงหรือ

ติดตั้งภายในแพลตฟอรม์ส าหรับบริการของเรา นอกจากนี ้เรายังอาจเข้าร่วมในการพัฒนาแบรนด์ร่วมกันหรือสรา้ง

ความสมัพนัธ์อื่นใด เพื่อน าเสนอธุรกรรมอีคอมเมิรซ์ และ/หรือบริการ และ/หรือผลิตภณัฑ ์และคณุลกัษณะอื่นๆ แก่ผูเ้ขา้ชม

แพลตฟอรม์ส าหรบับรกิารของเรา เว็บไซตถ์กูเช่ือมโยงเหลา่นีม้ีนโยบายความเป็นสว่นตวัที่แยกและเป็นอิสระต่างหากจากกนั 

ซึ่งรวมถึงการจดัการดา้นความปลอดภยัดว้ย แมว้่าบคุคลภายนอกจะมีความเก่ียวขอ้งกบัเรา แต่เราไม่มีสิทธิในการควบคุม

เว็บไซตท์ี่เช่ือมโยงเหลา่นีไ้ด ้แต่ละเว็บไซตม์ีนโยบายดา้นความเป็นสว่นตวัและการเก็บรวบรวมขอ้มูลแยกต่างหากและเป็น

อิสระจากเรา ขอ้มลูที่รวบรวมขึน้โดยหุน้ส่วนที่มีแบรนดร์ว่มกบัเราหรือเว็บไซตข์องบุคคลภายนอก (แมว้่าจะน าเสนอในหรือ

ผา่นบนแพลตฟอรม์ส าหรบับรกิารของเรา) อาจไมไ่ดถ้กูสง่ใหก้บัเรา 



11.3 ดงันัน้ เราจึงไมต่อ้งรบัผิดชอบหรือรบัผิดในเนือ้หา การจดัการดา้นความปลอดภยั (หรือการขาดการจดัการดา้น

ความปลอดภยั) และกิจกรรมต่างๆ ของเว็บไซตท์ี่เช่ือมโยงเหล่านี ้เว็บไซตท์ี่เช่ือมโยงเหลา่นีม้ีไวเ้พื่อความสะดวกของคุณ

เท่านัน้ ดังนัน้คุณเขา้ใช้งานเว็บไซตเ์หล่านีด้ว้ยความรบัผิดชอบของคุณเอง อย่างไรก็ตาม เรามุ่งหมายที่จะปกป้องความ

สมบูรณ์ของแพลตฟอรม์ส าหรบับริการ และผลิตภัณฑข์องเราและลิงค์ที่เช่ือมโยงอยู่ในแต่ละ เว็บไซต ์เราจึงยินดีรับฟัง

ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัเว็บไซตท์ี่ถกูเช่ือมโยงเหลา่นี ้(รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ เมื่อลงิคใ์ดๆ ไมท่ างาน) 

(12) บริษัทจะส่งข้อมูลของคุณไปยงัต่างประเทศหรือไม่ 

ขอ้มูลส่วนตวัและ/หรือขอ้มูลของคุณอาจถูกส่งไปยงั จัดเก็บ หรือประมวลผลนอกประเทศของคุณ ในกรณีส่วนใหญ่ 

ขอ้มูลส่วนตวัของคุณจะถูกประมวลผลในประเทศไทยซึ่งเซิรฟ์เวอรข์องเราตัง้อยู่ บริษัทจะไม่ท าการส่งขอ้มูลของคุณไปยงั

ตา่งประเทศ เวน้แต ่

 การสง่ขอ้มลูดงักลา่วเป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล; หรอื 

 เราไดข้อความยินยอมจากคณุก่อนด าเนินการดงักลา่ว; หรอื 

 เป็นการปฏิบตัิตามสญัญาที่ท าระหวา่งคณุกบับรษัิท; หรอื 

 เป็นการกระท าเพื่อประโยชนข์องคณุซึง่ไมส่ามารถใหค้วามยินยอมในขณะนัน้ได  ้

(13) วิธีที่คุณสามารถเลือกออกจากการให้ข้อมูล ถอนความยนิยอม ร้องขอการเข้าถงึหรือแก้ไขข้อมูลที่คุณให้แก่เรา 

13.1 การถอนความยินยอม 

13.1.1 คณุอาจถอนความยินยอมของคณุเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้และ /หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล

ของคุณซึ่งอยู่ในครอบครองหรือควบคุมของเราได ้โดยการสง่อีเมลไ์ปที่เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคลของเราตามที่อยู่

