
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัท เจดับเบิล้ยูดี อนิโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

และกลุ่มบริษัท เจดับเบิล้ยูดี 
 

โครงสร้าง 

1. ค ำนิยำม 

2. ขอ้มลูสว่นบคุคลที่เก็บรวบรวมและเก็บรวบรวมเมื่อใด 

3. วิธีกำรไดม้ำซึ่งขอ้มลูสว่นบคุคล  
4. วตัถปุระสงคใ์นกำรจดัเก็บ รวบรวม และใชข้อ้มลู 

5. กำรจดัเก็บ รวบรวม และใชข้อ้มลูสว่นบคุคลบคุคลที่มีควำมอ่อนไหวเป็นพิเศษ 

6. มำตรกำรควำมปลอดภยัส ำหรบัขอ้มลูสว่นบคุคล 

7. ระยะเวลำในกำรเก็บรกัษำขอ้มลูและนโยบำยกำรท ำลำย 

8. กำรเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคคล 

9. กำรโอน ถ่ำย และ/หรือ สง่ขอ้มลูสว่นบคุคลไปยงัต่ำงประเทศ 

10. สิทธิตำมกฏหมำยของเจำ้ของขอ้มลู 

11. ควำมปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน 

12. ควำมปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน 

13. ค ำถำมและขอ้เสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

Privacy Policy  

บริษัท เจดับเบิล้ยูดี อนิโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

และกลุ่มบริษัท เจดับเบิล้ยูดี 
 
บรษิัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) (ต่อไปนีเ้รียกว่ำ "เรำ") และกลุ่มบรษิัท เจดบัเบิล้ยดูี ใส่ใจและเคำรพสิทธิ
ควำมเป็นส่วนตวัของผูใ้ชบ้รกิำร ลกูคำ้ คู่คำ้ คู่สญัญำ ผูถื้อหุน้ พนกังำน ผูส้มคัรงำน และผูม้ีส่วนไดเ้สียกบับรษิัท ซึ่งเป็นบคุคล
ธรรมดำ รวมถึงบุคคลธรรมดำที่ด  ำเนินกำรให้ผูถื้อหุน้ คู่คำ้ ผูใ้หบ้ริกำร และผูม้ีส่วนไดเ้สียกับบริษัท  ซึ่งเป็นนิติบุคคลดว้ย 
(ต่อไปนีเ้รียกว่ำ "ท่ำน")  
 
เรำไดจ้ดัท ำนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบันีข้ึน้ เพื่อแจง้ใหท้รำบถึงกำรด ำเนินกำรของเรำต่อขอ้มลูส่วนบุคคลตำมที่กฎหมำย
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลก ำหนด อำทิเช่น รำยละเอียดที่เก่ียวขอ้งกับกำรเก็บรวบรวม กำรใช ้และกำรเปิดเผย (รวมเรียกว่ำ 
"กำรประมวลผล") รวมตลอดถึงกำรลบและท ำลำย เพื่อใหเ้กิดควำมมั่นใจว่ำท่ำนไดร้บัควำมคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล ดงันี  ้
 
ค าแถลงการณ ์
 
กำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนจะเป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งอำจมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมและมีกำร
ออกกฎหมำยใหม่ใชบ้งัคบัแทนเป็นครัง้ครำว เพื่อคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลในประเทศที่เรำเขำ้ไปด ำเนินธุรกิจและมุ่งหมำยจะ
เข้ำไปด ำเนินธุรกิจ เรำจะเก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษำ เปิดเผย และโอนไปยังต่ำงประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำม
นโยบำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลนีเ้ท่ำนัน้ 
 
โปรดอ่ำนเนือ้หำต่อไปนีเ้พื่อท ำควำมเขำ้ใจมมุมองและกำรปฏิบตัิของเรำเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน และวิธีกำรท่ีเรำจะ
ประมวลผลขอ้มูลดังกล่ำว ขอ้มูลบำงประกำรเก่ียวกับท่ำนมีควำมจ ำเป็นส ำหรบักำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำรใหแ้ก่ท่ำน 
หำกท่ำนไม่ตกลงที่จะใหข้อ้มลูดงักล่ำว ท่ำนจะไม่สำมำรถใชห้รือเขำ้ถึงฟังกช์ั่นและกำรใชง้ำนของบริกำรและผลิตภณัฑข์อง
เรำทัง้หมดได ้และอำจท ำใหเ้รำจะไม่สำมำรถจดัหำผลิตภณัฑแ์ละบรกิำรใหแ้ก่ท่ำนได ้
 
นโยบำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลนีไ้ดร้บักำรปรบัปรุงครัง้ล่ำสดุเมื่อ 15 พฤษภำคม 2565 เรำขอสงวนสิทธิในกำรปรบัเปล่ียน 
แกไ้ข ลบ และปรบัปรุงนโยบำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลนีเ้ป็นครัง้ครำว โดยดลุยพินิจของเรำฝ่ำยเดียว 

1. ค านิยาม 
 



• บรษิัท หมำยถึง บรษิัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 

• กลุ่ม บริษัทเจดบัเบิล้ยดูี หมำยถึง บริษัท เจดบัเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทลกู บริษัทใน
เครือ หรือบรษิัทในกลุ่ม (รำยละเอียดดไูดจ้ำก https://jwd-group.com/th/) 

• เจำ้ของขอ้มลูส่วนบคุคล หมำยถึง บคุคลซึ่งเป็นเจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคลซึ่งกลุ่มเจดบัเบิล้ยดูี มีกำรเก็บรวบรวม
ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล รวมถึง แต่ไม่จ ำกดัเพียง ลกูคำ้ ผูถื้อหุน้ คู่คำ้ ผูใ้หบ้รกิำร และผูม้ีส่วนไดเ้สียกับ
บรษิัท 

• ขอ้มลู หมำยถึง ขอ้มลูส่วนบคุคล และขอ้มลูซึ่งไม่ใช่ขอ้มลูส่วนบคุคล ขอ้มลูระบบ ขอ้มลูที่ตัง้ คุก้กี ้ 

• ขอ้มลูส่วนบุคคล หมำยถึง ขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลซึ่งท ำใหส้ำมำรถระบตุวับุคคลนัน้ไดไ้ม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม
ตำมพระรำชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่จะมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมำยอื่นที่
เก่ียวขอ้ง 

• ขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวเป็นพิเศษ หรือขอ้มูลละเอียดอ่อน (Sensitive Data)  หมำยถึง ขอ้มูลส่วน
บคุคลเก่ียวกบัเชือ้ชำติ เผ่ำพนัธุ ์ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเชื่อในลทัธิ ศำสนำหรือปรชัญำ พฤติกรรมทำง
เพศ ประวตัิอำชญำกรรม ขอ้มลูสขุภำพ ควำมพิกำร ขอ้มลูสหภำพแรงงำน ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูชีวภำพหรือ
ขอ้มลูอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจำ้ของขอ้มลูส่วนบคุคลในท ำนองเดียวกนัตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

• ขอ้มูลชีวภำพ หมำยถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลที่เกิดจำกกำรใชเ้ทคนิคหรือเทคโนโลยีที่เก่ียวขอ้งกับกำรน ำลกัษณะ
เด่นทำงกำยภำพหรือทำงพฤติกรรมของบุคคลมำใชท้ ำใหส้ำมำรถยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นที่ไม่เหมือนกับ
บคุคลอื่นได ้เช่น ขอ้มลูจ ำลองภำพใบหนำ้ ขอ้มลูจ ำลองม่ำนตำ หรือขอ้มลูจ ำลองลำยนิว้มือ 

• ข้อมูลสำธำรณะ (Public Records) หมำยถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้เปิดเผยต่อ
สำธำรณชน เช่น ขอ้มลูโปรไฟลส่ื์อสงัคมออนไลน ์เมื่อมีกำรใชข้อ้มลูและรหสักำรเขำ้ระบบของสื่อสงัคมออนไลน ์
(social media credential) เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Line และรูปแบบแพลตฟอรม์ออนไลน์อื่นๆ 
เพื่อเชื่อมต่อหรือเข้ำสู่บริกำรใด ๆ ของกลุ่มเจดับเบิล้ยูดี  และรำยชื่อเพื่อนของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ซึ่ง
เจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคลสำมำรถควบคมุกำรจดัเก็บควำมเป็นส่วนตวันีผ่้ำนกำรตัง้ค่ำบญัชีสื่อสงัคมออนไลนท์ี่
จดัท ำไวใ้หโ้ดยผูใ้หบ้ริกำรส่ือสงัคมออนไลนด์งักล่ำว 

• ผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคล หมำยถึง ผูท้ี่มีอ  ำนำจหนำ้ที่ตดัสินใจเก่ียวกบักำรรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วน
บคุคล 

• ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล หมำยถึง ผูซ้ึ่งด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บคุคลตำมค ำสั่งหรือในนำมของผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล 

• กำรประมวลผลขอ้มลู หมำยถึง กำรด ำเนินกำรใด ๆ  ซึ่งกระท ำต่อขอ้มลูส่วนบคุคลหรือชดุขอ้มลูส่วนบคุคล ไม่ว่ำ
จะโดยวิธีกำรอตัโนมตัิหรือไม่ เช่น กำรเก็บ บนัทึก จดัระบบ จดัโครงสรำ้งเก็บรกัษำ เปล่ียนแปลงหรือปรบัเปล่ียน 
กำรรบั พิจำรณำ ใช ้เปิดเผยดว้ยกำรส่งต่อ เผยแพร ่หรือกำรกระท ำอื่นใดซึ่งท ำใหเ้กิดควำมพรอ้ม ใชง้ำน กำรจดั
วำงหรือผสมเขำ้ดว้ยกนั กำรจ ำกดั กำรลบ หรือกำรท ำลำย 

https://jwd-group.com/th/


• แอพพลิเคชนั หมำยถึง โปรแกรม หรือชุดค ำสั่งที่ใชค้วบคุมกำรท ำงำนของคอมพิวเตอรเ์คลื่อนที่และอุปกรณต์่อ
พ่วงต่ำง ๆ เพื่อใหท้ ำงำนตำมค ำสั่ง และตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูใ้ช ้โดยแอพพลิเคชั่น (Application) ตอ้ง
มีสิ่งที่เรียกว่ำ ส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface หรือ UI) เพื่อเป็นตวักลำงกำรใชง้ำนต่ำง ๆ 

• IP Address หมำยถึง สัญลักษณ์เชิงหมำยเลขที่ก ำหนดให้แก่อุปกรณ์แต่ละชนิด เช่นคอมพิวเตอร์  หรือ 
เครื่องพิมพ ์ท่ีมีส่วนรว่มอยู่ในเครือข่ำยคอมพิวเตอรห์น่ึง ๆ ที่ใชอ้ินเทอรเ์น็ตโพรโทคอลในกำรส่ือสำร 

• คกุกี ้(Cookies) หมำยถึง ขอ้มลูขนำดเล็กที่เว็บไซตข์องบรษิัท ส่งไปยงัคอมพิวเตอรห์รืออปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกสท์ี่
เชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ต เพื่อเก็บขอ้มลูส่วนบุคคล โดยคุกกีจ้ะถกูส่งกลบัไปท่ีเว็บไซตต์น้ทำงในแต่ละครัง้ที่กลบัเขำ้
มำดทูี่เว็บไซตด์งักล่ำว 

• ขอ้มลูนิรนำม หมำยถึง ขอ้มลูที่ไม่สำมำรถระบุตวับุคคลได  ้ โดยเกิดจำกลกัษณะเฉพำะโดยธรรมชำติ หรือเกิด
จำกกำรผ่ำนกระบวนกำรจดัท ำใหเ้ป็นขอ้มลูที่ไม่สำมำรถระบตุวับคุคลได ้  

2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ก็บรวบรวมและเก็บรวบรวมเม่ือใด 
 
กลุ่มเจดบัเบิล้ยดูีเก็บรวบรวมขอ้มลูของท่ำนเมื่อท่ำนและกลุ่มเจดบัเบิล้ยดูีไดม้ีกำรติดต่อกนัไม่ว่ำทำงใดทำงหน่ึง เช่น เมื่อท่ำน
สมคัรขอใชผ้ลิตภณัฑห์รือบรกิำรของกลุ่มเจดบัเบิล้ยดูี หรือเมื่อท่ำนท ำธุรกรรมทำงกำรเงินกบักลุ่มเจดบัเบิล้ยดูี เมื่อท่ำนสนใจ
สมคัรเขำ้ร่วมท ำงำนกับกลุ่มเจดบัเบิล้ยดูี เมื่อท่ำนเขำ้ร่วมงำนกิจกรรม หรือเขำ้มำในบริเวณของเรำ โดยขอ้มลูของท่ำนที่กลุ่ม
เจดบัเบิล้ยดูีจะเก็บรวบรวม ไดแ้ก่ 

