
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มบริษัทแอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

กลุ่มบริษัทแอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) ขอแนะน ำใหท้ำ่นท ำควำมเขำ้ใจนโยบำยสว่นบคุคล (privacy 

policy) นี ้เน่ืองจำก นโยบำยนีอ้ธิบำยถึงวิธีกำรที่บรษัิทปฏิบตัติอ่ขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่น เชน่ กำรเก็บรวบรวม กำรจดัเก็บรกัษำ กำรใช ้กำร
เปิดเผย รวมถึงสิทธิตำ่ง ๆ ของทำ่น เป็นตน้ เพื่อใหท้ำ่นไดร้บัทรำบถึงนโยบำยในกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษัิท บรษัิทจงึประกำศ
นโยบำยสว่นบคุคล ดงัตอ่ไปนี ้

  

1. ข้อมูลส่วนบุคคล “ข้อมูลส่วนบุคคล” 
หมำยถึง ขอ้มลูที่สำมำรถระบตุวัตนของทำ่น หรอือำจจะระบตุวัตนของทำ่นได ้ไมว่ำ่ทำงตรงหรอืทำงออ้ม 

  

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจ ากัด 
กำรจดัเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจะกระท ำโดยมี วตัถปุระสงค ์ขอบเขต และใชว้ิธีกำรที่ชอบดว้ยกฎหมำย และเป็นธรรม ในกำรเก็บรวบรวม
และจดัเก็บขอ้มลู ตลอดจนเก็บรวบรวม และจดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลอยำ่ง จ ำกดัเพียงเทำ่ที่จ  ำเป็นแก่กำรใหบ้รกิำร หรอืบรกิำรดว้ยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกสอ่ื์นใดภำยใตว้ตัถปุระสงค ์ของบรษัิทเทำ่นัน้ ทัง้นีบ้รษัิทจะด ำเนินกำรใหเ้จำ้ของขอ้มลู รบัรู ้ใหค้วำมยินยอม ทำงอิเล็กทรอนิกส ์
ขอ้ควำมสัน้ (Short Message Service) หรอืตำมแบบวิธีกำรของบรษัิท บรษัิทอำจจดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นซึง่เก่ียวกบัควำมสนใจและ
บรกิำรที่ทำ่นใช ้ซึง่อำจประกอบดว้ยเรือ่ง เชือ้ชำติ ศำสนำหรอืปรชัญำ ขอ้มลูสขุภำพของทำ่น ขอ้มลูชีวภำพ ทพุพลภำพ ควำมพิกำร อตั
ลกัษณ ์หรอืขอ้มลูอ่ืนใด ที่จะเป็นประโยชนใ์นกำรใหบ้รกิำร ทัง้นี ้กำรด ำเนินกำรดงักลำ่วขำ้งตน้ บรษัิทจะขอควำมยินยอมจำกทำ่นก่อนท ำกำร
เก็บรวบรวม เวน้แต ่
2.1. เป็นกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย เชน่ พระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
พระรำชบญัญัติวำ่ดว้ยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส ์พระรำชบญัญัติกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พระรำชบญัญัติป้องกนัและปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน ประมวลกฎหมำยแพง่และอำญำ ประมวลกฎหมำยวธีิพิจำรณำควำมแพง่และอำญำ เป็นตน้ 
2.2. เป็นไปเพ่ือประโยชนแ์ก่กำรสอบสวนของพนกังำนสอบสวน หรอืกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีของศำล 
2.3. เพ่ือประโยชนข์องทำ่น และกำรขอควำมยินยอมไมอ่ำจกระท ำไดใ้นเวลำนั้น 
2.4. เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยของบรษัิท หรอืของบคุคลหรอืนิติบคุคลอ่ืนที่ไมใ่ชบ่รษัิท 
2.5. เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือป้องกนัหรอืระงบัอนัตรำยตอ่ชีวิต รำ่งกำย หรอืสขุภำพของบคุคล 
2.6. เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือกำรปฏิบตัิตำมสญัญำซึง่เจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลเป็นคูส่ญัญำหรอืเพ่ือใชใ้นกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของเจำ้ของ
ขอ้มลูสว่นบคุคลก่อนเขำ้ท  ำสญัญำนัน้ 
2.7. เพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท์ี่เก่ียวกบักำรจดัท ำเอกสำรประวตัิศำสตรห์รอืจดหมำยเหต ุเพื่อประโยชนส์ำธำรณะ หรอืเพ่ือกำรศกึษำ วิจยั 
กำรจดัท ำสถิติ ซึง่ไดจ้ดัใหมี้มำตรกำรป้องกนัที่เหมำะสม 

