
ประกาศความเป็นสว่นตวั (Privacy Notice) 

บรษิทั ทสิโก ้โตเกยีว ลสีซิง่ จ ากดั 

 

ประกาศความเป็นสว่นตัวฉบับนี้เกีย่วขอ้งกับวธิกีารปฏบิัตติ่อขอ้มูลสว่นบุคคลของเจา้ของขอ้มูล ซึง่รวมถงึขอ้มูล

สว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว (Sensitive Data) โดยแต่ละบรษัิทในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิทสิโก ้(“ทสิโก”้) เมือ่

เจา้ของขอ้มูลตดิต่อ หรือใชบ้รกิารและ/หรอืผลติภัณฑข์องทสิโกผ้่านชอ่งทางต่าง ๆ ทีท่สิโกก้ าหนด ซึง่เป็นไป

ตามพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และ

กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง โดยประกาศความเป็นสว่นตัวนี้จะใชบ้งัคับกับขอ้มูลสว่นบคุคลของ (1) ลกูคา้ของทสิโก ้และ 

(2) ในกรณีทีเ่จา้ของขอ้มูลไม่ใชลู่กคา้ของทสิโก ้แต่ทสิโกอ้าจมคีวามจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย

ขอ้มูลสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มูล เชน่ กรรมการ ผูล้งทนุหรอืผูถ้อืหุน้ของทสิโก ้ผูเ้ขา้ชมเว็บไซตห์รอืแอปพลเิค

ชันของทสิโก ้ผูค้ ้าประกันหรือผูใ้หห้ลักประกัน บุคคลทีไ่ดรั้บเงนิหรือไดช้ าระเงนิใหแ้ก่ลูกคา้ของทสิโก ้ผูท้ีม่า

ตดิตอ่กับทสิโก ้พนักงาน กรรมการ หรอืผูแ้ทนโดยชอบดว้ยกฎหมายหรอืผูรั้บมอบอ านาจใหก้ระท าการแทนลกูคา้

หรอืบคุคลทีม่นีติสิมัพันธก์บัทสิโก ้และบคุคลใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าธรุกรรมกบัทสิโกห้รอืลกูคา้ของทสิโก ้

 

ประกาศความเป็นสว่นตัวฉบับนี้ไดจั้ดท าขึน้เป็นฉบับภาษาไทยและฉบับแปลภาษาอังกฤษ ซึง่หากมขีอ้ความที่

ขดักนั ใหถ้อืประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

ทสิโกม้คีวามตระหนักถงึความส าคัญในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลจงึมรีะบบในการรักษาความปลอดภัยของ

ขอ้มูล และขัน้ตอนการด าเนินงานที่รัดกุม ทัง้นี้ ทสิโกไ้ดจั้ดท าประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ข ึน้เพื่อชีแ้จง

รายละเอยีดเกีย่วกับการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการจัดเก็บ อกีทัง้สทิธิของ

เจา้ของขอ้มลู ซึง่ทา่นสามารถศกึษารายละเอยีดเกีย่วกับการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลได ้ดงัตอ่ไปนี ้

 

ขอ้มลูสว่นบคุคลทีท่สิโกท้ าการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย หมายถงึ ขอ้มลูทีส่ามารถระบถุงึตัวเจา้ของขอ้มูลหรือ

ท าใหร้ะบุถงึตัวเจา้ของขอ้มูลไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถงึขอ้มูลของผูถ้งึแก่กรรม ตามทีร่ะบุไว ้

ดา้นลา่งนี้ ไม่วา่เจา้ของขอ้มูลไดใ้หข้อ้มลูไวห้รอืมอียู่กับทสิโก ้หรอืทีท่สิโกไ้ดรั้บ หรอืเขา้ถงึไดจ้ากแหลง่อืน่ เชน่ 

บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก ้ กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ กรมบงัคบัคด ีกระทรวงยตุธิรรม หน่วยงานราชการทัง้

ในประเทศไทยและตา่งประเทศ องคก์รระหวา่งประเทศ ทีป่รกึษาของทสิโก ้พันธมติรทางธรุกจิ หน่วยงาน องคก์ร 

บคุคลใด ๆ ทีม่สีญัญากับทสิโกห้รอืทีม่นีติสิมัพันธก์ับทสิโก ้บคุคลทีเ่จา้ของขอ้มูลแตง่ตัง้หรอืใหเ้ป็นตัวแทน หรอื

จากแหลง่สาธารณะอืน่ใด 

 

ขอ้มลูสว่นบคุคลทีท่สิโกท้ าการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย ไดแ้ก ่

1. ขอ้มูลทั่วไปทีเ่ป็นการแสดงตัวตน ซึง่หมายถงึขอ้มูลทีท่ าใหส้ามารถระบุตัวตนของเจา้ของขอ้มูลได ้ไม่ว่า

ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ ชือ่/นามสกลุ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน เลขหนังสอืเดนิทาง วัน/เดอืน/ปีเกดิ ขอ้มูล

สถานภาพทางการสมรส ขอ้มูลเกีย่วกับการศกึษาและการท างาน ภาพถ่ายในบัตรประจ าตัวประชาชน ภาพถ่าย

