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บริษัท  เอ็ม  วช่ัิน  จ ำกัด  (มหำชน) 
 

นโยบำย 
กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส ำหรับฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
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นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   

ส ำหรับฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
 

 
บรษัิท เอ็ม  วิชั่น  จ ำกดั  (มหำชน) “บรษัิท” บรษัิทไดต้ระหนกัและใหค้วำมส ำคญักบักำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของ

บุคคลผูม้ีควำมประสงคจ์ะสมัครและยื่นใบสมคัรงำนเพื่อเขำ้ท ำงำนกับบริษัทและอำจจะท ำงำนเป็นพนักงำนของบริษัทใน
อนำคตต่อไป โดยไดย้ินยอมใหข้อ้มลูสว่นบคุคลไวก้บับริษัท ดงันัน้ นโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลฉบบันีจ้ดัท ำขึน้เพื่อ
ชีแ้จงรำยละเอียดและเพื่อใหบ้คุคลผูม้ีควำมประสงคจ์ะสมคัรและยื่นใบสมคัรงำนเพื่อเขำ้ท ำงำนกบับรษัิทและอำจจะท ำงำนเป็น
พนกังำนของบริษัทในอนำคตต่อไปมีควำมเขำ้ใจในแนวนโยบำยเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษัทในเบือ้งตน้ 
อำทิเช่น  กำรเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล รวมทัง้ สทิธิตำ่ง ๆ ของเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคล เป็นตน้ 
             อนึ่ง บริษัทสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเว้นข้อควำมทั้งหมด หรือบำงส่วนในนโยบำย               
กำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตำมที่บริษัทเห็นสมควร เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกำรเปลี่ยนแปลงและ/หรือกรณีที่มีประกำศใช้
กฎหมำยใหมเ่พื่อใหบ้รษัิทไดด้  ำเนินกำรใหถ้กูตอ้งตำมกฎหมำยและเป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพ    
             นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีใ้ช้กับบุคคลผู้มีควำมประสงค์จะสมัครและยื่นใบสมัครงำนเพื่อ                     
เขำ้ท ำงำนกบับรษัิทและอำจจะท ำงำนเป็นพนกังำนของบรษัิทในอนำคตตอ่ไป  
             ในนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลนี ้ค ำตอ่ไปนีใ้หห้มำยถึง                 
             “นโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล” หมำยถึง นโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของ บริษัท เอ็ม  วิชั่น จ ำกดั 
(มหำชน) 
              “บรษัิท” หมำยถึง บรษัิท เอ็ม  วิชั่น จ ำกดั (มหำชน)  

“ขอ้มลูสว่นบคุคล” หมำยควำมวำ่ ขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลซึง่ท ำใหส้ำมำรถระบตุวับคุคลนัน้ อำทิเช่น ช่ือ นำมสกลุ ที่อยู,่ 
วนัเดือนปีเกิด, เพศ, ประวตัิกำรศกึษำ, ประวตัิสขุภำพ, หมำยเลขโทรศพัทส์ว่นบคุคล, หมำยเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน, เลขที่
ในใบอนญุำตท ำงำน ท่ีอยู่อีเมล ช่ือและเลขที่บญัชีเงินฝำกธนำคำร เป็นตน้ ทัง้นี ้ใหห้มำยรวมถึงขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลซึ่งท ำให้
สำมำรถระบตุวับคุคลนัน้ไดไ้มว่ำ่ทำงตรงหรอืทำงออ้ม  

“เจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคล” หมำยควำมวำ่ บคุคลที่เป็นเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลซึง่เป็นผูม้ีควำมประสงคจ์ะสมคัรและ
ยื่นใบสมคัรงำนเพื่อเขำ้ท ำงำนกบับรษัิทและอำจจะท ำงำนเป็นพนกังำนของบรษัิทในอนำคตตอ่ไป  “เจำ้ของขอ้มลู” 
 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

(1) การเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจะกระท าตามกรอบวตัถปุระสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมายของบรษัิทและเก็บ 
รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลเพียงเท่าที่จ  าเป็นเพื่อน าขอ้มลูสว่นบคุคลไปใช ้ หรือเปิดเผยเพื่อประโยชนแ์ก่การด าเนินการรบัสมคัร
บคุคลเพื่อเขา้ท างานกบับริษัทในขณะที่เป็นผูส้มคัรเขา้ท างานและภายหลงัจากบริษัทตกลงรบัผูส้มคัรเขา้ท างานกบับรษัิทแลว้ 
อาทิเช่น 
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 เพื่อกำรพิจำรณำตรวจสอบคุณสมบตัิ  ควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณแ์ละควำมเหมำะสมของ
ผูส้มคัรงำนในกำรคดัเลอืกเพื่อเขำ้ท ำงำนกบับรษัิท  

