
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท  เอ็ม  วช่ัิน  จ ำกัด  (มหำชน) 

 

นโยบำย 

กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

  บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทในกลุม่ เอ็ม วิชั่น จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูน้  ำในกำรประกอบธุรกิจกำรจดั

งำนแสดงสินคำ้โทรศพัทม์ือถือ ไอที และสินคำ้เทคโนโลยีตำ่ง ๆ งำนแข่งกีฬำ งำนท่องเที่ยว งำนสมัมนำ งำนบริกำรรถคำรำน 

และอื่น ๆ โดยประยกุตน์ ำเทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทลัมำใชใ้นกำรจดังำนโดยในปัจจบุนัธุรกิจหลกัของบรษัิท ไดแ้ก่ 

 
1. ธุรกิจการจัดงาน (Event)  

1.1. งำนแสดงสนิคำ้สมำรท์โฟน / งำนแสดงสนิคำ้อปุกรณเ์กม 

1.2. งำนบรกิำรจดังำนเก่ียวกบักำรทอ่งเที่ยวเชิงกีฬำ 

1.3. งำนบรกิำรรถคำรำวำนและเตน้ท ์

1.4. บรกิำรจดังำนอื่น ๆ 

1.5. บรกิำรโอนสทิธิใหก้บับรษัิท มลัติเทคโนโลยี เอ็กซเ์พิรต์ จ ำกดั 

1.6. กลุม่ธุรกิจบลอ็กเชน 

1.7.  
2. ธุรกิจโฆษณาและเอเจนซ่ี สื่อออนไลน์ ผลิตดิจิทัลคอนเทนต ์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา บริการสื่อการตลาด  

ธุรกิจดิจิทัลเอเจนซ่ีและธุรกิจผู้ทรงอิทธิพล (Influencers) 
 

3. กลุ่มธุรกิจพาณิชยแ์ละอื่น ๆ 

 ในกำรด ำเนินธุรกิจดงักลำ่ว บรษัิทมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งมีกำรเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และโอนขอ้มลู สว่นบคุคลไป

ยงับคุคลที่สำม และตำ่งประเทศ ซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลที่เป็นเจำ้ของ ขอ้มลู (Data Subject) อำจสง่ผลใหเ้ป็นกำรยืนยนัถึงตวัตน

ของเจำ้ของขอ้มลูไม่วำ่โดยตรงหรือโดยออ้มไดซ้ึง่ต่อไปนีเ้รียกวำ่ (“บริกำร”) โดยในกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว บริษัทอำจมีควำม

จ ำเป็นจะตอ้งเก็บขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ชบ้ริกำร (“ผูใ้ชบ้ริกำร” หรือ “ท่ำน”) บริษัทตระหนกัถึงควำมรบัผิดชอบในกำรรกัษำ

ควำมปลอดภัยของขอ้มูลที่อยู่ภำยใตค้วำมดูแลของบริษัท และมุ่งมั่นที่จะจัดกำรขอ้มูลดว้ยวิธีกำรที่มั่นคงปลอดภัยและ

น่ำเช่ือถือโดยบริษัทไดค้  ำนึงถึงควำมส ำคญัของควำมเป็นสว่นตวัของท่ำนจึงไดจ้ดัท ำนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล

ฉบบันี ้(“นโยบำย”) ซึ่งนโยบำยไดร้ะบรุำยละเอียดในกำรประมวลผล กำรเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย (“ประมวลผล”) ขอ้มลูสว่น

บคุคล ซึ่งถือเป็นสว่นหนึ่งของขอ้ก ำหนด และเง่ือนไขกำรใหบ้ริกำร รวมถึงไดร้ะบแุนวปฏิบตัิของบริษัท ในกำรจดักำรขอ้มลูที่

บริษัทไดร้บั ทัง้จำกผูใ้ชบ้ริกำรโดยทำงตรงและทำงออ้ม รวมถึงจำกเว็บไซต ์https://www.mvisioncorp.com ซึ่งอำจมีลิงก์