  

3. มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูล 
3.1. บรษัิทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่น 
บรษัิทจงึก ำหนดใหมี้มำตรกำรในกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลอยำ่งเหมำะสมและ สอดคลอ้งกบักำรรกัษำควำมลบัของ
ขอ้มลูสว่นบคุคลเพ่ือป้องกนักำรสญูหำย กำรเขำ้ถึง ท  ำลำย ใช ้แปลง แกไ้ขหรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยไมมี่สิทธิหรอืโดยไมช่อบดว้ย
กฎหมำย ตลอดจนกำรป้องกนัมิใหมี้กำรน ำขอ้มลูสว่นบคุคลไปใชโ้ดยมิไดร้บัอนญุำต 



ทัง้นี ้เป็นไปตำมที่ก  ำหนดในนโยบำยกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัไซเบอร ์กลุม่เอไอเอส 
3.2. ขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นทีบ่รษัิทไดร้บัมำ เชน่ ช่ือ อำย ุที่อยู ่หมำยเลขโทรศพัท ์
หมำยเลขบตัรประชำชน ขอ้มลูทำงกำรเงิน เป็นตน้ ซึง่สำมำรถบง่บอกตวับคุคลของทำ่นได ้
และเป็นขอ้มลูสว่นบคุคลที่มีควำมถกูตอ้งและเป็นปัจจบุนั จะถกูน ำไปใชใ้หเ้ป็นไปตำมวตัถปุระสงคก์ำรด ำเนินงำนของบรษัิทเทำ่นัน้ และ
บรษัิทจะด ำเนินมำตรกำรที่เหมำะสมเพื่อคุม้ครองสิทธิของเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

  

4. วัตถุประสงคใ์นการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล 
บรษัิทรวบรวม จดัเก็บ ใช ้ขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่น เพื่อประโยชนใ์นกำรใหบ้รกิำรแก่ทำ่น รวมถึงบรกิำรที่ทำ่นสนใจ เชน่ บรกิำรโทรคมนำคม 
บรกิำรกิจกำรกระจำยเสียง บรกิำรชอ่งทำงช ำระเงิน หรอืบรกิำรอ่ืนใด หรอืกำรจดัท ำบรกิำรทำงดิจิทลั หรอืกำรวิจยัตลำดและกำรจดักิจกรรม
สง่เสรมิกำรขำย หรอืเพ่ือประโยชนใ์นกำรจดัท ำฐำนขอ้มลูและใชข้อ้มลูเพ่ือเสนอสิทธิประโยชนต์ำมควำมสนใจของทำ่น หรอืเพ่ือประโยชนใ์น
กำรวิเครำะหแ์ละน ำเสนอบรกิำรหรอืผลิตภณัฑใ์ดๆ ของผูใ้หบ้รกิำร และ/หรอืบคุคลที่เป็นผู้จ  ำหนำ่ย เป็นตวัแทน หรอืมีควำมเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ห้
บรกิำร และ/หรอืของบคุคลอ่ืน และเพ่ือวตัถปุระสงคอ่ื์นใดที่ไมต่อ้งหำ้มตำมกฎหมำย และ/หรอืเพ่ือปฏิบตัิตำมกฎหมำยหรอืกฎระเบียบที่ใช้
บงัคบักบัผูใ้หบ้รกิำร ทัง้ขณะนีแ้ละภำยภำคหนำ้ รวมทัง้ยินยอมใหผู้ใ้หบ้รกิำรสง่ โอน และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลใหแ้ก่บรษัิท กลุม่
ธุรกิจของผูใ้หบ้รกิำร พนัธมิตรทำงธุรกิจ ผูใ้หบ้รกิำรภำยนอก ผูป้ระมวลผลขอ้มลู ผูส้นใจจะเขำ้รบัโอนสิทธิ ผูร้บัโอนสิทธิ หน่วยงำน/องคก์ร/นิติ
บคุคลใดๆ ที่มีสญัญำอยูก่บัผูใ้หบ้รกิำรหรอืมีควำมสมัพนัธด์ว้ย และ/หรอืผูใ้หบ้รกิำรคลำวดค์อมพิวติง้ โดยยินยอมใหผู้ใ้หบ้รกิำร สง่ โอน และ/
หรอืเปิดเผยขอ้มลูดงักลำ่วได ้ทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ และบรษัิทจะจดัเก็บรกัษำขอ้มลูดงักลำ่วไวต้ำมระยะเวลำเทำ่ที่จ  ำเป็นส  ำหรบั
วตัถปุระสงคเ์หลำ่นัน้เทำ่นัน้หำกภำยหลงัมีกำรเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงคใ์นกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล บรษัิทจะประกำศใหท้ำ่นทรำบ 

