
 

 

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอร่ี เอ็กเชน จ ากัด 

เร่ิมประกาศใช ้1 มิถุนายน 2565 

 บริษทั ทเวลฟ์ วิคทอร่ี เอก็เชน จ ากดั ต่อจากน้ี เรียกว่า “บริษทัฯ” ตระหนกัถึงความส าคญัและหนา้ที่ภายใต ้พระราชบญัญติั

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยใหค้วามส าคญัในการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตวั และมุ่งมัน่เป็นอยา่งยิง่ท่ีจะคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลของทุกท่านใหมี้ความปลอดภยั  

 บริษทัฯ ไดก้  าหนดนโยบายฉบบัน้ีข้ึน เพื่อแจง้รายละเอียดการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ และผูใ้ชบ้ริการ

ระบบที่ใหบ้ริการของบริษทัฯ ตามวิธีการที่ชอบดว้ยกฏหมายและเหมาะสม ภายใตก้ารรับรู้หรือความยนิยอมของเจา้ของขอ้มูล 

โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.  นโยบายน้ีมีผลบังคบัใช้กับใครบ้าง 

  นโยบายน้ีครอบคลุมถึงขอ้มูลส่วนบุคคล ที่บริษทัฯ ไดรั้บหรือจะไดรั้บจากลูกคา้บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ที่มาใชบ้ริการ

แลกเปลี่ยนเงิน และผูใ้ชบ้ริการระบบ ที่บริษทัฯใหบ้ริการผ่านสาขา  เวบ็ไซต ์ โทรศพัท ์ ช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์                   

แอปพลิเคชนั ส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ รวมถึงบุคคลใดๆ ที่มีความเกี่ยวขอ้งกบัการใหบ้ริการของบริษทัฯ ตวัอยา่งเช่น 

บุคคลอา้งอิง หรือบุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน, คู่คา้ , ที่ปรึกษาดา้นวิชาชีพ เป็นตน้ 

2.  ข้อมูลส่วนบุคคล ที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย 

2.1  ขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal Data) คือ ขอ้มูลที่ท  าใหส้ามารถระบุตวัตนของท่านได ้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม หรือของ

บุคคลอื่น ที่ท่านใหไ้วแ้ก่บริษทัฯ หรือที่บริษทัฯ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ถึงโดยท่าน แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถ้ึงแก่กรรม  

2.2.   ขอ้มูลที่เกบ็รวบรวม คือ  

2.2.1. ขอ้มูลส่วนตวั เช่น ช่ือ นามสกุล เพศ วนัเดือนปีเกิด อาย ุ สถานภาพทางการสมรส สัญชาติ เลขบตัรประจ าตวั

ประชาชน เลขหนงัสือเดินทาง ลายมือช่ือ 

2.2.2. ขอ้มูลติดต่อ เช่น ที่อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล ์ไอดีไลน์ เป็นตน้ 

2.2.3. ขอ้มูลความเป็นเจา้ของกิจการ เช่น หนงัสือรับรองบริษทั บญัชีรายช่ือผูถ้ือหุน้ เป็นตน้ 



2.2.4. ขอ้มูลทางการเงินและการท าธุรกรรม เช่น เลขที่บญัชีธนาคาร เลขที่บตัรเครดิต ขอ้มูลแหล่งที่มาของเงิน ประวติั

การท าธุรกรรมและวตัถุประสงคใ์นการท าธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ 

2.2.5. ขอ้มูลอื่นๆ เช่น Cookie ID, ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว ท่ีบนัทึกไดจ้ากกลอ้งวงจรปิด ระหว่างการมาท าธุรกรรมที่จุด

บริการ เป็นตน้ 

2.3  ขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลที่กฎหมายก าหนดเป็นการเฉพาะ 

เช่น เช้ือชาติ ศาสนา ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ 

(Biometric) หรือขอ้มูลอื่นใดในท านองเดียวกนัที่กฎหมายก าหนด เพื่อวตัถุประสงคใ์นการพิสูจน์และยนืยนัตวัตนของ