อีเมล dpo@chayo555.com ที่แสดงไวด้า้นลา่งในสว่น 14.2 และเราจะด าเนินการพิจารณาค าขอถอนความยินยอมของคณุ 

ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้น นโยบายความเป็นสว่นตวันี ้และ กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคลและกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

อยา่งไรก็ตาม การถอนความยินยอมของคณุอาจท าใหเ้ราไมส่ามารถใหบ้รกิารแก่คณุตอ่ไปได ้เราจึงอาจตอ้งยตุิความสมัพนัธ์

ที่มีอยู ่และ/หรอื สญัญาที่คณุมีกบัเรา 

13.1.2 เมื่อเราไดร้บัค าสั่งเก่ียวกบัการถอนเป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างชดัเจนจากคณุและตรวจสอบขอ้มลู

ประจ าตวัของคณุแลว้ เราจะด าเนินการตามค าขอในการถอนความยินยอมของคณุ ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นนโยบายความ

เป็นสว่นตวันี ้และกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลและกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้งและหลงัจากนัน้เราจะไมเ่ก็บรวบรวม ใช ้และ/

หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณในลกัษณะตามที่ระบุไว้ในการรอ้งขอของคุณ หากเราไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูล

ประจ าตวัหรอืไมเ่ขา้ใจค าสั่งของคณุ เราจะติดตอ่เพื่อขอค าอธิบายเก่ียวกบัการรอ้งขอดงักลา่ว 



13.1.3 อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมอาจท าใหเ้กิดผลอันเกิดจากการถอนดังกล่าวได ้ในเรื่อง

ดังกล่าวนี ้ขึน้อยู่กับขอบเขตของการถอนความยินยอมที่จะให้เราด าเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และนั่นอาจ

หมายความวา่เราอาจจะไมส่ามารถใหบ้รกิารแก่คณุตอ่ไปได ้เราจึงอาจตอ้งยตุิความสมัพนัธท์ี่มีอยูแ่ละ/หรอืสญัญาที่คณุมีกบั

เรา ฯลฯ แลว้แตว่า่จะเป็นกรณีใด ซึง่เราจะแจง้ใหค้ณุทราบ 

13.2 การขอเขา้ถึงหรอืแกไ้ขความถกูตอ้งของขอ้มลูสว่นตวั 

13.2.1 คณุอาจเขา้ถึงและ/หรือแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณซึ่งอยู่ในครอบครองหรือควบคมุของเราได้

ดว้ยตนเองผา่นหนา้การตัง้คา่บญัชีที่อยูใ่นแพลตฟอรม์เพื่อบรกิารของเรา หากคณุไมใ่ช่ลกูคา้ หรอืผูใ้ชบ้ริการของเรา หรือผูข้อ

ใชบ้รกิารของเรา เราจะไมม่ีขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ คณุอาจสง่ค ารอ้งเพื่อเขา้ถึงและ/หรอืแกไ้ขความถกูตอ้งของขอ้มลูสว่นตวั

ที่อยูใ่นความครอบครองหรือควบคมุของเราในขณะรอ้งขอโดยการสง่ค ารอ้งเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหก้บัเรา ทัง้นี ้เราตอ้งการ

ขอ้มลูที่เพียงพอจากคณุเพื่อยืนยนัขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัตวัตนของคณุ และรวมถึงลกัษณะของค ารอ้งของคณุเพื่อใหเ้ราสามารถ

จดัการกบัค ารอ้งของคณุได ้ดงันัน้ โปรดสง่ค ารอ้งเป็นลายลกัษณอ์กัษรของคณุโดยการสง่อีเมลใหก้บัเจา้หนา้คุม้ครองขอ้มลู

สว่นตวัของเราที่ dpo@chayo555.com 

13.2.2 ส าหรบัการรอ้งขอเพื่อเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคล เมื่อเรามีขอ้มลูของคณุอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการ

แลว้ เราจะใหข้อ้มลูสว่นบคุคลที่เก่ียวขอ้งแก่คณุภายใน 30 วนั หากเราไมส่ามารถตอบสนองการรอ้งขอของคณุภายใน 30 วนั

ดงักล่าว เราจะแจง้ใหคุ้ณทราบเก่ียวกับระยะเวลาที่เร็วที่สุดที่เราสามารถใหข้อ้มูลที่คุณรอ้งขอได ้โปรดทราบว่ากฎหมาย

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลอาจยกเวน้ขอ้มลูสว่นบคุคลบางประเภทจากการรอ้งขอเพื่อการเขา้ถึงของคณุ 