 เพื่อกำรติดตอ่ กำรประเมินผลกำรสอบสมัภำษณเ์พื่อเขำ้ท ำงำนกบับรษัิท 

 เพื่อกำรท ำสญัญำจ้ำงและ/หรือสญัญำ บันทึกขอ้ตกลง หนังสือต่ำง ๆ  และ/หรือ เอกสำรอื่นใด  ที่
เก่ียวขอ้งกบักำรจำ้งงำนและกำรเป็นพนกังำนของบรษัิท เก่ียวกบักำรท ำงำน กำรเลกิสญัญำจำ้ง เป็นตน้                                    

 เพื่อกำรจดัท ำฐำนขอ้มลูและประวตัิของพนกังำน เพื่อจดัท ำสวสัดิกำรและ/หรอืสทิธิประโยชนต์ำ่ง ๆ ของ
พนักงำนตำมกฎหมำยคุม้ครองแรงงำนและ/หรือกฎหมำยอื่นใดและตำมที่พนักงำนมีสิทธิไดร้บัจำก
บรษัิท  

 เพื่อกำรจัดท ำทะเบียนลูกจ้ำง  กำรจัดท ำเอกสำรเก่ียวกับกำรจ่ำยค่ำจำ้ง ค่ำล่วงเวลำ ค่ำท ำงำนใน
วนัหยุด  ค่ำล่วงเวลำในวันหยุด ตำมกฎหมำยคุม้ครองแรงงำนและ/หรือเอกสำรเก่ียวกับกำรจ่ำยเงิน  
หรอืคำ่ตอบแทน  อื่น ๆ ท่ีพนกังำนมีสทิธิไดร้บัจำกบรษัิท 

 เพื่อกำรประเมินผลกำรท ำงำนของพนกังำนตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่บรษัิทก ำหนด 

 เพื่อกำรบรหิำรจดักำรงำนทรพัยำกรบคุคลตำ่ง ๆ ของบรษัิท 

 เพื่อใหข้อ้มลูสว่นบคุคลกบัหนว่ยงำนที่เก่ียวขอ้งกบัฝ่ำยบคุคลของบรษัิทและ/หรือ บริษัทย่อยของบรษัิท 
ลกูคำ้ คู่คำ้ของบริษัท หน่วยงำนรำชกำร กระทรวง ทบวง กรม รฐัวิสำหกิจ บริษัทหรือหน่วยงำนเอกชน
ทกุแหง่เพื่อด ำเนินกำรอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบักำรดงักลำ่วขำ้งตน้ภำยใตว้ตัถปุระสงค์ของบรษัิท   

 เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกิจกำรอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบักำรดงักลำ่วขำ้งตน้ภำยใตว้ตัถปุระสงคข์องบรษัิท  
(2) การเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลบรษัิทจะขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูก่อนหรอืในขณะท าการเก็บ 

รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยจะแจง้วตัถุประสงคแ์ละรายละเอียดของการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทก าหนด 
รวมทัง้  แจง้ใหท้ราบถึงการปฏิบตัิตามกฎหมายหรือสญัญา หรือความจ าเป็นที่ตอ้งใหข้อ้มลูส่วนบุคคลเพื่อเขา้ท าสญัญากบั
บริษัทและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กรณีหากไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลกับบริษัทใหเ้จา้ของขอ้มูลทราบ  ในคราวเดียวกัน  ยกเวน้ 
เจา้ของขอ้มูลไดท้ราบรายละเอียดนัน้อยู่แลว้  ทัง้นี ้การขอความยินยอมดงักล่าวจะกระท าโดยชัดแจง้ตามวิธีการและ/หรือ
แบบฟอรม์ที่บริษัทก าหนดไว ้ยกเวน้  กรณีตามที่กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนดใหไ้ม่ตอ้งขอความยินยอมจาก
เจา้ของขอ้มลู อาทิเช่น  เพื่อเป็นกำรปอ้งกนัอนัตรำยต่อชีวิต รำ่งกำย หรอืสขุภำพของบคุคล  เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบตัิตำม
สญัญำซึ่งเจำ้ของขอ้มลูเป็นคูส่ญัญำ  หรือเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของเจำ้ของขอ้มลูก่อนเขำ้ท ำสญัญำนัน้   เป็นกำร
ปฏิบตัิตำมกฎหมำยของบรษัิท   
 

