
ประกาศความเป็นส่วนตัว  

Privacy Notice 

 

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เกี่ยวข้องกับวิธีการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล 

ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) โดยบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินทิสโก้ (“ทิส

โก้”) เมื่อเจ้าของข้อมูลติดต่อ หรือใช้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของทิสโก้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ทิสโก้

ก าหนด  

ทิสโก้มีความตระหนักถึงความส าคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงมีระบบในการรักษาความ

ปลอดภัยของข้อมูล และขั้นตอนการด าเนินงานที่รัดกุม ทั้งนี้ ทิสโก้ได้จัดท าประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับ

นี้ขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการ

จัดเก็บ การท าลายข้อมูล อีกทั้งสิทธิของเจ้าของข้อมูล ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทิสโก้ท าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัว

เจ้าของข้อมูลหรือท าให้ระบุถึงตัวเจ้าของข้อมูลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่

กรรม ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ไม่ว่าเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้หรือมีอยู่กับทิสโก้ หรือที่ทิสโก้ได้รับ หรือ

เข้าถึงได้จากแหล่งอื่น เช่น บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กรมบังคับคดี กระทรวง

ยุติธรรม หน่วยงานราชการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ ที่ปรึกษาของทิสโก้ 

พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงาน องค์กร นิติบุคคลใด ๆ ที่มีสัญญากับทิสโก้หรือที่มีนิติสัมพันธ์กับทิสโก้ 

บุคคลที่เจ้าของข้อมูลแต่งตั้งหรือให้เป็นตัวแทน หรือจากแหล่งสาธารณะอื่นใด 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทิสโก้ท าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ได้แก ่

1. ข้อมูลทั่วไปที่เป็นการแสดงตัวตน ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่ท าให้สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูล

ได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ/นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน /เดือน/

ปีเกิด ข้อมูลสถานภาพทางการสมรส ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและการท างาน ภาพถ่ายใบหน้า ลายมือชื่อ  

รวมถึงข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลชีวภาพ (ลายนิ้วมือ ข้อมูลภาพจ าลองใบหน้า) ประวัติอาชญากรรม ข้อมูล

สุขภาพ ศาสนา เชื้อชาติ เป็นต้น 



2. ข้อมูลติดต่อของเจ้าของข้อมูล เช่น ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลอ่ืนใดในท านองเดียวกัน

ที่ใช้เพื่อการติดต่อเจ้าของข้อมูล 

3. ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการท าธุรกรรมของเจ้าของข้อมูลกับทิสโก้ เช่น หมายเลขบัญชีเงิน

ฝาก หมายเลขบัญชีเงินลงทุน หมายเลขบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน หมายเลข

บัตรเครดิต หมายเลขบัตรเดบิต หมายเลขบัตรเอทีเอ็ม หมายเลขบัตรกดเงินสดหรือบัตรอ่ืนใดที่ใช้เป็น

เครื่องมือในการเบิก/ถอนเงินส าหรับบัญชีสินเชื่อ หรือ รายงานข้อมูลเบิก /ถอนเงินในบัญชี ข้อมูลรายได้ 

รายจ่าย ยอดเงินฝาก ประวัติสินเชื่อที่มีอยู่กับทิสโก้ หรือข้อมูลการช าระหนี้ ข้อมูลจากฐานข้อมูลของกรม

บังคับคดี เป็นต้น 

4. ข้อมูลความชื่นชอบของเจ้าของข้อมูลในการค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  เช่น การค้นหาข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ของทิสโก้ (Website Browsing) จากการใช้ Cookies หรือการเชื่อมต่อเว็บไซต์อ่ืน ๆ ที่เจ้าของ

ข้อมูลเข้าไปค้นหาข้อมูล เป็นต้น 

5. ข้อมูลการติดต่อกับทิสโก้ เช่น เทปบันทึกการเข้ามาติดต่อทิสโก้ผ่านทาง Contact Center ซึ่ง