ผูใ้ชบ้ริการ ขอ้มูลภาพน่ิง-ภาพเคลื่อนไหวที่ไดจ้ากการบนัทึกในกลอ้งวงจรปิด ณ จุดบริการของบริษทัฯ หรือสาขา ซ่ึง

บริษทัฯ ตอ้งด าเนินการดว้ยความระมดัระวงัเป็นพิเศษ โดยบริษทัฯ จะเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที่

มีความอ่อนไหว ต่อเม่ือไดรั้บความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่าน หรือในกรณีที่บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งด าเนินการตามที่

กฎหมายอนุญาต 

3.  แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 

3.1  บริษทัฯ จะรวบรวมขอ้มูลที่ท่านไดใ้หไ้วข้ณะใชบ้ริการซ้ือ-ขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือท าธุรกรรมออนไลน์ 

ไม่ว่าช่องทางใดๆ กต็าม และขอ้มูลการร่วมกิจกรรมต่างๆ บนส่ือออนไลน์ของบริษทัฯ หรือขอ้มูลที่ไดจ้ากการที่ท่าน

ติดต่อกบับริษทัฯ หรือทีมงานของบริษทัฯ 

3.2  เม่ือท่านใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษทัฯ ท่านขอยนืยนัว่าท่านไดแ้จง้ และไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของขอ้มูล เพื่อ

การเกบ็รวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว ซ่ึงจะถูกใชต้ามวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ต่อไป 

4.  วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

  บริษทัฯ ด าเนินการเกบ็รวบรวม ใช ้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวตัถุประสงคภ์ายใตฐ้านในการ

ประมวลผลขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

4.1  เพื่อการพิจารณา และปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัของธนาคารแห่งประเทศไทยในการยนืยนัตวับุคคลระหว่างท่านกบับริษทัฯ 

ซ่ึงหมายรวมถึงขั้นตอนต่างๆ ท่ีจ าเป็น เช่น การติดต่อเพื่อเขา้รับเอกสารและขอ้มูลจากท่านส าหรับประกอบการท าธุรกรรม 

4.2  เพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของหน่วยงานที่ก  ากบัดูแลบริษทัฯ เช่น กฎหมายการป้องกนัและการปราบปรามการ

ฟอกเงิน และกฎหมายว่าดว้ยการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูง 

กฎหมายภาษีอากร ท่ีบริษทัฯ จ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามทั้งในและนอกประเทศ 

4.3  เพื่อประโยชน์ในการจดัท าฐานขอ้มูล และใชข้อ้มูลเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆ หรือเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห ์ 

และ/หรือ การน าเสนอบริการ ผลิตภณัฑใ์ดๆ ของบริษทัฯ เพื่อน ามาพฒันา ปรับปรุง ดา้นการตลาด ผลิตภณัฑ ์ และการ

ใหบ้ริการเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ 



4.4   เพื่อด าเนินการตามค าขอ ทีท่่านเป็นผูย้ืน่ค  าร้องขอแก่บริษทัฯ เอง 

4.5   เพื่อการน าส่งใบเสร็จรับเงิน จดหมาย และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง ซ่ึงหมายรวมถึงการน าส่งในรูปแบบส่ือทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ (SMS, Email) 

4.6   เพื่อปกป้องผลประโยชน์โดยชอบของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การรักษาความ

ปลอดภยัของสถานที่ และทรัพยสิ์น การวิเคราะห์ขอ้มูล การรับประกนัคุณภาพของบริการ การตรวจสอบของผูต้รวจสอบ

ทั้งภายในและภายนอก การรักษาความปลอดภยัของเทคโนโลยสีารสนเทศและเครือข่าย และความเส่ียง 

4,7   เพื่อการจดัการขอ้ร้องเรียนที่ท่านมีต่อบริษทัฯ 

4.8  เพื่อการจ าเป็น เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัฯ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษทัฯ ซ่ึงจะไม่

ละเมิดสิทธิพื้นฐาน หรือสิทธิทางเสรีภาพของท่าน 

  บริษทัฯ จะขอความยนิยอมจากท่าน กรณีที่มีกฎหมายก าหนดใหข้อความยนิยอม หรือบริษทัฯ ไม่มีเหตุผลใหใ้ชฐ้านการ