(3) การเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลบรษัิทจะไมเ่ก็บจากแหลง่อื่นท่ีไมใ่ช่จากเจา้ของขอ้มลูโดยตรง  ยกเวน้  ใน 
บางกรณี อาทิเช่น บริษัทไดแ้จง้การเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจากแหลง่อื่นใหเ้จา้ของขอ้มลูไดร้บัทราบโดยไมช่กัชา้ แต่ตอ้ง
ไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนดและไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล  เป็นการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งขอความยินยอมตามกรณีที่กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนดไว ้เป็นตน้        
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(4) กรณีหากการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้เป็นขอ้มลูเก่ียวกบัเชือ้ชาติ เผา่พนัธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง  
ความเช่ือในลทัธิ ศาสนาหรือปรชัญา พฤติกรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม  ขอ้มลูสขุภาพ ความพิการ ขอ้มลูสหภาพแรงงาน 
ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูชีวภาพ เช่น ขอ้มลูจ าลองใบหนา้  ขอ้มลูจ าลองมา่นตา  หรอืขอ้มลูจ าลองลายนิว้มือ หรอืขอ้มลูอื่นใดซึง่ 
กระทบตอ่เจา้ของขอ้มลูในท านองเดียวกนัตามที่กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลจะก าหนด บรษัิทจะขอความยินยอมโดยชดั
แจง้จากเจา้ของขอ้มลู ยกเวน้ กรณีตามที่กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนดใหไ้มต่อ้งขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลู  
อาทิเช่น  เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของเจำ้ของขอ้มูลที่เจ้ำของขอ้มูลไม่สำมำรถใหค้วำม
ยินยอมไดไ้มว่ำ่ดว้ยเหตใุดก็ตำมเป็นขอ้มลูที่เปิดเผยตอ่สำธำรณะดว้ยควำมยินยอมโดยชดัแจง้ของเจำ้ของขอ้มลูเป็นกำรจ ำเป็น
ในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยเพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงคเ์ก่ียวกับ กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของพนักงำน  กำร
คุม้ครองแรงงำน  กำรประกนัสงัคม  หลกัประกนัสขุภำพแหง่ชำติ สวสัดิกำรเก่ียวกบักำรรกัษำพยำบำลของผูม้ีสทิธิตำมกฎหมำย  
เป็นตน้   

ในกรณีที่เป็นกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลเก่ียวกบัประวตัิอำชญำกรรมจะกระท ำภำยใต  ้
กำรควบคุมของหน่วยงำนที่มีอ  ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย หรื อตำมที่บริษัทจะได้จัดให้มีมำตรกำรคุ้มครองข้อมูล                       
สว่นบคุคลตำมหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลูประกำศก ำหนด 
 
2. ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 
                    บรษัิทจะท ำกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของเจำ้ของขอ้มลู อำทิเช่น   

 ใบสมคัรเขา้ท างาน  

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

 ส าเนาทะเบียนบา้น  

 ส าเนาใบส าคญัการสมรส หรอืใบส าคญัการหยา่ 

 ส าเนาใบส าคญัการเปลีย่นช่ือ  - นามสกลุ 

 ส าเนาใบขบัขี่ 

 ส าเนาวฒุิการศกึษา  

 ใบประกาศนียบตัร 

 ใบประกอบวิชาชีพ /ใบอนญุาต/ใบรบัรอง ตา่ง ๆ 

 ส าเนาใบผา่นงาน/ใบรบัรองเงินเดือนจากที่อื่น  

 ส ำเนำใบผำ่นกำรเกณฑท์หำร 

 ส ำเนำหนำ้สมดุบญัชีธนำคำร 

 ใบรบัรองแพทย ์/ ใบรบัรองแพทย ์5 โรค   

 รำยงำนผลตรวจสขุภำพประจ ำปี 

 ประวตัิสขุภำพ 
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 รูปถ่ำย/ภำพถ่ำย(ถำ้มี) 