  

5. ข้อจ ากัดในการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
5.1. บรษัิทจะใช ้เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นได ้ตำมควำมยินยอมของทำ่นโดยจะตอ้งเป็นกำรใชต้ำมวตัถปุระสงคข์องกำรเก็บรวบรวม 
จดัเก็บ ขอ้มลูของบรษัิทเทำ่นัน้ บรษัิทจะก ำกบัดแูลพนกังำน เจำ้หนำ้ที่หรอืผูป้ฏิบตัิงำนของบรษัิทมิใหใ้ชแ้ละ/หรอืเปิดเผย ขอ้มลูสว่นบคุคล
ของทำ่นนอกเหนือไปจำกวตัถปุระสงคข์องกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืเปิดเผยตอ่บคุคลภำยนอก เวน้แต่ 
5.1.1. เป็นกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย เชน่ พระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พระรำชบญัญัติวำ่ดว้ยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส ์
พระรำชบญัญัติกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พระรำชบญัญัติป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ประมวลกฎหมำยแพง่และอำญำ 
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพง่และอำญำ เป็นตน้ 
5.1.2. เป็นไปเพ่ือประโยชนแ์ก่กำรสอบสวนของพนกังำนสอบสวน หรอืกำรพิจำรณำพิพำกษำคดขีองศำล 
5.1.3. เพื่อประโยชนข์องทำ่น และกำรขอควำมยินยอมไมอ่ำจกระท ำไดใ้นเวลำนั้น 
5.1.4. เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยของบรษัิท หรอืของบคุคลหรอืนิตบิคุคลอ่ืนที่ไมใ่ชบ่รษัิท 
5.1.5. เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือป้องกนัหรอืระงบัอนัตรำยตอ่ชีวิต รำ่งกำย หรอืสขุภำพของบคุคล 
5.1.6. เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือกำรปฏิบตัิตำมสญัญำซึง่เจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลเป็นคูส่ญัญำหรอืเพ่ือใชใ้นกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของเจำ้ของ
ขอ้มลูสว่นบคุคลก่อนเขำ้ท  ำสญัญำนัน้ 
5.1.7. เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท์ี่เก่ียวกบักำรจดัท ำเอกสำรประวตัิศำสตรห์รอืจดหมำยเหต ุเพื่อประโยชนส์ำธำรณะ หรอืเพ่ือกำรศกึษำ วิจยั 
กำรจดัท ำสถิติ ซึง่ไดจ้ดัใหมี้มำตรกำรป้องกนัที่เหมำะสม 
5.2. บรษัิทอำจใชบ้รกิำรสำรสนเทศของผูใ้หบ้รกิำรซึง่เป็นบคุคลภำยนอกเพ่ือใหด้  ำเนินกำรเก็บรกัษำขอ้มลูสว่นบคุคล ซึง่ผูใ้ห้บรกิำรนัน้จะตอ้ง
มีมำตรกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยั โดยหำ้มด ำเนินกำรเก็บรวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลนอกเหนือจำกที่บรษัิทก ำหนด 