• ขอ้มลูรำยละเอียดเก่ียวกับตวัท่ำน หรือขอ้มลูที่ใชใ้นกำรระบุและยืนยนัตวัตนของท่ำน ขอ้มลูชีวภำพ  เช่น 
ชื่อ-นำมสกุล วนัเดือนปีเกิด ขอ้มลูบนบตัรประจ ำตวัประชำชน ลำยมือชื่อ ขอ้มลูภำพจ ำลองใบหนำ้ หรือ
ขอ้มลูจ ำลองลำยนิว้มือ 

• ขอ้มลูสถำนท่ีหรือวิธีกำรติดต่อ เช่น หมำยเลขโทรศพัท ์อีเมล ที่อยู่ ช่องทำงติดต่อในโซเชียลมีเดีย  

• ขอ้มลูเก่ียวกบังำนของท่ำน เช่น อำชีพ ต ำแหน่ง ประสบกำรณก์ำรท ำงำน สถำนท่ีท ำงำน 

• ขอ้มลูทำงกำรเงิน เช่น เงินเดือน หรือรำยละเอียดเก่ียวกบับญัชีของท่ำน 

• ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่กลุ่มเจดับเบิล้ยูดีไดร้บัจำกท่ำน เช่น คู่สมรส ขอ้มูลของผูร้บัส่ิงของหรือ
พัสดุ เช่น ชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ เบอรต์ิดต่อ ทั้งนี ้ท่ำนมีหนำ้ที่แจง้ใหผู้ร้บัส่ิงของหรือพัสดุทรำบถึงนโยบำย
ควำมเป็นส่วนตวัฉบบันีด้ว้ย 

• ขอ้มลูเก่ียวกบักำรซือ้สินคำ้ และ/หรือ บรกิำร เช่น ประวตัิกำรซือ้สินคำ้ กำรใชบ้รกิำร ประวตัิกำรเคลมสนิคำ้ 
ขอ้รอ้งเรียนกำรใชบ้รกิำร 

• ขอ้มลูที่ท่ำนไดใ้หไ้วแ้ก่เมื่อท่ำนติดต่อเรำ หรือเรำดแูลใหบ้รกิำรหลงักำรขำย กำรท ำวิจยั และกำรสมัภำษณ์ 

• ขอ้มลูที่เก่ียวกบักำรรกัษำควำมปลอดภยั เช่น ขอ้มลูจำกกลอ้งวงจรปิด 

• ขอ้มลูส่วนบคุคลอื่นๆ ตำมที่ประกำศหรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งก ำหนด 



• ขอ้มลูอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งที่มีกำรจดัเก็บเพิ่มเติมเพื่อประโยชนต์ำมวตัถปุระสงค ์เช่น IP Address  

3. วิธีการได้มาซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคล  

เรำจะเก็บขอ้มลูของท่ำนทำงใดบำ้ง: กลุ่มเจดบัเบิล้ยูดีจะเก็บรวบรวมขอ้มลูของท่ำนผ่ำนหลำกหลำยช่องทำงทัง้ทำงออนไลน ์
ออฟไลน ์ซึ่งจะมีช่องทำงหลกัๆ คือ กำรไดร้บัขอ้มลูจำกกำรใหบ้รกิำรแก่ท่ำน กำรติดต่อส่ือสำรกบัท่ำน  และจะรวมถึงช่องทำง
ดงัต่อไปนีด้ว้ย  

• ขอ้มลูส่วนบคุคลที่ไดร้บัจำกบรษิัทในเครือ 

• ขอ้มลูส่วนบคุคลจำกบคุคลที่สำม เช่น ตวัแทน รำ้นคำ้ หรือบรษิัทท่ีใหก้ำรบรกิำรจดัเก็บรวบรวมขอ้มลู คู่คำ้ 
พนัธมิตร เป็นตน้ 

• ขอ้มลูส่วนบุคคลที่ไดร้บัจำกกำรเขำ้เยี่ยมชมเว็ปไซต ์กำรสมคัรเขำ้ใชบ้ริกำรและกำรใชบ้ริกำรผ่ำนกำรใช้
งำนแอพพลิเคชนั  ผ่ำนโซเชียลมีเดียของเรำ 

• ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นขอ้มูลสำธำรณะ (Public Records) และข้อมูลที่แมไ้ม่ใช่ขอ้มูลสำธำรณะ (Non-
Public Records) แต่เรำมีสิทธิเก็บรวบรวมไดต้ำมกฎหมำย 