 ประวตัิยอ่ 

 เอกสำรตรวจสอบประวตัิอำชญำกรรม  

 แบบสอบสมัภำษณแ์ละ/หรอืแบบทดสอบ หรอืแบบสอบถำมตำ่ง ๆ (ถำ้มี) 

 เอกสำรสญัญำจำ้งและ/หรือสญัญำ บนัทึกขอ้ตกลง หนงัสือต่ำง ๆ และ/หรือ เอกสำรอื่นใด   ที่เก่ียวขอ้งกบั
กำรจำ้งงำนและกำรเป็นพนกังำนของบรษัิท เก่ียวกบักำรท ำงำน กำรเลกิสญัญำจำ้ง   

 
ทัง้นี ้ ขอ้มลูที่เก็บรวบรวมตำมขอ้ 2.  ซึง่จะรวมเรยีกวำ่ “ขอ้มลูสว่นบคุคล” 

 
3. การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

กำรใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูจะไดร้บัควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มลูก่อนหรอืในขณะใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่น 
บคุคลและจะใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลตำมกรอบวตัถปุระสงคท์ี่ไดแ้จง้ไวต้อ่เจำ้ของขอ้มลู ยกเวน้ ไดแ้จง้วตัถปุระสงคใ์หม่
ในกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยใหเ้จำ้ของขอ้มลูทรำบและไดร้บัควำมยินยอมก่อนใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคลนัน้แลว้  
เป็นขอ้มลูสว่นบคุคลที่สำมำรถเก็บรวบรวมไดโ้ดยไมต่อ้งขอควำมยินยอมตำมกรณีที่กฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก ำหนด
ไวต้ำมตวัอยำ่งในขอ้ 1.  (2) หรอื (4) 

ส ำหรบัขอ้มลูสว่นบคุคลที่สำมำรถเก็บรวบรวมไดโ้ดยไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งขอควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มลู บริษัทจะ
ท ำกำรบนัทึกกำรใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคที่ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งขอควำมยินยอมนัน้ไวเ้ป็นหนงัสือ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตำมวิธีกำรและ/หรือแบบฟอรม์และรำยละเอียดที่ตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทก ำหนด อำทิเช่น 
รำยละเอียดเก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลที่มีกำรเก็บรวบรวม  วตัถปุระสงคข์องกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของแตล่ะประเภท
ขอ้มลูเก่ียวกบับรษัิท ระยะเวลำกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล สทิธิและวิธีกำรกำรเขำ้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคล เป็นตน้ 

 
4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  
              บรษัิทจะท ำกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลไวต้ลอดระยะเวลำของกำรจำ้งงำนและภำยในก ำหนดระยะเวลำ 5 ปี นบั
แตว่นัท่ีกำรจำ้งงำนสิน้สดุลงไมว่ำ่ดว้ยกรณีใด หรอืบรษัิทไมร่บัเขำ้ท ำงำนกบับรษัิทและภำยในก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี นบัแตว่นัท่ี
บรษัิทไมร่บัเขำ้ท ำงำนกบับรษัิท หรอืตำมระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนดใหเ้ก็บรกัษำไว ้ แลว้แตก่รณี 
 
สิทธิของเจ้ำของข้อมูล 

(1) เจา้ของขอ้มลูสามารถถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลได ้เวน้แต ่จะมีขอ้จ ากดั 
สิทธิการถอนความยินยอมโดยกฎหมาย หรือสญัญาที่เป็นประโยชนแ์ก่เจา้ของขอ้มูล ทัง้นี ้ การถอนความยินยอมจะไม่สง่ผล
กระทบตอ่การเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลที่เจา้ของขอ้มลูไดใ้หค้วามยินยอมไปแลว้โดยชอบ  ในกรณีที่เจา้ของ
ขอ้มลูสว่นบคุคลประสงคท์ี่จะถอนความยินยอมใหท้ าเป็นบนัทึกขอ้ตกลงทัง้สองฝ่าย  ทัง้นี ้ ตามวิธีการและ/หรือแบบฟอรม์ที่
บรษัิทก าหนด  
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(2) เจำ้ของขอ้มลูสำมำรถขอเขำ้ถึงและขอรบัส ำเนำขอ้มลูสว่นบคุคลที่เก่ียวกบัตนท่ีอยูใ่นควำมรบัผิดชอบของบรษัิท  
หรอืขอใหเ้ปิดเผยถึงกำรไดม้ำซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ตนไมไ่ดใ้หค้วำมยินยอมนัน้ได  ้