  

6. สิทธิเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของทา่น 
6.1. ทำ่นสำมำรถขอเขำ้ถึง ขอรบัส  ำเนำขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่น เชน่ Call Detail Record ส ำเนำใบแจง้หนี ้ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่



บรษัิทก ำหนด 
ณ ส ำนกังำนบรกิำรเทเลอินโฟ มีเดีย หรอืขอใหเ้ปิดเผยกำรไดม้ำซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคล ทัง้นี ้บรษัิทอำจปฏิเสธค ำขอของทำ่นไดต้ำมที่กฎหมำย
ก ำหนดหรอืตำมค ำสั่งศำล 
6.2. ทำ่นสำมำรถขอแกไ้ขหรอืเปลี่ยนแปลงขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนที่ไมถ่กูตอ้งหรอืไมส่มบรูณ ์และท ำใหข้อ้มลูของทำ่นเป็นปัจจบุนัได ้
6.3. ทำ่นสำมำรถขอลบหรอืท ำลำยขอ้มลูสว่นบคุคลทำ่น เวน้แตเ่ป็นกรณีทีบ่รษัิทตอ้งปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งในกำรเก็บรกัษำขอ้มลู
ดงักลำ่ว 

  

7. การเปิดเผยเก่ียวกับการด าเนินการ แนวปฏิบัติ และนโยบายทีเ่ก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
บรษัิทมีนโยบำยปฏบิตัิตำมกฏหมำยรวมถึงประกำศ คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน ์และกิจกำรโทรคมนำคมแหง่ชำติ วำ่
ดว้ยมำตรกำรคุม้ครองสิทธิของผูใ้ชบ้รกิำรโทรคมนำคมเก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคล สิทธิในควำมเป็นสว่นตวั และเสรภีำพในกำรสื่อสำรถึงกนัโดย
ทำงโทรคมนำคม และกฏหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคล รวมถึงออกมำตรกำรคุม้ครองขอ้มลูผูใ้ชบ้รกิำรบนหนำ้เว็บไซตข์องบรษัิท 

  

8. เจ้าหน้าทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บรษัิทไดมี้กำรด ำเนินกำรปฏบิตัิตำมพระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 โดยแตง่ตัง้เจำ้หนำ้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
(Data Protection Officer : DPO) เพ่ือตรวจสอบกำรด ำเนินกำรของบรษัิททีเ่ก่ียวกบักำรเก็บรวบรวม ใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลให้
สอดคลอ้งกบัพระรำชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 
รวมถึงกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล นอกจำกนี ้บรษัิทไดจ้ดัท  ำระเบียบ ค ำสั่งใหผู้เ้ก่ียวขอ้งด ำเนินกำรตำมที่ก  ำหนดไว ้
เพ่ือใหก้ำรด ำเนินงำนตำมแนวนโยบำยเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลใหเ้ป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย อีกทัง้ ยงัเป็นไปตำมนโยบำยของ
คณะกรรมกำรก ำกบักำรบรหิำรขอ้มลูสว่นบคุคลและควำมมั่นคงปลอดภยัไซเบอรข์องบรษัิทที่ก  ำหนด 

  

9. ช่องทางการติดต่อบริษัท 
สำยงำนธุรกิจฝ่ำยบรกิำรลกูคำ้สมัพนัธ ์(Customer and Service Management Business Unit) 
บรษัิท เอดี เวนเจอร ์จ  ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 1126/2 อำคำรวำนิช 2 ชัน้ 21 ถนนเพชรบรุตีดัใหม ่แขวงมกักะสนั เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
หรอืติดตอ่ผ่ำน ส  ำนกัคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (Data Protection Office Unit) 
Email: DPOOFFICE@ais.co.th 

 