ประมวลผลขา้งตน้เพื่อประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่เกบ็รวบรวมมาจากท่านได  ้

5.  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

  บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าจะมีสภาพเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา 

ภายใตข้อบเขตที่จ  าเป็นตามวตัถุประสงค ์หรือการใหบ้ริการอนัเกี่ยวกบัผลิตภณัฑเ์ท่านั้น โดยบริษทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลแก่ 

5.1  คู่คา้ทางธุรกิจ ซ่ึงอาจมีสถานะเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา เพื่อด าเนินการใหเ้ป็นไปตามการใหบ้ริการแก่ท่าน 

5.2  ผูใ้หบ้ริการ หมายถึง นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่บริษทัฯ พิจารณาแลว้วา่เป็นผูท้ี่มีคุณสมบติัที่เหมาะสมในการ

ใหบ้ริการแก่ท่าน ซ่ึงผูใ้หบ้ริการที่บริษทัฯ มีการใชบ้ริการอยู ่เช่น ผูป้ระกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในฐานะ 

แฟรน์ไชส์ของบริษทัฯ รวมถึงสาขาของบริษทัฯ ผูใ้หบ้ริการจดัเกบ็เอกสาร ผูใ้หบ้ริการจดัพิมพเ์อกสาร ผูใ้หบ้ริการจดัส่ง

เอกสาร เป็นตน้ 

5.3  หน่วยงาน หรือ บุคคลอื่นใด ที่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านกังานป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน บริษทัขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ จ ากดั สถานีต ารวจ ศาล กรมบงัคบัคดี และหน่วยงานอื่นๆ ที่บริษทัฯ 

มีหนา้ที่ตอ้งน าส่งขอ้มูลตามกฎหมาย 

6.  การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ 

  บริษทัฯ อาจมีความจ าเป็นตอ้งส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับริษทัในเครือเดียวกนัที่อยูต่่างประเทศ ส่งหรือ

โอนขอ้มูลไปยงัผูรั้บขอ้มูลอื่น เช่น การส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อจดัเกบ็ไวบ้น Server หรือ Cloud ในต่างประเทศ 

ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะพิจารณาใหม้ัน่ใจไดว้่าประเทศปลายทางนั้นมีมาตรฐาน

การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามที่กฎหมายก าหนด 



7.  การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษทัฯ จะจดัเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไว  ้ ตามระยะเวลาที่จ  าเป็น ในระหวา่งที่ท่านเป็นลูกคา้หรือมีความสัมพนัธ์อยู่

กบับริษทัฯ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ี่ก  าหนดไวใ้นนโยบายบริษทัฯ ฉบบัน้ี และเพื่อการปฏิบติัตามขอ้ก  าหนดทาง

กฎหมาย และการก ากบัดูแล เช่น กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ใหบ้ริษทัฯ จดัเกบ็ขอ้มูลของท่านไวเ้ป็น

เวลา 10 ปี นบัแต่วนัท่ีท่านส้ินสุดสัญญากบับริษทัฯ เวน้แต่บริษทัฯ ใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรืออยูร่ะหว่าง

กระบวนการตามกฎหมาย จนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด ทั้งน้ีหากบริษทัฯ ไม่จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลส่วนบุคคลอีกต่อไป บริษทัฯ จะ

ลบขอ้มูลนั้นออกจากระบบ และ/หรือด าเนินการใหข้อ้มูลนั้นกลายเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถบ่งช้ีตวับุคคล เพื่อท่ีท่านจะไม่

สามารถถูกบ่งช้ีตวัตนจากขอ้มูลนั้นไดอ้ีกต่อไป ทั้งน้ีภายใตภ้าระหนา้ท่ีการด ารงขอ้มูลไวต้ามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง 

8.  บริษัทฯ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร 

บริษทัฯ จะเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็นอยา่งดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และมาตรการ

เชิงบริหารจดัการ (Organizational Measure) เพื่อรักษาความปลอดภยัในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และ