ใบหนา้ ลายมอืชือ่ รวมถงึขอ้มูลสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว เชน่ ขอ้มูลชวีภาพ (ลายนิ้วมอื ขอ้มูลภาพจ าลอง

ใบหนา้) ประวตัอิาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพ ศาสนา เชือ้ชาต ิเป็นตน้ 



2. ขอ้มลูตดิตอ่ของเจา้ของขอ้มูล เชน่ ทีอ่ยู ่อเีมล หมายเลขโทรศัพท ์ขอ้มลูอืน่ใดในท านองเดยีวกันทีใ่ชเ้พื่อการ

ตดิตอ่เจา้ของขอ้มลู 

3. ขอ้มูลทางการเงนิหรอืขอ้มูลการท าธุรกรรมของเจา้ของขอ้มูลกับทสิโก ้เชน่ หมายเลขบัญชเีงนิฝาก หมายเลข

บัญชเีงนิลงทนุ หมายเลขบัญชซีือ้ขายหน่วยลงทนุ หมายเลขผูถ้อืหน่วยลงทนุ หมายเลขทะเบยีนผูถ้อืหลักทรัพย ์

หมายเลขบัตรเครดติ หมายเลขบัตรเดบติ หมายเลขบัตรเอทเีอ็ม หรอืรายงานขอ้มูลเบกิ/ถอนเงนิในบัญช ีขอ้มูล

รายได ้รายจา่ย ยอดเงนิฝาก ประวตัทิางการเงนิ เป็นตน้ 

4. ขอ้มูลความชืน่ชอบของเจา้ของขอ้มูลในการคน้หาขอ้มูลจากอนิเตอร์เน็ต เชน่ การเชือ่มต่อเว็บไซตอ์ืน่ ๆ ที่

เจา้ของขอ้มูลเขา้ไปคน้หาขอ้มูล ขอ้มูลเกีย่วกับอุปกรณ์และซอฟตแ์วร์ของเจา้ของขอ้มูล เชน่ หมายเลขประจ า

เครือ่งคอมพวิเตอร ์(IP address) ขอ้มลูอปุกรณ์อจัฉรยิะ การยนืยันตวัตน สถานทีต่ัง้ (Location) เป็นตน้ 

5. ขอ้มูลภาพ เสยีง และ/หรอืภาพเคลือ่นไหวของเจา้ของขอ้มูล เชน่ เทปบันทกึการเขา้มาตดิตอ่ทสิโกผ้่านทาง 

Contact Center ซึง่อาจเป็นภาพ เสยีง หรอืการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว เป็นตน้  

6. ขอ้มูลสว่นบคุคลของบคุคลทีส่ามอืน่ใด หรอืขอ้มูลสว่นบคุคลของบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับนติบิคุคล ในกรณีทีท่า่น

ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคลของบคุคลทีส่ามนัน้ เชน่ บคุคลในครอบครัว บคุคลอา้งองิ ผูรั้บผลประโยชน์ ผูจ้ัดการ

มรดก ผูต้ดิตอ่ฉุกเฉนิ ผูค้ ้าประกนั ผูจ้ านอง ผูใ้หห้ลกัประกนั พนักงาน บคุลากร เจา้หนา้ที ่ผูแ้ทน ผูถ้อืหุน้ กรรมการ 

บคุคลผูม้อี านาจ ผูต้ดิตอ่ ตัวแทน หรอืบคุคลอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการท าธุรกรรมของทา่น ทัง้นี้ ทา่นจะตอ้งแจง้ให ้

บคุคลดงักลา่วทราบถงึรายละเอยีดตามประกาศความเป็นสว่นตวัฉบับนี ้ตลอดจนขอความยนิยอมจากบคุคลนัน้หาก

เป็นกรณีทีต่อ้งไดรั้บความยนิยอมในการเปิดเผยขอ้มูลแก่ทสิโก ้หรือก าหนดฐานทางกฎหมายอืน่เพื่อใหแ้น่ใจ

วา่ทสิโกส้ามารถเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลเหลา่นี้ได ้

7. ขอ้มูลสว่นบคุคลของผูเ้ยาว ์คนไรค้วามสามารถ คนเสมอืนไรค้วามสามารถ ซึง่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบดิา

มารดา ผูป้กครอง ผูอ้นุบาล หรือผูพ้ิทักษ์ (แลว้แต่กรณี) (เวน้แต่เป็นกรณีที ่พรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

ก าหนดใหส้ามารถด าเนนิการไดโ้ดยไมต่อ้งไดรั้บความยนิยอม)  

 

วตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

ทสิโกท้ าการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มูล เพือ่ประโยชนใ์นการท าธรุกรรมและ/

หรอืใชบ้รกิารกับทสิโก ้เพื่อปฏบิัตติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อวัตถุประสงคท์ีช่อบดว้ยกฎหมาย

ตามความจ าเป็นของทสิโก ้เพื่อประโยชน์อืน่ใดทีเ่จา้ของขอ้มูลไดใ้หค้วามยนิยอมไวแ้ก่ทสิโก ้และ/หรือภายใต ้

ฐานทางกฎหมายอืน่ๆ โดยทสิโกจ้ะเก็บรักษาขอ้มูลของเจา้ของขอ้มลูตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของทสิโก ้