ตอ่ไปยงัเว็บไซตอ์ื่น ที่อำจใชน้โยบำยกำรจดักำรขอ้มลูที่แตกตำ่งไป เพื่อใหเ้กิดควำมมั่นใจวำ่ทำ่นเขำ้ใจแนวปฏิบตัิของเว็บไซต  ์

https://www.mvisioncorp.com/


 

 

 

 

ดังกล่ำว และขอ้แตกต่ำงอื่นที่เก่ียวขอ้ง บริษัทจึงสนับสนุนใหท้่ำนอ่ำนนโยบำยฉบับนี ้และนโยบำยของเว็บไซตอ์ื่นอย่ำง

ละเอียด โดยในกำรใชบ้รกิำรแตล่ะครัง้ ถือวำ่ทำ่นไดอ้ำ่นตกลงยอมรบั และไดร้บัทรำบเง่ือนไขรำยละเอียดนโยบำย ดงัตอ่ไปนี ้

 
 ข้อ 1.       ค านิยาม 

 1.1  “ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ขอ้มูลเก่ียวกับบุคคลซึ่งท ำใหส้ำมำรถระบุตัวบุคคลนัน้ได้ไม่ว่ำทำงตรง หรือ

ทำงออ้ม เช่น ค ำน ำหนำ้ช่ือ ช่ือ นำมสกลุ ช่ือเลน่ ที่อยู ่หมำยเลขโทรศพัท ์เลขประจ ำตวัประชำชน เลขหนงัสอืเดินทำง เลขบตัร

ประกนัสงัคม เลขใบอนญุำตขบัขี่ เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี เลขบญัชีธนำคำร เลขบตัรเครดิต ที่อยู่อีเมล ทะเบียนรถยนต ์โฉนด

ที่ดิน IP Address, Cookie ID ขอ้มูลเสียง เป็นตน้ อย่ำงไรก็ดี ขอ้มูลต่อไปนีไ้ม่เป็นขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ขอ้มูลของผูถ้ึงแก่

กรรม ขอ้มลูของนิติบคุคล ขอ้มลูส ำหรบักำรติดตอ่ทำงธุรกิจที่ไม่ไดร้ะบถุึงตวับคุคล ช่ือบริษัท ที่อยู่ของบริษัท เลขทะเบียนนิติ

บุคคลของบริษัท หมำยเลขโทรศัพท์ของที่ท  ำงำน ที่อยู่อีเมลที่ใช้ในกำรท ำงำน ที่อยู่อีเมลกลุ่มของบริษัท ข้อมูลนิร

นำม  (Anonymous Data) หรอืขอ้มลูแฝงที่ท ำใหไ้มส่ำมำรถระบตุวับคุคลไดอ้ีกโดยวิธีกำรทำงเทคนิค (Pseudonymous Data) 

เป็นตน้ 

 1.2 “ขอ้มลูออ่นไหว” หมำยถึง ขอ้มลูที่มีควำมละเอียดออ่น และอำจสุม่เสีย่งในกำรเลอืกปฏิบตัิอยำ่งไมเ่ป็นธรรม เชน่ 

เชือ้ชำติ เผ่ำพนัธุ ์ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเช่ือในลทัธิศำสนำปรชัญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวตัิอำชญำกรรม ขอ้มลู

สขุภำพ ควำมพิกำร ขอ้มลูสหภำพแรงงำน ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูชีวภำพ หรือขอ้มลูอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจำ้ของขอ้มูลส่วน

บคุคลในท ำนองเดียวกนั ตำมที่คณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลประกำศก ำหนด 

 1.3 “เจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคล” หมำยถึง ตวับุคคลที่เป็นเจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ แต่ไม่ใช่กรณีที่บคุคลมีควำม

เป็นเจำ้ของขอ้มลู หรือเป็นผูส้รำ้งหรือเก็บรวบรวมขอ้มลูนัน้เอง โดยเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลนีห้มำยถึง บคุคลธรรมดำเทำ่นัน้