• ขอ้มลูส่วนบคุคลที่ไดร้บัจำกหน่วยงำนภำครฐั หรือหน่วยงำนก ำกบัดแูลที่ใชอ้  ำนำจตำมกฎหมำย 

4. วัตถุประสงคใ์นการจัดเก็บ รวบรวม และการใช้ข้อมูล 

ท ำไมเรำตอ้งเก็บขอ้มลูของท่ำน: กลุ่มเจดบัเบิล้ยูดีจะเก็บรวบรวมขอ้มูลของท่ำนเพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี ้และจะใช ้หรือ
เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนภำยใตว้ตัถปุระสงคเ์ฉพำะเมื่อเขำ้เงื่อนไขดงัต่อไปนี:้ 

1. ท่ำนไดใ้หค้วำมยินยอมไวก้บับรษิัทตำมกฎหมำย 
2. เพื่อกำรปฏิบตัิตำมสญัญำซึ่งท่ำนเป็นคู่สญัญำ หรือเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนก่อนเขำ้ท ำสญัญำนัน้ 
3. เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิต รำ่งกำย หรือสขุภำพของของบคุคล 
4. เพื่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย หรือเป็นกำรจ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรด ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์

สำธำรณะของเรำ หรือปฏิบตัิหนำ้ที่ในกำรใชอ้  ำนำจที่รฐัไดม้อบหมำยใหแ้ก่เรำ 
5. เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยของเรำ หรือของบคุคลหรือนิติบคุคลอื่น  
6. เพื่อกำรก่อตัง้สิทธิ กำรใชสิ้ทธิ กำรยกขอ้ต่อสูสิ้ทธิเรียกรอ้ง หรือกำรขอควำมยินยอม  
7. เพื่อกำรจดัท ำเอกสำรประวตัิศำสตรห์รือจดหมำยเหตเุพื่อประโยชนส์ำธำรณะ หรือที่เก่ียวกับกำรศกึษำวิจยัหรือสถิติ 

โดยบรษิัทจะจดัใหม้ีมำตรกำรปกป้องที่เหมำะสมเพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพของท่ำน 
8. เพื่อวตัถปุระสงคต์่ำง ๆ เช่น 

8.1 เพื่อใหก้ลุ่มเจดับเบิล้ยูดีสำมำรถใหบ้ริกำรแก่ท่ำนได ้ เช่น เพื่อพิสูจนแ์ละยืนยันตัวตนของท่ำนก่อนกำรใช้
ผลิตภณัฑ/์บรกิำร หรือก่อนกำรท ำธุรกรรมกบักลุ่มกลุ่มเจดบัเบิล้ยดูี หรือในกำรรบัเรื่องรอ้งเรียนจำกท่ำน 



8.2 เพื่อใชใ้นกำรบริหำรงำนลกูคำ้สมัพนัธแ์ละกำรติดต่อระหว่ำงกลุ่มกลุ่มเจดบัเบิล้ยูดีกับท่ำน เช่น เพื่อแจง้ผล
กำรสมคัรใชบ้รกิำรของท่ำน เพื่อขอขอ้มลูเพิ่มเติม เพื่อน ำเสนอผลิตภณัฑ/์บรกิำร 

8.3 เพื่อประโยชนใ์นกำรปรบัปรุงท่ำนภำพกำรบรกิำร เช่น เพื่อกำรวิเครำะหแ์ละประเมินควำมพึงพอใจของท่ำนที่
มีต่อบริกำรของกลุ่มกลุ่มเจดับเบิล้ยูดีหรือ เพื่อวิเครำะหข์อ้มลูส ำหรบักำรพัฒนำผลิตภัณฑ/์บริกำรให้ท่ำน
ไดร้บัประสบกำรณท์ี่ดีที่สดุ 

8.4 เพื่อกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่ใชบ้งัคบักบักลุ่มกลุ่มเจดบัเบิล้ยดูี 
8.5 เพื่อใหก้ลุ่มกลุ่มเจดบัเบิล้ยดูีประสำนงำน ด ำเนินธุรกรรมที่มีกบัพนัธมิตรทำงธุรกิจที่ท่ำนสงักดั 