ทา่นสามารถศกึษารายละเอยีดไดด้งัตอ่ไปนี ้

1. การปฏบิตัติามสญัญาระหว่างทสิโกก้บัเจา้ของขอ้มูลเพือ่ใหบ้รกิารและ/หรอืผลติภณัฑ ์หรอืการ

ด าเนนิการตามค าขอของเจา้ของขอ้มูล เชน่ การยนืยันตัวตนในการท าธุรกรรมใดๆ กับทสิโก ้การพจิารณา

อนุมัตแิละการใหบ้รกิารและ/หรอืผลติภัณฑแ์กเ่จา้ของขอ้มูล การปฏบิตัติามกระบวนการภายในของทสิโก ้การรับ-

สง่เอกสารตดิตอ่ระหวา่งเจา้ของขอ้มูลกับทสิโก ้การทวงถามเพือ่การช าระหนี้ทีค่า้งตามสญัญาทีม่กีบัทสิโก ้การท า

ประกนัภัยทรัพยห์ลกัประกนั การใหบ้รกิารของทสิโกผ้า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต (online banking) แอปพลเิคชนับน

อุปกรณ์เคลือ่นที ่(mobile applications) และแพลตฟอร์มผลติภัณฑอ์อนไลน์อืน่ๆ ซึง่รวมถงึการด าเนินการใดๆ 

ของทสิโกซ้ึง่หากไม่ไดด้ าเนนิการแลว้จะกระทบตอ่การด าเนนิการหรอืการใหบ้รกิารของทสิโก ้หรอืจะไม่สามารถ

ใหบ้รกิารไดอ้ยา่งเป็นธรรมและตอ่เนือ่ง 



2. การปฏบิตัติามกฎหมายและกฎเกณฑ  ์เช่น การป้องกันและตรวจจับความผดิปกตขิองธุรกรรมทีน่ าไปสู่

กจิกรรมทีผ่ดิกฎหมายหรอืธรุกรรมทีม่เีหตอุนัควรสงสยั การปฏบิตัติามกฎหมาย อาท ิกฎหมายธรุกจิสถาบนัการเงนิ 

กฎหมายหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์กฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากัด กฎหมายการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงนิ ป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ยและการแพร่ขยายอาวธุทีม่อีานุภาพ

ท าลายลา้งสงู และกฎหมายอืน่ทีท่สิโกต้อ้งปฏบิตัติามทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ ซึง่รวมถงึการด าเนนิการ

เพือ่การยนืยันตัวตน การตรวจสอบประวัต ิการตรวจสอบเครดติ การท าความรูจ้ักลูกคา้ (Know Your Customer) 

การตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบัลกูคา้ (Customer Due Diligence) การปฏบิตัติามกฎระเบยีบ และ/หรอื

ค าสัง่ของผูม้อี านาจหรอืหน่วยงานก ากับดแูล การรายงานขอ้มูลตอ่กรมสรรพากร การรายงานขอ้มูลสว่นบคุคลต่อ

หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานก ากับดูแล หรือเมือ่ไดรั้บหมายเรยีก หมายอายัดจากหน่วยงานราชการหรือศาล 

เป็นตน้ 

3. วตัถปุระสงคท์ีต่อ้งไดร้บัความยนิยอมของเจา้ของขอ้มูล เชน่  

 การเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคล ซึง่ทสิโกไ้ม่สามารถอาศัยหลักเกณฑห์รือฐานทาง

กฎหมายอืน่ได ้อาท ิการตดิตอ่สือ่สารทางการตลาด การเสนอขอ้เสนอพเิศษทีม่วีัตถุประสงคท์างการตลาด 

เอกสารสง่เสรมิการขายทีเ่กีย่วกับผลติภัณฑแ์ละบรกิารของทสิโกแ้ละบคุคลภายนอก 

 การวเิคราะหแ์ละวจิัยจากขอ้มูลของเจา้ของขอ้มูล (profiling) ในการออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑแ์ละ

บรกิารของทสิโก ้เพือ่เสนอผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีเ่หมาะสมกับเจา้ของขอ้มลูโดยเฉพาะ  

 การเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึง่ทสิโกไ้ม่สามารถอาศัย

หลกัเกณฑห์รอืฐานทางกฎหมายอืน่ได ้ 

 การสง่หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลไปยังต่างประเทศ ซึง่อาจมมีาตรฐานในการคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ (เวน้แต่เป็นกรณีที่ พรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนดใหส้ามารถ

ด าเนนิการไดโ้ดยไมต่อ้งไดรั้บความยนิยอม) 

 การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลใดๆ ของท่าน ใหแ้ก่บริษัทในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิทสิโก ้และ

พันธมติรทางธุรกจิของทสิโก ้เพื่อวัตถุประสงค ์(1) ในการวเิคราะห ์วจิัย เพื่อพัฒนาผลติภัณฑ์และ/หรือ

บรกิาร (2) เพือ่วัตถุประสงคท์างการตลาด การประชาสมัพันธ ์หรอืเพือ่แนะน าผลติภัณฑ ์บรกิาร หรอืแจง้