อาจเป็นภาพหรือเสียง เป็นต้น  

6. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล ในกรณีที่ผู้ติดต่อ คู่สัญญาหรือผู้ที่มีนิติ

สัมพันธ์กับทิสโก้เป็นนิติบุคคล และได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลนั้น เช่น 

พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น กรรมการ บุคคลผู้มีอ านาจ ผู้ติดต่อ ตัวแทน หรือบุคคล

ธรรมดาอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวจะต้องมั่นใจว่ามีสิทธิที่จะให้ข้อมูลส่วน

บุคคลของบุคคลเหล่านี้ และอนุญาตให้ทิสโก้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามประกาศความเป็นส่วนตัว

ฉบับนี้ได ้

 

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ทิสโก้ท าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการ

ท าธุรกรรมและ /หรือใช้บริการกับทิสโก้ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

วัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามความจ าเป็นของทิสโก้ และ/หรือเพื่อประโยชน์อ่ืนใดที่เจ้าของข้อมูล

ได้ให้ความยินยอมไว้แก่ทิสโก้ โดยทิสโก้จะเก็บรักษาข้อมูลของเจ้าของข้อมูลตามมาตรการรักษาความ

ปลอดภัยของทิสโก้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 



1. การปฏิบัติตามสัญญาระหว่างทิสโก้กับเจ้าของข้อมูลเพื่อให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ หรือการ

ด าเนินการตามค าขอของเจ้าของข้อมูล เช่น การยืนยันตัวบุคคลและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence) การให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เจ้าของข้อมูลมีกับทิสโก้ 

การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของทิสโก้ การรับ -ส่งเอกสารติดต่อระหว่างเจ้าของข้อมูลกับทิสโก้ การ

ทวงถามเพื่อการช าระหนี้ที่ค้างตามสัญญาที่มีกับทิสโก้ การท าประกันภัยทรัพย์หลักประกัน  

2. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ เช่น การป้องกันและตรวจจับความผิดปกติของธุรกรรมที่

น าไปสู่กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย การรายงานข้อมูลต่อกรมสรรพากร การ

รายงานข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานก ากับดูแล เช่น ส านักงานป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย หรือเมื่อได้รับหมายเรียก หมายอายัดจากหน่วยงานราชการหรือศาล เป็นต้น 

3.  วัตถุประสงค์ที่ต้องได้รับความยินยอมของเจ้าของข้อมูล เช่น เพื่อการติดต่อสื่อสารทาง

การตลาด การเสนอข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของทิสโก้ และ

บุคคลภายนอกซึ่งทิสโก้ไม่สามารถอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอ่ืนได้  

4. ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายตามความจ าเป็นของทิสโก้ เช่น  

- การป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการกระท าที่ผิดกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการแบ่งปัน

ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐานการท างานของบริษัทในธุรกิจเดียวกันในการป้องกัน รับมือ หรือลด

ความเสี่ยงข้างต้น 

- การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อท าธุรกรรมกับส านักงานหรือสาขาของทิสโก้ลงบน CCTV รวมถึง การ

แลกบัตรก่อนเข้าอาคาร เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือพื้นที่ของทิสโก้ 

- การบริหารความเสี่ยง/การก ากับตรวจสอบ/การบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการส่งต่อไป

ยังบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้เพื่อการดังกล่าวภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ 

- การตรวจสอบการรับส่งอีเมลหรือการใช้อินเตอร์เน็ตของพนักงานกับเจ้าของข้อมูล เพื่อป้องกัน

การเปิดเผยข้อมูลลับของทิสโก้ต่อบุคคลภายนอก 



- การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ในประเภทเดียวกันกับที่เจ้าของข้อมูลมีอยู่

กับทิสโก้และผลิตภัณฑ์อ่ืนของทิสโก้ให้แก่เจ้าของข้อมูล อย่างเหมาะสมกับความต้องการของเจ้าของ