นอกจำกนีก้ลุ่มเจดบัเบิล้ยดูีจะเก็บรวบรวมขอ้มลูและใชข้อ้มลูของท่ำนเท่ำที่จ  ำเป็นโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยั ซึ่งรวมถึงกำร
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวในลักษณะข้อมูลนิรนำม ทั้งนี ้หำกท่ำนไม่ยินยอมให้ขอ้มูลดังกล่ำว กลุ่มเจดับเบิล้ยูดีอำจไม่
สำมำรถใหบ้รกิำรหรือด ำเนินกำรตำมที่ท่ำนรอ้งขอได ้

เรำจะไม่เก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลหำกเรำทรำบอยู่แลว้ว่ำขอ้มลูดงักล่ำวเป็นขอ้มลูของผูเ้ยำวท์ี่อำยนุอ้ยกว่ำ 20 ปี หรือยงั
ไม่บรรลนุิติภำวะตำมที่ก ำหนดในประเทศที่ท่ำนอำศยัอยู่ เวน้เสียแต่ไดร้บัควำมยินยอมจำกผูป้กครองตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
ในท ำนองเดียวกนั หำกเป็นขอ้มลูส่วนบุคคลของคนเสมือนไรค้วำมสำมำรถหรือคนไรค้วำมสำมำรถ เรำจะเก็บขอ้มลูดงักล่ำว
เมื่อไดร้บัควำมยินยอมจำกผูพ้ิทกัษ์หรือผูอ้นบุำลตำมกฎหมำย 

5. การจัดเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบุคคลทีมี่ความอ่อนไหวเป็นพิเศษ 

เรำอำจมีควำมจ ำเป็นตอ้งเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษตำมที่กฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล
ก ำหนด (ขอ้มลูละเอียดอ่อน) และในกรณีที่เรำจะประมวลผลขอ้มลูละเอียดอ่อนของท่ำน เรำจะด ำเนินกำรต่อเมื่อไดร้บัควำม
ยินยอมโดยชัดแจง้จำกท่ำนหรือเป็นกรณีจ ำเป็นเพื่อวัตถุประสงคอ์ื่นตำมที่กฎหมำยก ำหนดไวเ้ท่ำนั้น ทั้งนี ้เรำจะใชค้วำม
พยำยำมอย่ำงดีที่สดุในกำรจดัใหม้ีมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลชนิดพิเศษ
ของท่ำน 

6. มาตรการความปลอดภัยส าหรับข้อมูลส่วนบุคคล 

กลุ่มเจดบัเบิล้ยูดีไดจ้ดัใหม้ีมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัที่เหมำะสม โดยไดน้ ำมำตรฐำนควำมปลอดภยัทัง้ทำงเทคนิคและ
ทำงกำรบรหิำรมำใชเ้พื่อปกป้องขอ้มลูส่วนบคุคลจำกกำรสญูหำย กำรเขำ้ถึงกำรใชห้รือกำรเปิดเผยโดยไม่ไดร้บัอนญุำต กำรใช้
งำนในทำงที่ผิด กำรดัดแปลงเปล่ียนแปลง เช่น กำรเขำ้รหัสและกำรจ ำกัดกำรเขำ้ถึง เพื่อใหม้ั่นใจว่ำบุคคลที่ไดร้บัอนุญำต
เท่ำนัน้ท่ีเขำ้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน โดยกลุ่มเจดบัเบิล้ยดูีจะจดัใหม้ีและใชม้ำตรำฐำนในกำรคุม้ครองเช่นนีอ้ยู่ตลอดแมใ้น
ขัน้ตอนกำรท ำลำยจนกว่ำจะมีกำรท ำลำยขอ้มลูเสรจ็สิน้  

เรำจดัใหม้ีมำตรกำรที่เหมำะสม หำกมีกำรสญูหำย เขำ้ถึง ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลจำกผูท้ี่ไม่มีสิทธิหรือ
หนำ้ที่ที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้  



เรำจะจดัใหม้ีกำรทบทวนมำตรกำรควำมปลอดภยัเมื่อมีควำมจ ำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไปเพื่อใหม้ีประสิทธิภำพ
ในกำรรกัษำควำมปลอดภยัที่เหมำะสม 

เรำจะจัดใหม้ีกำรอบรมใหค้วำมรูแ้ก่พนักงำนเพื่อใหต้ระหนักรูเ้ก่ียวกับควำมส ำคัญของกำรปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล และ
ก ำหนดใหพ้นักงำน บุคลำกร ตัวแทน และผูร้บัขอ้มูลจำกบริษัท มีหนำ้ที่รกัษำขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็นควำมลับและมีควำม
ปลอดภยัตำมมำตรกำรท่ีก ำหนด เมื่อตอ้งมีกำรด ำเนินกำรใด ๆ กบัขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน 
 