ขา่วสารสทิธปิระโยชนต์า่งๆ รวมถงึกจิกรรมสง่เสรมิการขาย 

4. ประโยชนอ์นัชอบดว้ยกฎหมายตามความจ าเป็นของทสิโกห้รอืของบุคคลหรอืนติบิุคคลอืน่ เชน่  

 การป้องกัน รับมอื ลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิการกระท าทีผ่ดิกฎหมายตา่ง ๆ ซึง่รวมถงึการแบง่ปันขอ้มูลสว่น

บคุคลเพือ่ยกระดับมาตรฐานการท างานของบรษัิทในธุรกจิเดยีวกันในการป้องกัน รับมอื หรอืลดความเสีย่ง

ขา้งตน้ 

 การบันทกึภาพผูท้ีม่าตดิต่อท าธุรกรรมกับส านักงานหรือสาขาของทสิโกล้งบน CCTV รวมถงึ การแลกบัตร

กอ่นเขา้อาคาร เพือ่การรักษาความปลอดภัยภายในบรเิวณอาคารหรอืพืน้ทีข่องทสิโก ้

 การบนัทกึภาพ เสยีง และ/หรอืภาพเคลือ่นไหวในการสมัมนา การประชมุ การอบรม การสนัทนาการ การจัด

กจิกรรมตา่ง ๆ ทีจ่ัดโดยทสิโก ้ซึง่การบันทกึดังกลา่วอาจมกีารเปิดเผยหรอืเผยแพร่เพือ่วัตถุประสงคใ์นการ

ประชาสมัพันธ ์

 การบรหิารความเสีย่ง/การก ากับตรวจสอบ/การบรหิารจัดการภายในองคก์ร รวมถงึการสง่ตอ่ไปยังบรษัิทใน

กลุม่ธรุกจิทางการเงนิทสิโกเ้พือ่การดงักลา่วภายใตป้ระกาศความเป็นสว่นตวันี ้



 การตรวจสอบการรับสง่อเีมลหรอืการใชอ้นิเตอรเ์น็ตของพนักงานกับเจา้ของขอ้มูล เพือ่ป้องกันการเปิดเผย

ขอ้มลูลบัของทสิโกต้อ่บคุคลภายนอก 

 การน าเสนอผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีเ่หมาะสมของแตล่ะบรษัิทในกลุม่ธุรกจิทางการเงนิทสิโกใ้หแ้กเ่จา้ของ

ขอ้มลู  

 การวเิคราะห ์วจิัยทางการตลาด ส าหรับใชภ้ายในทสิโกเ้พือ่พัฒนาผลติภัณฑแ์ละบรกิารของทสิโก ้

 การปฏบิัตติามภาระหนา้ทีข่องทสิโกภ้ายใตส้ัญญาใด ๆ ทีท่สิโกเ้ป็นคูส่ญัญาหรอืทีท่สิโกม้นีติสิมัพันธด์ว้ย 

เชน่ สญัญากบัพันธมติรทางธรุกจิของทสิโก ้ 

 การเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของกรรมการ ผูม้อี านาจกระท าการแทน ตัวแทน 

พนักงาน ในกรณีทีผู่ต้ดิตอ่ คูส่ญัญาหรอืผูท้ีม่นีติสิมัพันธก์บัทสิโกเ้ป็นนติบิคุคล  

 การรักษาความสัมพันธก์ับเจา้ของขอ้มูล เชน่ การจัดการขอ้รอ้งเรียน การประเมนิความพงึพอใจ การแจง้

เตอืนหรอืน าเสนอผลติภัณฑแ์ละ/หรอืบรกิารตา่งๆ ประเภทเดยีวกนักับทีเ่จา้ของขอ้มูลมอียู่กับทสิโกซ้ึง่เป็น

ประโยชนก์บัเจา้ของขอ้มลู เป็นตน้ 

5. การจดัท าเอกสารประวตัศิาสตร์หรือจดหมายเหตุเพือ่ประโยชน์สาธารณะ หรือทีเ่กีย่วกบัการ

ศกึษาวจิยัหรอืสถติ ิ

6. การป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายตอ่ชวีติ รา่งกาย หรอืสขุภาพของบุคคล 

7. เป็นการจ าเป็นเพือ่การปฏบิตัหินา้ทีใ่นการด าเนนิภารกจิเพือ่ประโยชนส์าธารณะของทสิโก ้หรอืการ

ปฏบิตัหินา้ทีใ่นการใชอ้ านาจรฐัทีไ่ดม้อบหมายใหแ้กท่สิโก ้

 

 ทัง้นี้ ทสิโกจ้ะไม่สามารถใหบ้รกิารและ/หรอืผลติภัณฑแ์ก่เจา้ของขอ้มูล (หรือไม่สามารถใหบ้รกิารและ/หรอื

ผลติภัณฑใ์หแ้กเ่จา้ของขอ้มูลตอ่ไป) หากทสิโกไ้ม่สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลสว่นบคุคลของทา่นเมือ่มกีารรอ้งขอ 

ซึง่ขอ้มูลเหลา่นัน้จ าเป็นต่อการปฏบิัตติามกฎหมายหรือกฎเกณฑ ์หรอืจ าเป็นในการปฏบิัตติามสญัญาซึง่เจา้ของ

ขอ้มลูเป็นคูส่ญัญา หรอืเพือ่ใชใ้นการด าเนนิการตามค าขอกอ่นเขา้ท าสญัญา  

 

การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

ภายใตว้ตัถปุระสงคท์ีร่ะบไุวข้า้งบนทสิโกอ้าจสง่ โอน หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลใด ๆ ไปยังบคุคลอืน่ทัง้ทีอ่ยู่ใน

ประเทศไทยและตา่งประเทศ ทัง้นี้ ทสิโกร้วมถงึพนักงานหรอืตัวแทนของทสิโกอ้าจเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของ

ทา่นใหแ้กบ่คุคลดงัตอ่ไปนี ้

 บรษัิทในกลุม่ธุรกจิทางการเงนิทสิโก ้ไดแ้ก ่บมจ. ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป, บมจ. ธนาคารทสิโก,้ บล. ทสิ

โก,้ บลจ. ทสิโก,้ บจก. ทสิโก ้อนิชวัรันส ์โซลชูัน่, บจก. ทสิโก ้อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย,ี บจก. ไฮเวย,์ 

บจก. ออล-เวยส์, บจก. ทสิโก ้โตเกยีว ลสีซิง่ และบจก. เอชทซี ีลสีซิง่  

 พันธมติรทางธรุกจิของทสิโก ้(สามารถตรวจสอบรายชือ่ดงักลา่วไดท้ีเ่ว็บไซตข์องทสิโก)้  

 บรษัิท ขอ้มลูเครดติแหง่ชาต ิจ ากดั และบรษัิทขอ้มูลเครดติ รวมถงึสมาชกิตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบ

ธรุกจิขอ้มลูเครดติ 

 บคุคลภายนอกตามทีท่สิโกไ้ดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูล 



 ผูใ้ชอ้ านาจปกครองทีม่อี านาจกระท าการแทนผูเ้ยาว ์ผูอ้นุบาล ผูพ้ทิักษ์ ทายาทหรอืผูจั้ดการมรดก รวมถงึ

บุคคลอืน่ใดทีม่อี านาจตามกฎหมายในการจัดการทรัพยส์นิหรอืบัญชขีองเจา้ของขอ้มูลในกรณีทีท่่านเป็น

ผูเ้ยาวซ์ึง่ยังไม่บรรลนุติภิาวะตามกฎหมาย หรอืตกเป็นคนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

หรอืเสยีชวีติ (แลว้แตก่รณี) 

 ผูรั้บมอบอ านาจ ผูรั้บมอบอ านาจชว่ง หรอืตวัแทนของเจา้ของขอ้มลูทีม่อี านาจตามกฎหมาย  

 ผูใ้หบ้รกิารภายนอก (Outsource/ Service Provider) ทีท่สิโกเ้ป็นคูส่ญัญา ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

เช่น ผูใ้หบ้ริการ Cloud Computing บริษัทรับจา้งท ากจิกรรมทางการตลาด บริษัทรับจา้งท าวจิัย บริษัท

รับจา้งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหแ้ก่ทสิโก ้ผูใ้หบ้ริการระบบเครือข่ายบัตร (Card Association) ผู ้

ใหบ้รกิารยนืยันตวัตนบนโลกดจิทิลั (National Digital ID) 

 สถาบันการเงนิหรือผูใ้หบ้รกิารระบบช าระเงนิ เชน่ สถาบันการเงนิแห่งอืน่ทีใ่หบ้รกิารระบบการช าระเงนิใน

การท าธรุกรรมของเจา้ของขอ้มลู เป็นตน้ 

 หน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานก ากับดูแล เพือ่ปฏบิัตติามกฎหมายหรอืเป็นไปตามค าสัง่ของหน่วยงานรัฐ 

เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ กรมสรรพากร ส านักงาน

คณะกรรมการก ากับและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกันภัย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย ์ศาล รวมทัง้ผูส้อบบัญช ี

 ผูท้ีรั่บซือ้หนี้ของทา่นตอ่จากทสิโก ้เชน่ บรษัิทบรหิารสนิทรัพย ์รวมถงึ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน หรอืที่

ปรกึษาของบรษัิทเหลา่นัน้ 

 ผูส้นใจจะรับโอนหรือผูรั้บโอนกจิการ หรือผูรั้บโอนสทิธเิรียกรอ้งจากทสิโก ้รวมถงึ กรรมการ พนักงาน 

ตวัแทน หรอืทีป่รกึษาของบรษัิทเหลา่นัน้  

 ทีป่รกึษาดา้นต่าง ๆ ของทสิโก ้เชน่ ทีป่รกึษาทางกฎหมาย เทคนิค ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการเงนิ และผูส้อบ

บญัช ี

 บุคคลอืน่ใดทีม่สีัญญากับทสิโก ้หรือทีท่สิโกม้คีวามสัมพันธด์ว้ย ซึง่ทสิโกม้คีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งเปิดเผย

ขอ้มลูสว่นบคุคลเพือ่การใหบ้รกิารและ/หรอืผลติภัณฑ ์และ/หรอื 

 บคุคลอืน่ใดทีท่า่นมสีญัญาหรอืความสมัพันธเ์กีย่วกบัธรุกรรมร่วมกนั 

 