ข้อมูล และ/หรือในการท าการวิจัยทางการตลาด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทิสโก้ 

- การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของทิสโก้ภายใต้สัญญาใด ๆ ที่ทิสโก้เป็นคู่สัญญาหรือที่ทิสโก้มีนิติ

สัมพันธ์ด้วย เช่น สัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจของทิสโก้  

- การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ผู้มีอ านาจกระท าการแทน 

ตัวแทน พนักงาน ในกรณีที่ผู้ติดต่อ คู่สัญญาหรือผู้ที่มีนิติสัมพันธ์กับทิสโก้เป็นนิติบุคคล 

- การรักษาความสัมพันธ์กับเจ้าของข้อมูล เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การตอบข้อซักถามหรือ

ความคิดเห็นของท่าน การเสนอสิทธิประโยชน์โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการตลาดให้แก่เจ้าของข้อมูล เป็น

ต้น 

 ทั้งนี้ ทิสโกจ้ะไม่สามารถให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์แก่เจ้าของข้อมูลได้ หากเจ้าของข้อมูลไม่ให้

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ทิสโก้ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจ าเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ หรือ

จ าเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการด าเนินการตามค าขอก่อน

เข้าท าสัญญา  

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 หากเจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอม หรือเป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อการ

ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ หรือเป็นไปตามความจ าเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือ

เป็นการกระท าตามสัญญาระหว่างทิสโก้กับบุคคลอ่ืนเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล ทิสโก้อาจส่ง โอน 

หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ไปยังบุคคลอ่ืนทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศซึ่งอาจเป็น

ประเทศที่มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ 

ทิสโก้จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลต่อบุคคลที่สามที่ไม่ใช่บริษัทในกลุ่มธุรกิจ

การเงินทิสโก้ เว้นแต่  

(ก) ทิสโก้ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 

(ข) เป็นการท าธุรกรรมตามความประสงค์ของเจ้าของข้อมูลหรือที่ทิสโก้มีสัญญากับเจ้าของข้อมูล 

(ค) เป็นการให้ข้อมูลแก่บริษัทข้อมูลเครดิต หรือหน่วยงานอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน  



(ง) เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามความจ าเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย  

(จ) การเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือตามค าสั่งของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง โดยทิสโก้ รวมถึงพนักงาน ตัวแทน หรือที่ปรึกษาของทิสโก้อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี ้

- เปิดเผยให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ ได้แก่ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป/ บมจ.

ธนาคารทิสโก้/ บล.ทิสโก้/ บลจ.ทิสโก้/ บจก.ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น/ บจก.ทิสโก้ อินฟอร์

เมชั่น เทคโนโลยี / บจก.ไฮเวย์ / บจก.ออล-เวย์ส 

- เปิดเผยให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจของทิสโก้ (สามารถตรวจสอบรายชื่อดังกล่าวได้ที่ เว็บไซต์

ของทิสโก้)  

- บริษัทข้อมูลเครดิตและสมาชิกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต 

- เปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอกตามที่ทิสโก้ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 

- ผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์ ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ ทายาทหรือผู้จัดการ

มรดก รวมถึงบุคคลอ่ืนใดที่มีอ านาจตามกฎหมายในการจัดการทรัพย์สิน หรือบัญชีของ

เจ้าของข้อมูลในกรณีที่ท่านเป็นผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย หรือตกเป็นคนไร้

ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเสียชีวิต (แล้วแต่กรณ)ี 

- เปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการภายนอก (Outsource/ Service Provider) ที่ทิสโก้เป็นคู่สัญญา ทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ เช่น ผู้ให้บริการ Cloud Computing บริษัทรับจ้างท ากิจกรรม

ทางการตลาด บริษัทรับจ้างท าวิจัย บริษัทรับจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ทิสโก้  ผู้

ให้บริการระบบเครือข่ายบัตร (Card Association)  