13.2.3 ส าหรบัการรอ้งขอเพื่อแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคล เมื่อเรามีขอ้มลูของคณุเพียงพอท่ีจะด าเนินการแลว้ เรา

จะ: (ก) แกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุภายใน 30 วนั หากเราไม่สามารถแกไ้ขไดภ้ายในระยะเวลาดงักลา่ว เราจะแจง้ใหค้ณุ

ทราบเก่ียวกบัระยะเวลาการด าเนินการแกไ้ขที่เรว็ที่สดุ โปรดทราบวา่กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลอาจยกเวน้ขอ้มลูสว่น

บคุคลบางประเภทจากการรอ้งขอเพื่อใหแ้กไ้ข รวมถึงอาจก าหนดเหตทุี่การแกไ้ขขอ้มลูใหถ้กูตอ้งอาจไม่จ าเป็นตอ้งด าเนินการ

จากเราแมว้า่คณุจะรอ้งขอก็ตาม; และ(ข) เราอาจจะสง่ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ถกูแกไ้ขไปยงัทกุองคก์รซึ่งเราไดเ้ปิดเผยขอ้มลูสว่น

บคุคลใหท้ราบภายในระยะเวลาตามสมควรหลงัวนัท่ีท าการแกไ้ข เวน้แตอ่งคก์รนัน้ไมต่อ้งการขอ้มลูสว่นบคุคลที่แกไ้ขแลว้เพื่อ

วตัถปุระสงคท์างกฎหมายหรอืธุรกิจ 

13.2.4 โดยไมต่อ้งพิจารณาถึงยอ่หนา้ยอ่ย (ข) ขา้งตน้ หากคณุรอ้งขอ เราอาจสง่ขอ้มลูสว่นบคุคลที่แกไ้ขไป

ใหแ้ก่องคห์นึง่องคก์รใดโดยเฉพาะซึง่เราไดเ้ปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลใหท้ราบ ภายในระยะเวลาหนึง่ปีก่อนวนัท่ีท าการแกไ้ข 

13.2.5 ภายใตข้อบเขตที่อนญุาตโดยกฎหมายเราอาจคิดค่าธรรมเนียมตามสมควรส าหรบัการด าเนินการ

และจัดการค ารอ้งของคุณในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หากเราเลือกที่จะคิดค่าธรรมเนียม เราจะแจ้งค่าธรรมเนียม
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โดยประมาณเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหแ้ก่คุณ โปรดจ าไวว้่าเราไม่จ าเป็นตอ้งตอบสนองหรือด าเนินการใดๆ ต่อค ารอ้งขอการ

เขา้ถึงขอ้มลูของคณุเวน้แตค่ณุตกลงที่จะจ่ายคา่ธรรมเนียม 

13.2.6 เราสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณตามขอ้ก าหนดที่ระบไุวใ้นกฎหมาย

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และ/หรือกฎหมายอื่น ซึ่งขอ้ก าหนดระบุและ/หรือใหส้ิทธิองคก์รที่จะปฏิเสธการแก้ไขขอ้มูลส่วน

บคุคลในสถานการณท์ี่ระบไุว ้

13.3 การขอใหล้บ หรอืท าลาย หรอืระงบัการใชช้ั่วคราว หรอืลบการเช่ือมโยงตวัตนขอ้มลูสว่นตวั 

คณุอาจรอ้งขอใหเ้ราลบ หรอืท าลาย หรอืระงบัการใชช้ั่วคราว หรอืลบการเช่ือมโยงตวัตนขอ้มลูสว่นตวัของ

คณุที่เราถือครองไวใ้นกรณีที่คุณเช่ือว่าขอ้มูลสว่นตวัของคุณที่เราถือครองไวถู้กน าไปใชป้ระมวลผลในประการที่ละเมิดต่อ

กฎหมายหรือกรณีที่เราไม่ด าเนินการตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล กรุณาใหเ้หตผุลในการรอ้งขอใหม้ากที่สดุเท่าที่

คุณสามารถท าได ้เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจของเราว่าคุณมีสิทธิในการรอ้งขอลบ หรือท าลาย หรือระงับการใช้

ชั่วคราว หรอืลบการเช่ือมโยงตวัตนขอ้มลูสว่นตวัดงักลา่วหรือไม่ อย่างไรก็ตามเราอาจเก็บขอ้มลูสว่นตวัของคณุไวห้ากมีเหตุ

อนัสมควรตามกฎหมาย (เช่น เพื่อเป็นขอ้โตแ้ยง้ขอ้เรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืเป็นเสรภีาพในการแสดงออก) โดยเราจะแจง้ให้