สทิธขิองเจา้ของขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคล 

ตามทีก่ฎหมายและกฎเกณฑ ์และ/หรอืแนวปฏบิัตขิองผูป้ระกอบธุรกจิสถาบันการเงนิซึง่เกีย่วขอ้งกับการคุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนดไว ้เจา้ของขอ้มลูมสีทิธทิีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคล ดงันี ้

1. สทิธใินการถอนความยนิยอม  

เจา้ของขอ้มูลมสีทิธเิพกิถอนความยนิยอมทีไ่ดใ้หไ้วแ้กท่สิโกใ้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคล

ของเจา้ของขอ้มูลเมือ่ใดก็ไดต้ามขัน้ตอนและวธิกีารทีท่สิโกก้ าหนด เวน้แตก่ารเพกิถอนความยนิยอมจะมขีอ้จ ากดั

โดยกฎหมายหรอืสญัญาทีใ่หป้ระโยชนแ์กเ่จา้ของขอ้มูล 

 

ทัง้นี้ การถอนความยนิยอมดังกล่าวจะไม่สง่ผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของ

เจา้ของขอ้มูลทีไ่ดใ้หค้วามยนิยอมไปแลว้โดยชอบก่อนการถอนความยนิยอมดังกล่าว แต่อาจสง่ผลกระทบต่อ

เจา้ของขอ้มลูจากการใชผ้ลติภัณฑ ์และ/หรอืบรกิารตา่งๆ ภายหลงัการถอนความยนิยอม เชน่ ทา่นจะไมไ่ดรั้บสทิธิ



ประโยชน ์โปรโมชัน่หรอืขอ้เสนอใหม่ๆ  ไมไ่ดรั้บผลติภัณฑห์รอืบรกิารทีด่ยี ิง่ข ึน้และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ทา่น หรอืไมไ่ดรั้บขอ้มลูขา่วสารอนัเป็นประโยชนแ์กท่า่น เป็นตน้ เพือ่ประโยชนข์องทา่น จงึควรศกึษาและสอบถาม

ถงึผลกระทบกอ่นเพกิถอนความยนิยอม 

2. สทิธใินการเขา้ถงึและขอรบัส าเนาขอ้มูลสว่นบุคคล  

เจา้ของขอ้มูลมสีทิธขิอทราบและขอรับส าเนาขอ้มูลสว่นบคุคลของตนเองซึง่อยูใ่นความรับผดิชอบของทสิโก ้หรอื

ขอใหท้สิโกเ้ปิดเผยการไดม้าซึง่ขอ้มูลทีเ่จา้ของขอ้มลูไมไ่ดใ้หค้วามยนิยอมได ้

3. สทิธใินการแกไ้ขขอ้มูลสว่นบุคคลใหถู้กตอ้ง  

เจา้ของขอ้มูลมีสทิธขิอใหท้สิโกด้ าเนินการแกไ้ขเพื่อใหข้อ้มูลถูกตอ้ง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อใหค้วาม

เขา้ใจผดิ 

4. สทิธใินการขอรบัหรอืขอใหส้ง่หรอืโอนยา้ยขอ้มูลสว่นบุคคล 

เจา้ของขอ้มูลมีสทิธขิอรับขอ้มูลทีเ่กีย่วกับตนเองจากทสิโก ้ในกรณีทีท่สิโกไ้ดท้ าใหข้อ้มูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่

สามารถอ่าน หรือใชง้านโดยทั่วไปไดด้ว้ยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ทีท่ างานไดโ้ดยอัตโนมัตแิละสามารถใชห้รือ

เปิดเผยไดด้ว้ยวธิีการอัตโนมัต ิรวมถงึสทิธใินการขอใหส้่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู ้

ควบคมุขอ้มูลบคุคลอืน่เมือ่สามารถท าไดด้ว้ยวธิกีารอัตโนมัต ิและสทิธขิอรับขอ้มูลสว่นบคุคลทีท่สิโกส้ง่หรือโอน

ขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มูลในรูปแบบดงักลา่วไปยังผูค้วบคมุขอ้มลูอืน่โดยตรง เวน้แตไ่มส่ามารถด าเนนิการ

ไดเ้พราะเหตทุางเทคนคิ หรอืทสิโกม้เีหตใุนการปฏเิสธค าขอของทา่นโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 

ทัง้นี้ ขอ้มูลส่วนบุคคลขา้งตน้ตอ้งเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่จา้ของขอ้มูลไดใ้หค้วามยนิยอมแก่ทสิโกใ้นการเก็บ

รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผย หรอืเป็นขอ้มลูสว่นบคุคลทีท่สิโกจ้ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยเพือ่ให ้

เจา้ของขอ้มูลสามารถใชผ้ลติภัณฑแ์ละ/หรอืบรกิารของทสิโกต้ามความประสงคซ์ึง่เจา้ของขอ้มูลเป็นคู่สญัญาอยู่

กับทสิโก ้หรือเพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของเจา้ของขอ้มูลก่อนใชผ้ลติภัณฑแ์ละ/หรอืบรกิารของทสิโก ้