- เปิดเผยให้แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานก ากับดูแล เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือเป็นไป

ตามค าสั่งของหน่วยงานรัฐ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน กรมสรรพากร ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ศาล รวมทั้งผู้สอบ

บัญชี 

- เปิดเผยให้แก่ผู้ที่รับซื้อหนี้ของท่านต่อจากทิสโก้ เช่น บริษัทบริหารสินทรัพย์ รวมถึง กรรมการ 

พนักงาน ตัวแทน หรือที่ปรึกษาของบริษัทเหล่านั้น 

- เปิดเผยให้แก่ผู้สนใจจะรับโอนหรือผู้รับโอนกิจการ หรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องจากทิสโก้ รวมถึง 

กรรมการ พนักงาน ตัวแทน หรือที่ปรึกษาของบริษัทเหล่านั้น 



- เปิดเผยให้แก่หน่วยงาน องค์กร หรือนิติบุคคลอ่ืนใดที่มีสัญญากับทิสโก้ หรือที่ทิสโก้เป็น

คู่สัญญา หรือที่ทิสโก้มีความสัมพันธ์ด้วย ซึ่งทิสโก้มีความจ าเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลเพื่อการให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ 

 

 มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

ทิสโก้มีการก าหนดนโยบาย คู่มือและมาตรฐานขั้นต่ าในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของ

ข้อมูล เช่น มาตรฐานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่าน

โดยมิได้รับอนุญาตหรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล  และทิสโก้ได้มีการปรับปรุงนโยบาย คู่มือและ

มาตรฐานขั้นต่ าดังกล่าวเป็นระยะ ๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด  

นอกจากน้ี พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทนหรือผู้ให้บริการภายนอกของทิสโก้มีหน้าที่ต้องรักษาความลับ

ของข้อมูลส่วนบุคคลตามสัญญารักษาความลับที่ลงนามไว้กับทิสโก้  

ในกรณีที่ทิสโก้มีความจ าเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศที่มีมาตรฐานการ

จัดการข้อมูลส่วนบุคคลต่ ากว่าประเทศไทย ทิสโก้จะด าเนินมาตรการตามที่เห็นว่าจ าเป็นอย่างน้อยตาม

มาตรฐานการรักษาความลับที่กฎหมายประเทศนั้น ๆ ก าหนดไว้ เช่น มีข้อสัญญารักษาความลับกับ

คู่สัญญาในประเทศดังกล่าว เป็นต้น 

 

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้เป็นลูกค้าของทิสโก้อีกต่อไปหรือยุติความสัมพันธ์กับทิสโก้ไปแล้ว ทิส

โก้จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลตามที่กฎหมายก าหนดและตามนโยบาย หรือคู่มือต่าง ๆ ใน

เรื่องการจัดเก็บ ท าลายเอกสารต่าง ๆ ของทิสโก้ เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. 2542 ก าหนดให้จัดเก็บไว้อย่างน้อย 10 ปีนับแต่วันที่มีการยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นต้น และเมื่อ

สิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรกัษาแล้วทิสโก้จะท าการท าลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 

 

การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว 

เพื่อปรับปรุงการด าเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทิสโก้ขอสงวนสิทธิ์ใน

การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ตามที่ทิสโก้เห็นสมควร โดยประกาศในหน้า

เว็บไซต์ของทิสโก้จะเป็นฉบับที่ปรับปรุงล่าสุด  ทั้งนี้ ทิสโก้จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้เจ้าของข้อมูลทราบ



หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญกับการด าเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่าน 

 

ช่องทางการติดต่อ 

หากเจ้าของข้อมูลต้องการติดต่อ หรือมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล หรือมีข้อร้องเรียน

ใด ๆ โดยสามารถติดต่อทิสโก้ตามข้อมูลที่แจ้งไว้ในแต่ละช่องทางการบริการของทิสโก้ 