คุณทราบหากมีกรณีเช่นว่านัน้ โปรดทราบว่าเมื่อขอ้มูลส่วนตัวไดถู้กลบแลว้ เราอาจไม่สามารถใหบ้ริการแก่คุณไดต้าม

มาตรฐานเดิมเนื่องจากเราจะไมท่ราบถึงความตอ้งการของคณุ 

(14) การรักษาความม่ันคงปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษัิทฯ มีมาตรการปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคล โดยการจ ากดัสิทธิการเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลใหส้ามารถเขา้ถึงไดโ้ดย

เจา้หนา้ที่เฉพาะราย หรอืบคุคลที่มีอ  านาจหนา้ที่หรอืไดร้บัมอบหมายที่มีความจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูดงักลา่วตามวตัถปุระสงคท์ี่

ไดแ้จ้งเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลไวแ้ลว้เท่านัน้ ซึ่งบุคคลดงักล่าวจะตอ้งยึดมั่นและปฏิบตัิตามมาตรการปกป้องขอ้มูลของ

บรษัิทฯอยา่งเครง่ครดั ตลอดจนมีหนา้ที่รกัษาความลบัของขอ้มลูสว่นบคุคลที่ตนเองรบัรูจ้ากการปฏิบตัิหนา้ที่ โดยบริษัทฯ มี

มาตรการรกัษาความปลอดภยัขอ้มูลทัง้ในเชิงองคก์ร หรือเชิงเทคนิคที่ไดม้าตรฐานสากล และเป็นไปตามที่คณะกรรมการ

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลประกาศก าหนด 

 นอกจากนี ้กรณีที่บรษัิทฯ มีการสง่ โอน หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลใหแ้ก่บคุคลที่สาม ไม่ว่าเพื่อการใหบ้ริการ ตาม

สญัญา หรอืขอ้ตกลงในรูปแบบอื่น บรษัิทฯ จะก าหนดมาตรการรกัษาความปลอดภยัขอ้มลูสว่นบคุคลและการรกัษาความลบัท่ี

เหมาะสม และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อยืนยนัวา่ขอ้มลูสว่นบคุคลที่บรษัิทฯ เก็บรวบรวมจะมีความมั่นคงปลอดภยัอยู่

เสมอ 

 

 



(15) มีค าถาม ข้อกังวล หรือค าร้องเรียนใช่หรือไม่ โปรดติดต่อเราที่  

15.1 หากคณุมีค าถามหรือขอ้กงัวลเก่ียวกบัขอ้ปฏิบตัิว่าดว้ยความเป็นสว่นตวัของเรา หรือเก่ียวกบัการจดัการบริการ 

โปรดแจง้ค าถามหรอืขอ้กงัวลผา่นทางช่องทางที่เราจดัเตรยีมไวใ้หบ้นแพลตฟอรม์ส าหรบับริการของเรา หรือโปรดติดต่อเราที่ : 
dpo@chayo555.com 

15.2 หากคณุมีค ารอ้งเรียนหรือ ขอ้ขอ้งใจเก่ียวกบัวิธีที่เราจดัการขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุหรือเก่ียวกบัวิธีที่เราปฏิบตัิ

ตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล เราขอใหค้ณุติดตอ่มาที่เราเพื่อแจง้ค ารอ้งเรยีนหรอืขอ้ขอ้งใจของคณุผ่านทางช่องทาง

ที่เราจดัเตรยีมไวใ้หบ้นแพลตฟอรม์ส าหรบับรกิารของเรา หรือติดต่อเราตามรายละเอียดดา้นลา่งนีโ้ปรดติดต่อเรา เพื่อแจง้ค า

รอ้งเรียนหรือขอ้ขอ้งใจไดท้ี่:อีเมล: dpo@chayo555.com โดยสง่ถึง “เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคล (Personal Data 

Protection Officer)” โทร: 02 016 5511 

(16) ข้อก าหนดและเงือ่นไข 

โปรดอ่าน เง่ือนไขการใหก้ารบริการของ Chayo แพลตฟอรม์ และ ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการใชบ้ริการ และ /หรือ

ผลิตภณัฑต์่างๆ ของเรา ซึ่งก าหนดถึงการใชง้าน การปฏิเสธความรบัผิดชอบและขอ้จ ากัดการรบัผิดที่ควบคุมการใช้งาน

แพลตฟอรม์และบรกิารของเราตามล าดบั และรวมถึงนโยบายที่เก่ียวขอ้งอื่นๆ 

ฉบบัวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 