หรอืเป็นขอ้มลูสว่นบคุคลอืน่ตามทีผู่ม้อี านาจตามกฎหมายก าหนด 

5. สทิธใินการขอลบขอ้มูลสว่นบุคคล 

เจา้ของขอ้มูลมสีทิธขิอใหท้สิโกล้บ หรอืท าลาย หรอืท าใหข้อ้มูลสว่นบคุคลของตนเองเป็นขอ้มลูทีไ่ม่สามารถระบุ

ตวับคุคลได ้ในกรณีทีเ่จา้ของขอ้มลูเชือ่วา่ขอ้มูลสว่นบคุคลของตนเองนัน้ถกูเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยโดย

ไมช่อบดว้ยกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืเห็นวา่ทสิโกห้มดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไวต้ามวัตถุประสงคท์ีเ่กีย่วขอ้ง

ตามประกาศความเป็นสว่นตัวฉบับนี้ หรอืเมือ่เจา้ของขอ้มูลไดใ้ชส้ทิธขิอถอนความยนิยอมหรือใชส้ทิธขิอคัดคา้น

การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

6. สทิธใินการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มูลสว่นบุคคลของทา่นเป็นการช ัว่คราว 

เจา้ของขอ้มูลมีสทิธขิอใหร้ะงับการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของตนเองเป็นการชั่วคราว ในกรณีทีท่สิโกอ้ยู่ระหว่าง

ตรวจสอบตามค ารอ้งขอใชส้ทิธขิองเจา้ของขอ้มูลในการขอแกไ้ขขอ้มูลสว่นบุคคลหรอืการใชส้ทิธขิอคัดคา้นการ

ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล  

 

นอกจากนี้ เจา้ของขอ้มูลยังมสีทิธขิอใหท้สิโกร้ะงับการใชข้อ้มูลสว่นบุคคลของตนแทนการลบหรือท าลายขอ้มูล

สว่นบุคคลในกรณีทีท่สิโกเ้ก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือในกรณีทีท่สิโกห้มด



ความจ าเป็นตามวัตถุประสงคใ์นการรวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลแตเ่จา้ของขอ้มูลมคีวามจ าเป็นตอ้งขอใหท้สิโกเ้ก็บ

รักษาไวเ้พือ่ใชใ้นการกอ่ตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏบิัตติามหรอืการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอื

การยกขึน้ตอ่สูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย 

7. สทิธใินการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคล 

เจา้ของขอ้มลูมสีทิธคิดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของตนเองในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

 กรณีทีก่ารเก็บรวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลเป็นไปเพื่อการด าเนินการภายใตฐ้านประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

หรอืเพือ่การปฏบิตัหินา้ทีใ่นการด าเนนิภารกจิเพือ่ประโยชน์สาธารณะของทสิโกห้รอืเพือ่การปฏบิตัหินา้ทีใ่นการ

ใชอ้ านาจรัฐทีไ่ดม้อบใหแ้กท่สิโก ้ 

 กรณีทีก่ารเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลเป็นไปเพือ่วตัถปุระสงคเ์กีย่วกับการตลาดแบบตรง 

กรณีทีก่ารเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงคเ์กีย่วกับการศกึษาวจัิยทาง

วทิยาศาสตร ์ประวัตศิาสตร ์หรอืสถติ ิเวน้แตเ่ป็นกรณีจ าเป็นเพือ่การด าเนนิภารกจิเพือ่ประโยชน์สาธารณะของทสิ

โก ้

8. สทิธใินการยืน่เร ือ่งรอ้งเรยีน 

เจา้ของขอ้มูลมมีสีทิธยิืน่เรื่องรอ้งเรียนไปยังคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลหรือส านักงานคณะกรรมการ

คุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคลในกรณีทีท่า่นเชือ่วา่ทสิโกท้ าการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคลของท่าน

โดยไมช่อบดว้ยกฎหมายหรอืไม่สอดคลอ้งกับพรบ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

 

การใชส้ทิธขิองเจา้ของขอ้มลูดงักลา่วขา้งตน้อาจถกูจ ากดัภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และมบีางกรณีทีม่เีหตจุ าเป็น

ทีท่สิโกอ้าจปฏเิสธหรือไม่สามารถด าเนินการตามค าขอใชส้ทิธขิา้งตน้ของท่านได ้เชน่ ตอ้งปฏบิัตติามกฎหมาย

หรอืค าสัง่ศาล เพือ่ประโยชนส์าธารณะ การใชส้ทิธอิาจละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพของบคุคลอืน่ เป็นตน้  

 

มาตรการในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคล 

ทสิโกม้ีการก าหนดนโยบาย คู่มือและมาตรฐานขัน้ต ่าในการจัดการขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล เช่น 

มาตรฐานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่ป้องกนัการเขา้ถงึขอ้มูลของทา่นโดยมไิดรั้บอนุญาต

หรอืการละเมดิขอ้มูลสว่นบคุคล  และทสิโกไ้ดม้กีารปรับปรุงนโยบาย คูม่อืและมาตรฐานขัน้ต า่ดังกลา่วเป็นระยะ ๆ 

ตามเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนด  

นอกจากนี้ พนักงาน ลกูจา้ง ตัวแทนหรอืผูใ้หบ้รกิารภายนอกของทสิโกม้หีนา้ทีต่อ้งรักษาความลับของขอ้มูลส่วน