เพื่อป้องกนัการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล โดยบริษทัฯ ไดก้  าหนดนโยบาย ระเบียบ และหลกัเกณฑใ์นการคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล รวมถึงมาตรการเพื่อป้องกนัไม่ใหผู้รั้บขอ้มูลไปจากบริษทัฯ ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลนอกวตัถุประสงค ์หรือโดย

ไม่มีอ  านาจหรือโดยมิชอบ และบริษทัฯ ไดมี้การปรับปรุงนโยบาย ระเบียบและหลกัเกณฑด์งักล่าวเป็นระยะตามความ

จ าเป็น และเหมาะสม นอกจากน้ีผูบ้ริหาร พนกังาน ผูรั้บจา้ง ตวัแทน ท่ีปรึกษา และผูรั้บขอ้มูลจากบริษทัฯ มีหนา้ท่ีตอ้ง

รักษาความลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลตามมาตรการรักษาความลบัท่ีบริษทัฯ ก  าหนด 

9.  สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

สิทธิของเจา้ของขอ้มูล หมายถึงสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ซ่ึงท่านอาจขอใชสิ้ทธิเหล่าน้ีกบั

บริษทัฯ ภายใตเ้ง่ือนไขที่กฎหมายก าหนดและกระบวนการจดัการสิทธิของบริษทัฯ ดงัน้ี 

9.1  สิทธิในการเพิกถอนความยนิยอม 

หากท่านไดใ้หค้วามยนิยอมใหบ้ริษทัฯ เกบ็รวบรวม ใช ้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอน

ความยนิยอมไดต้ลอดระยะเวลาท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยูก่บับริษทัฯ เวน้แต่มีขอ้จ ากดัสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมี

สัญญาท่ีใหป้ระโยชน์แก่ท่านอยู ่ ทั้งน้ี การถอนความยนิยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่านจากการใชผ้ลิตภณัฑ ์ และ/

หรือบริการต่างๆ เช่น ท่านจะไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ โปรโมชัน่หรือขอ้เสนอใหม่ๆ ไม่ไดรั้บผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีดี

ยิง่ข้ึนและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของท่าน หรือไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารอนัเป็นประโยชน์แก่ท่าน เป็นตน้เพื่อประโยชน์ 

ของท่านจึงควรศึกษา และสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยนิยอม 

 

 



9.2  สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

  ท่านมีสิทธิในการขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้บริษทัฯ ท าส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวใหก้บัท่าน 

รวมถึงขอใหบ้ริษทัฯ เปิดเผยการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านว่ามาไดอ้ยา่งไร 

9.3  สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษทัฯ ไดท้  าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลนั้นอยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถอ่าน

หรือใชง้านโดยทัว่ไปไดด้ว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีท างานไดโ้ดยอตัโนมติั และสามารถใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล

ไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมติั รวมทั้งมีสิทธิขอใหบ้ริษทัฯ ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผู ้

ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นที่สามารถท าไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมติั และมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลที่บริษทัฯ ส่งหรือโอน

ขอ้มูลส่วนบุคคล ในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เวน้แต่ไม่สามารถด าเนินการไดเ้พราะ

เหตุทางเทคนิค 

      ทั้งน้ี ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านขา้งตน้ ตอ้งเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้หค้วามยนิยอมแก่บริษทัฯ ในการเกบ็รวบรวม 

ใช ้และ/หรือ เปิดเผย หรือเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลที่ บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยเพื่อใหท้่านสามารถ

ใชบ้ริการของบริษทัฯ ไดต้ามความประสงค ์ซ่ึงท่านเป็นคู่สัญญาอยูก่บับริษทัฯ หรือเพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของ

ท่านก่อนใชบ้ริการของบริษทัฯ หรือเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นตามที่ผูมี้อ  านาจตามกฎหมายก าหนด  

9.4  สิทธิในการคดัค้านการประมวลผลข้อมูล 

ท่านมีสิทธิในการขอคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หากการเกบ็รวบรวม ใช ้ และ/หรือเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่านนั้นท าข้ึนเพื่อประโยชน์ โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัฯโดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถ 