เรำจะแต่งตัง้เจำ้หนำ้ที่คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบกำรด ำเนินกำรที่เก่ียวกับกำรเก็บ  รวบรวม ใช ้หรือ เปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคล ใหส้อดคลอ้งตำมพระรำชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ นโยบำย ระเบียบ ประกำศ 
ค ำสั่ง ของบริษัท รวมทัง้ประสำนงำนและใหค้วำมร่วมมือกับส ำนกังำนคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล และมีหนำ้ที่
อื่นๆตำมที่พระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 และที่จะมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมก ำหนด 

7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลและนโยบายการท าลาย 
 
กลุ่มเจดับเบิล้ยูดีเก็บขอ้มลูของท่ำนเป็นระยะเวลำเท่ำใด: กลุ่มเจดบัเบิล้ยูดีจะเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนในระยะเวลำที่
จ  ำเป็นเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ำมประเภทขอ้มลูส่วนบคุคลแต่ละประเภท 
 
ในกรณีที่ไม่สำมำรถระบรุะยะเวลำกำรเก็บรกัษำขอ้มลูส่วนบคุคลไดช้ดัเจน เรำจะเก็บรกัษำขอ้มลูไวต้ำมระยะเวลำที่เก่ียวขอ้ง 
เช่น ตลอดระยะเวลำที่ท่ำนยงัคงใชผ้ลิตภณัฑ/์บริกำรของกลุ่มกลุ่มเจดบัเบิล้ยูดีหรือตลอดระยะเวลำที่ท่ำนยงัมีควำมสมัพนัธ์
กบักลุ่มกลุ่มเจดบัเบิล้ยดูี แต่ทัง้นีจ้ะไม่เกินระยะเวลำตำมที่กฎหมำยก ำหนด  
 
เรำจดัใหม้ีระบบกำรตรวจสอบเพื่อด ำเนินกำรลบหรือท ำลำยขอ้มลูส่วนบุคคลเมื่อพน้ก ำหนดระยะเวลำกำรเก็บรกัษำหรือ เมื่อ
พน้ควำมเก่ียวขอ้งหรือเกินควำมจ ำเป็นตำมวตัถปุระสงคใ์นกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ 
 
กรณีที่เรำใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนโดยขอควำมยินยอมจำกท่ำน เรำจะประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่ำวจนกว่ำท่ำน
จะแจง้ขอยกเลิกควำมยินยอมและเรำด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนเสรจ็สิน้แลว้ อย่ำงไรก็ดี เรำจะยงัเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของ
ท่ำนเท่ำที่จ  ำเป็นส ำหรบับนัทึกเป็นประวตัิว่ำท่ำนเคยยกเลิกควำมยินยอม เพื่อให ้เรำสำมำรถตอบสนองต่อค ำขอของท่ำนใน
อนำคตได ้
 

8. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคคล  
 
กลุ่มเจดับเบิล้ยูดีเปิดเผยข้อมูลของท่ำนไปที่ใดบำ้ง: กลุ่มเจดับเบิล้ยูดีอำจเปิดเผยขอ้มูลของท่ำนให้กับบุคคล/หน่วยงำน 
ดงัต่อไปนี ้



• กลุ่มบริษัทที่มีควำมเก่ียวขอ้ง และบริษัทในเครือของบริษัท: เรำจะแชรห์รือแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนภำยในกลุ่มบรษิัท 

• ผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลภำยนอก เช่นส ำนกังำนบญัชี ผูต้รวจสอบบญัชี  

• ผูใ้หบ้ริกำรภำยนอกซึ่งรบัจำ้งงำนช่วงต่อจำกกลุ่มเจดบัเบิล้ยดูี พนัธมิตรทำงธุรกิจที่ออกผลิตภณัฑร์ว่มกนั
ในลกัษณะ co-brand รวมถึงพนัธมิตรทำงธุรกิจอื่น ๆ 

• สถำบนักำรเงิน และผูใ้หบ้รกิำรระบบกำรช ำระเงิน เพื่อใหบ้รกิำรท่ีเก่ียวกบักำรโอนเงิน  