(3) เจำ้ของขอ้มลูสำมำรถขอรบัขอ้มลูสว่นบคุคลที่เก่ียวกบัตนจำกบรษัิทได ้ ในกรณีที่บรษัิทไดท้ ำใหข้อ้มลูสว่นบคุคลนัน้ 
อยู่ในรูปแบบที่สำมำรถอ่ำนหรือใชง้ำนไดโ้ดยทั่วไปดว้ยเครื่องมือหรืออุปกรณท์ี่ท  ำงำนไดโ้ดยอตัโนมตัิและสำมำรถใช ้หรือ
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลไดด้ว้ยวิธีกำรอตัโนมตัิเช่นเดียวกนั รวมทัง้ มีสทิธิดงันี  ้

 ขอใหบ้รษัิทสง่ หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลในรูปแบบดงักลำ่วไปยงับรษัิทซึง่เป็นผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลอื่น  

 ขอรบัขอ้มลูสว่นบคุคลที่บรษัิทสง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลในรูปแบบดงักลำ่วไปยงับรษัิทซึง่  เป็นผูค้วบคมุ
ขอ้มลูสว่นบคุคลอื่นโดยตรง  ยกเวน้ โดยสภำพทำงเทคนิคไมส่ำมำรถท ำได  ้

 
ทัง้นี ้ ขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลำ่วขำ้งตน้ตอ้งเป็นขอ้มลูสว่นบคุคลที่เจำ้ของขอ้มลูไดใ้หค้วำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวม  

ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล หรือเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลที่ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งขอควำมยินยอมตำมกรณีตำมที่กฎหมำย
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก ำหนด หรือเป็นขอ้มลูสว่นบคุคลอื่นที่กฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก ำหนดและกำรใชส้ิทธิของ
เจำ้ของขอ้มูลดงักล่ำวขำ้งตน้นัน้ จะใชก้ับกำรส่ง หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษัทซึ่งเป็นกำรปฏิบตัิหนำ้ที่เพื่อประโยชน์
สำธำรณะ หรอืปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎหมำยไมไ่ด ้หรือกำรใชส้ทิธินัน้ตอ้ง  ไมล่ะเมิดสทิธิหรอืเสรภีำพของบคุคลอื่น     

(4) เจา้ของขอ้มลูสามารถขอคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้เมื่อใดก็ไดท้ัง้นี ้ ตามกรณีที่ 
กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนด 

(5) เจา้ของขอ้มลูสามารถขอใหบ้รษัิทด าเนินการลบหรอืท าลาย หรอืท าใหข้อ้มลูสว่นบคุคลนัน้ไมส่ามารถระบตุวัเจา้ของ  
ขอ้มลูได ้  ทัง้นี ้ ตามกรณีที่กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนด 

(6) เจา้ของขอ้มลูสามารถขอใหบ้รษัิทระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลได ้ ทัง้นี ้ ตามกรณีที่กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่น 
บคุคลก าหนด 

(7) เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลสามารถแจง้ใหบ้รษัิทด าเนินการใหข้อ้มลูสว่นบคุคลนัน้ถกูตอ้งเป็นปัจจบุนั สมบรูณแ์ละไม่ 
ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

(8) เจา้ของขอ้มลูสามารถรอ้งเรยีนตอ่คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลในกรณีที่บรษัิทหรอืหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลตามค าสั่งหรอืในนามของบรษัิท รวมทัง้พนกังานหรอืผูร้บัจา้งของบรษัิท ฝ่า
ฝืนหรอืไมป่ฏิบตัิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
 