คาดหมาย ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล เวน้แต่เป็นกรณีท่ีบริษทัฯ สามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายไดว้่ามีความส าคญัยิง่กว่า

สิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน หรือเป็นไปเพื่อการยนืยนัการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย

ตามแต่กรณี  

      นอกจากน้ีท่านยงัมีสิทธิขอคดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้ และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีท าข้ึนเพื่อวตัถุ 

ประสงค ์ เกี่ยวกบัการตลาด หรือเพื่อวตัถุประสงคเ์กี่ยวกบัการศึกษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือสถิติไดอ้ีก

ดว้ย 

9.5 สิทธิในการขอให้ลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิในการขอใหบ้ริษทัฯ ลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท าใหเ้ป็นขอ้มูลที่ไม่สามารถระบุตวัตนได ้

หากท่านเช่ือว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูกเกบ็รวบรวม ใช ้ และ/หรือเปิดเผย โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง หรือ

เห็นว่าบริษทัฯ หมดความจ าเป็นในการเกบ็รักษาไวต้ามวตัถุประสงคท์ี่เกี่ยวขอ้งในนโยบายฉบบัน้ี หรือเม่ือท่านไดใ้ชสิ้ทธิ

ขอเพิกถอนความยนิยอมหรือใชสิ้ทธิขอคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูล ตามที่แจง้ไวข้า้งตน้แลว้ 



9.6  สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิในการขอใหบ้ริษทัฯ ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านชัว่คราวในกรณีท่ีบริษทัฯ อยูร่ะหว่างการตรวจสอบ

ค าร้องขอใชสิ้ทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคล หรือขอคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือกรณีที่บริษทัฯ 

หมดความจ าเป็นและตอ้งลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง แต่ท่านขอใหบ้ริษทัฯ ระงบั

การใชแ้ทน 

9.7  สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง 

ท่านมีสิทธิในการขอใหบ้ริษทัฯ แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหถู้กตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กิดความ

เขา้ใจผิด โดยท่านสามารถปรับปรุงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามขั้นตอนของบริษทัฯ 

9.8  สิทธิร้องเรียน 

ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อผูมี้อ  านาจตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง หากท่านเช่ือว่าการเกบ็รวบรวม ใช ้ และ/หรือเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระท าในลกัษณะที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง  

การใชสิ้ทธิของท่านตามขา้งตน้อาจถูกจ ากดัภายใตก้ฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง และมีบางกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่บริษทัฯ อาจปฏิเสธ 

หรือไม่สามารถด าเนินการตามค าขอใชสิ้ทธิขา้งตน้ ของท่านได ้เช่น บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล 

หรือการใชสิ้ทธินั้นๆ อาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือบริษทัฯ จ าเป็นตอ้งใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่

เกี่ยวขอ้งในการเกบ็รักษาขอ้มูลดงักล่าว โดยบริษทัฯ จะแจง้เหตุผลของการปฏิเสธใหท้่านทราบ 

หากท่านตอ้งการใชสิ้ทธิตามขา้งตน้ ท่านสามารถยืน่ค  าขอมายงับริษทัฯ โดยติดต่อที่ บริษทัฯ เพื่อขอรับแบบค าขอใชสิ้ทธิ

ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

10.  การเปล่ียนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะท าการพิจารณาทบทวนนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นประจ าเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติั และ

กฎหมาย ขอ้บงัคบัท่ีเกี่ยวขอ้ง ทั้งน้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ

ดว้ยการประกาศขอ้มูลลงในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

11.  ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

  ท่านสามารถติดต่อบริษทัฯ เพื่อเสนอแนะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกบันโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไดท้ี่ 

 

 

 



บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอร่ี เอ็กเชน จ ากัด 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจส่ือสารองค์กร 

เลขที่ 231 ถนนประดิพทัธ์ แขวงพญาไท  

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

โทรศพัท ์ 02-618-4663   
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เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เลขที่ 231 ถนนประดิพทัธ์ แขวงพญาไท  

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400    
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