• หน่วยงำนของรฐั รฐับำล องคก์รหรือหน่วยงำนที่มีอ  ำนำจตำมกฎหมำย เพื่อเป็นกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย 
ค ำสั่ง ค ำรอ้งขอ เพื่อกำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนต่ำง ๆ ในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย 

9. การโอน ถ่าย และ/หรือ ส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

ในกรณีที่บริษัทมีกำรโอน ถ่ำย และ/หรือ ส่งขอ้มลูไปยงัต่ำงประเทศ บริษัทจะก ำหนดมำตรฐำนในกำรท ำขอ้ตกลง และ/หรือ 
สญัญำร่วมธุรกิจกับหน่วยงำน องคก์รที่จะไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ มีมำตรฐำนกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลที่เป็นที่ยอมรบั 
และสอดคลอ้งกบักฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหม้ั่นใจว่ำขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ จะไดร้บักำรคุม้ครองอย่ำงปลอดภยั  
 
10. สิทธิตามกฏหมายของเจ้าของข้อมูล 
 
ในฐำนะเจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิตำมกฎหมำยเก่ียวกบักำรเก็บรวมรวบ ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน 
ดงันี ้

• สิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคล 
• สิทธิในกำรแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลใหถ้กูตอ้ง 
• สิทธิในกำรลบหรือท ำลำยขอ้มลูส่วนบคุคล 
• สิทธิในกำรระงบักำรใชข้อ้มลูส่วนบคุคล 
• สิทธิในกำรคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล 
• สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมกำรเก็บรวมรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล 
• สิทธิในกำรขอรบั ส่ง หรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคล 
• สิทธิในกำรรอ้งเรียนในกรณีที่ท่ำนเห็นว่ำมิไดป้ฏิบตัิตำมกฎหมำยเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มลู ส่วนบคุคล 

โดยท่ำนสำมำรถแจง้ควำมประสงคใ์นกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวตัง้แต่ 1 มิถุนำยน 2565 หรือ เมื่อกฎหมำยเริ่มมีผลบงัคบัใชเ้ป็นตน้
ไป ผ่ำนช่องทำงกำรติดต่อที่ระบดุำ้นล่ำง 
 
11. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 



ขอ้มลูถือเป็นทรพัยสิ์นของบรษิัทฯ ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงใหค้วำมส ำคญักบัควำมปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนเป็นอย่ำง
ยิ่ง บริษัทฯ จะตรวจสอบ และใชม้ำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัขององคก์ร ทัง้ทำงกำยภำพ และทำงเทคนิคที่ทนัสมยัอยู่เสมอ
เมื่อประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน บริษัทฯ ไดว้ำงนโยบำยและมำตรกำรควบคุมภำยในเพื่อใหท้่ำนมั่นใจว่ำขอ้มลูส่วน
บุคคลของท่ำนจะไม่สูญหำย ถูกท ำลำยโดยไม่ตัง้ใจ ถูกน ำไปใชใ้นทำงที่ผิด ถูกเปิดเผย และเขำ้ถึงโดยบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่
พนกังำนท่ีปฏิบตัิหนำ้ที่ของบรษิัทฯ โดยพนกังำนของบรษิัทฯ นัน้ไดร้บักำรอบรม และฝึกฝนใหจ้ดักำรกบัขอ้มลูส่วนบคุคลอย่ำง
ปลอดภยั หำกพนกังำนไม่ปฏิบตัิตำมที่ไดร้บักำรอบรมฝึกฝนดงักล่ำว พนกังำนจะไดร้บัโทษทำงวินยั 
 
12. ค าถามและข้อเสนอแนะ 

หำกท่ำนมีขอ้เสนอแนะ ตอ้งกำรสอบถำมขอ้มลู หรือมีขอ้สงสยัเก่ียวนโยบำยฉบบันี ้รวมถึงกำรขอใชสิ้ทธิตำมนโยบำยฉบบันี ้
ท่ำนสำมำรถติดต่อมำยงัเรำ ผ่ำนช่องทำงกำรติดต่อ ดงันี ้

ช่องทางการติดต่อ 

• เจำ้หนำ้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

• จดหมำยอิเล็กทรอนิกส ์(e-mail) ที่ pdpa@jwd-logistics.com 

• จดัส่งทำงไปรษณีย ์ที่ 36 ถ.กรุงเทพกรีฑำ แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
 
 

วนัที่ 15 พฤษภำคม 2565 

 