ทัง้นี ้ กำรใชส้ทิธิดงักลำ่วขำ้งตน้ของเจำ้ของขอ้มลูจะตอ้งอยู่ภำยใตก้ฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลและมีบำงกรณี
ที่บริษัทอำจปฏิเสธกำรคดัคำ้น หรือค ำขอ และ/หรือไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมค ำขอกำรใชส้ิทธิดงักล่ำวของเจำ้ของขอ้มลูได ้
อำทิเช่น  ตอ้งปฏิบตัิตำมกฎหมำยหรือค ำสั่งศำล  เพื่อประโยชนส์ำธำรณะ กรณีสง่ผลกระทบที่อำจก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยตอ่
สิทธิและเสรีภำพของบคุคลอื่น  โดยบริษัทจะท ำบนัทึกกำรปฏิเสธกำรคดัคำ้นพรอ้มดว้ยเหตผุลไวใ้นรำยกำรและรำยละเอียด
ตำมวิธีกำรและ/หรอืแบบฟอรม์ตำมที่กฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลและบรษัิทก ำหนด 
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5. มำตรกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษัิทตระหนกัและใหค้วำมส ำคญัของกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเจำ้ของขอ้มลู จึงไดก้ ำหนดใหม้ีมำตรกำรใน 
กำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลอยำ่งเหมำะสมเพื่อปกปิดไวเ้ป็นควำมลบั ควำมถกูตอ้งครบถว้นและสภำพ
พรอ้มใชง้ำน รวมทัง้  เพื่อปอ้งกนักำรสญูหำย กำรเขำ้ถึง ใช ้เปลีย่นแปลง แกไ้ข กระท ำกำรใด ๆ   ที่อำจท ำใหข้อ้มลูสว่นบคุคล 
ถกูน ำไปใช ้หรือเปิดเผยโดยปรำศจำกอ ำนำจหรือโดยมิชอบ หรือท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยกบัเจำ้ของขอ้มลู เพื่อปฏิบตัิใหเ้ป็นไป
ตำมที่กฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก ำหนด  รวมถึง  กำรทบทวนมำตรกำรดงักลำ่วเมื่อมีควำมจ ำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยี
และ/หรอืกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลเปลีย่นแปลงไปเพื่อใหม้ีประสทิธิภำพในกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัที่เหมำะสม 

กรณีที่บรษัิทตอ้งใหข้อ้มลูสว่นบคุคลแก่บคุคล หรอืนิติบคุคลอื่นท่ีไมใ่ช่บรษัิท บรษัิทจะด ำเนินกำรเพื่อปอ้งกนัมิใหผู้น้ัน้
ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยปรำศจำกอ ำนำจหรอืโดยมิชอบ 

กำรจดัใหม้ีระบบกำรตรวจสอบเพื่อด ำเนินกำรลบหรอืท ำลำยขอ้มลูสว่นบคุคลเมื่อพน้ก ำหนดระยะเวลำกำรเก็บรกัษำ 
หรือที่ไม่เก่ียวขอ้งหรือเกินควำมจ ำเป็นตำมวตัถปุระสงคใ์นกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ หรือตำมที่เจำ้ของขอ้มลูรอ้งขอ 
หรือเจำ้ของขอ้มลูไดถ้อนควำมยินยอม ยกเวน้ เป็นกำรเก็บรกัษำไว ้หรือกำรใชต้ำมกรณีที่กฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล
ก ำหนด อำทิเช่น  กำรเก็บรกัษำไวเ้พื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรใชเ้สรภีำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น กำรเก็บรกัษำไวเ้พื่อวตัถปุระสงค์
ตำมควำมจ ำเป็นในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยเพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงคเ์ก่ียวกับกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของ
พนกังำน หรอืประโยชนด์ำ้นกำรสำธำรณำสขุ เช่น เพื่อกำรปอ้งกนัดำ้นสขุภำพจำกโรคตดิตอ่อนัตรำยหรอืโรคระบำดที่อำจตดิตอ่
หรอืแพรเ่ขำ้มำในประเทศไทย เป็นตน้ 

กรณีหำกเกิดเหตุละเมิดขอ้มลูส่วนบุคคลบริษัทจะแจง้แก่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลโดยไม่
ชกัชำ้ ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก ำหนด เวน้แต ่กำรละเมิดดงักลำ่วไมม่ีควำมเสีย่งที่จะมีผลกระทบ
ต่อสิทธิและเสรีภำพของบคุคล กรณีที่กำรละเมิดมีควำมเสี่ยงสงูที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพของบคุคลบริษัทจะแจง้
เหตกุำรณล์ะเมิดใหเ้จำ้ของขอ้มลูทรำบพรอ้มกบัแนวทำงกำรเยียวยำโดยไมช่กัชำ้  ทัง้นี ้กำรแจง้ดงักลำ่วและขอ้ยกเวน้จะเป็นไป
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก ำหนด 

กำรด ำเนินกำรใหข้อ้มลูสว่นบคุคลนัน้ถกูตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบรูณแ์ละไมก่่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผิด 
ขอ้มลูกำรติดตอ่บรษัิท 
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