บคุคลตามสญัญารักษาความลบัทีล่งนามไวก้ับทสิโก ้ 

 

การสง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปยงัตา่งประเทศ 

ทสิโกอ้าจมคีวามจ าเป็นตอ้งสง่หรอืโอนขอ้มูลสว่นบคุคลของทา่นไปยังผูรั้บขอ้มูลอืน่ทีอ่ยู่ตา่งประเทศ เชน่ การสง่

หรอืโอนขอ้มูลสว่นบคุคลไปเก็บไวบ้น server/cloud ในประเทศตา่งๆ ในกรณีที ่  ทสิโกม้คีวามจ าเป็นตอ้งสง่หรอื

โอนขอ้มูลสว่นบคุคลไปตา่งประเทศทีม่มีาตรฐานการจัดการขอ้มูลสว่นบคุคลต า่กว่าประเทศไทย ทสิโกจ้ะด าเนิน

มาตรการตามขัน้ตอนและมาตรการตา่ง ๆ เพือ่ใหเ้จา้ของขอ้มูลมั่นใจไดว้า่ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นจะสง่หรอืโอน

อยา่งปลอดภัยและบคุคลทีรั่บโอนขอ้มูลนัน้มมีาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคลทีเ่หมาะสม และการโอนขอ้มูล

นัน้เป็นไปตามทีพ่รบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนด  



ระยะเวลาในการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคล 

ทสิโกจ้ะเก็บรักษาขอ้มูลสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มูลในระหว่างทีท่่านเป็นลูกคา้ หรอืมคีวามสมัพันธอ์ยู่กับทสิโก ้

หรือตามระยะเวลาทีจ่ าเป็นเพือ่ใหบ้รรลุวัตถุประสงคท์ีเ่กีย่วขอ้งในประกาศความเป็นสว่นตัวฉบับนี้ และในกรณีที่

เจา้ของขอ้มูลไม่ไดเ้ป็นลกูคา้ของทสิโกอ้กีตอ่ไปหรอืยุตคิวามสมัพันธก์ับทสิโกไ้ปแลว้ ทสิโกจ้ะจัดเก็บขอ้มูลสว่น

บคุคลของเจา้ของขอ้มูลตามระยะเวลาทีจ่ าเป็นตามอายคุวาม หรอืระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนดหรอือนุญาตไว ้และ

ตามนโยบายหรอืคูม่อืตา่ง ๆ ในเรือ่งการจัดเก็บ ท าลายเอกสารตา่ง ๆ ของทสิโก ้เชน่ พระราชบัญญัตป้ิองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 ก าหนดใหจ้ัดเก็บไวอ้ย่างนอ้ย 10 ปีนับแตว่ันทีม่กีารยุตคิวามสมัพันธก์ับลกูคา้ 

เป็นตน้ และเมือ่ส ิน้สดุระยะเวลาการเก็บรักษาแลว้ทสิโกจ้ะท าการท าลายขอ้มูลสว่นบคุคลดงักลา่ว 

 

การเก็บรวบรวมใชข้อ้มลูสว่นบคุคลตามวตัถปุระสงคเ์ดมิ 

ทสิโกม้สีทิธใินการเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลสว่นบุคคลของเจา้ของขอ้มูลทีท่สิโกไ้ดเ้ก็บรวบรวมไวก้่อนวันทีพ่รบ. 

คุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลมผีลใช ้

บังคับ ตอ่ไปตามวัตถุประสงคเ์ดมิ หากเจา้ของขอ้มูลไม่ประสงคท์ีจ่ะใหท้สิโกเ้ก็บรวมรวมและใชข้อ้มูลสว่นบุคคล

ดงักลา่วตอ่ไป เจา้ของขอ้มลูสามารถแจง้ทสิโกเ้พือ่ขอถอนความยนิยอมของทา่นเมือ่ใดก็ได ้

 

การเปลีย่นแปลงประกาศความเป็นสว่นตวั 

ทสิโกอ้าจเปลีย่นแปลงหรือแกไ้ขเพิม่เตมิประกาศความเป็นสว่นตัวนี้เป็นครัง้คราว โดยจะแจง้ประกาศความเป็น

สว่นตวัฉบบัปัจจบุนัไวท้ีเ่ว็บไซตข์องทสิโก ้ 

 

ชอ่งทางการตดิตอ่ 

หากเจา้ของขอ้มูลตอ้งการตดิตอ่ หรอืมขีอ้สงสยั หรอืตอ้งการสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกับประกาศความ

เ ป็ น ส่ ว น ตั ว ฉบั บ นี้  ส า ม า ร ถ ติด ต่ อ เ จ ้า ห น ้า ที่ คุ ้ม ค ร อ ง ข อ้ มู ล ส่ ว น บุ ค คลขอ งทิส โ ก ้ไ ด ้ที่  Email: 

DPO_office@tisco.co.th 

หากเจา้ของขอ้มูลตอ้งการขอใชส้ทิธติาม พรบ.คุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล หรือมขีอ้รอ้งเรียนใด ๆ โปรดตดิต่อที ่

Email: Webmaster@tisco.co.th หรอื TISCO Contact Center โทร. 02-0806000 หรอื 02-6336000 

 

ฉบบัปรับปรุงลา่สดุมถินุายน 2565 