และให้หมำยรวมถึง ผู้ใช้อ  ำนำจปกครองที่มีอ  ำนำจกระท ำกำรแทนผู้เยำว์ ผู้อนุบำลที่มีอ  ำนำจกระท ำกำรแทนคนไร้

ควำมสำมำรถหรือ ผูพ้ิทักษ์ที่มีอ  ำนำจกระท ำกำรแทนคนเสมือนไรค้วำมสำมำรถ ทัง้นีไ้ม่รวมถึงนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตำม

กฎหมำย เช่น บรษัิท สมำคม มลูนิธิ หรอืองคก์รอื่นใด 

 1.4 “ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล” หมำยถึง บริษัท บคุคลหรือนิติบคุคลอื่นซึ่งเป็นผูม้ีอ  ำนำจหนำ้ที่ตดัสินใจเก่ียวกับ

กำรเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

 1.5 “ผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล” หมำยถึง บริษัท บคุคลหรือนิติบคุคลอื่น ซึ่งด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรเก็บรวบรวม 

ใช ้เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลตำมค ำสั่งหรอืในนำมของผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล 

 1.6 “เจำ้หนำ้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล” หมำยถึง บคุคลหรือคณะบคุคลซึง่ไดร้บักำรแตง่ตัง้จำกบริษัท ให ้มีหนำ้ที่ 

ตำมพระรำชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 

 



 

 

 

 
 ข้อ 2.  ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล 

 บรษัิทประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล เช่น ผูใ้ชบ้รกิำรของบรษัิท คูค่ำ้ ผูต้ิดตอ่ ผูเ้ขำ้รว่มกิจกรรม ขอ้มูลลกูจำ้ง  ผูส้มคัร

งำน พนกังำนงำน ผูฝึ้กงำน ส ำหรบัสส่วนของพนกังำน ผูส้มคัร ใหดู้รำยละเอียดที่ “นโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล

ส ำหรบัฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล” ใน  https://www.mvisioncorp.com/files/pdpaHR.pdf  และบุคคลอื่นใดที่มีนิติสมัพันธ์กับ

บรษัิท ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ำกดัเฉพำะขอ้มลู ดงัตอ่ไปนี ้

 2.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน เช่น ค ำน ำหนำ้ช่ือ ช่ือ นำมสกุล ที่อยู่ปัจุจบนั ที่อยู่ตำมส ำเนำทะเบียนบำ้น อีเมล 

อำชีพ ต ำแหนง่ สถำนท่ีท ำงำน กำรศกึษำ หมำยเลขโทรศพัทม์ือถือ วนัเดือนปีเกิด หมำยเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืเลขที่

หนงัสอืเดินทำง หรอืขอ้มลูกำรติดตอ่อื่น ๆ เมื่อทำ่นลงทะเบียนในเว็บไซต ์หรอืแอปพลเิคชนั หรอืเมื่อทำ่นเขำ้รว่มกิจกรรม งำน

นิทรรศกำร และกำรประชุมสมัมนำ กำรส ำรวจขอ้มลู กำรจดัท ำแบบสอบถำม ติดต่อ หรือใชง้ำนบริกำรอื่น ๆ กบับริษัท หรือคู่

คำ้ของบรษัิท 

 2.2 ขอ้มูลบญัชีสื่อสงัคมออนไลน ์เช่น อีเมล ไลนไ์อดี เฟซบุ๊ก อินสตรำแกรม และขอ้มูลอื่นๆ ท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

ตลอดจนขอ้มลูบญัชีผูใ้ช ้เช่น ช่ือผูใ้ช ้รหสัผ่ำน ที่ใชเ้พื่อเขำ้ถึงเว็บไซต ์หรือแอปพลิเคชนั รวมถึงขอ้มลูที่บริษัทไดร้บัจำกกำร

เผยแพรข่ำ่วสำรผำ่นสือ่ประชำสมัพนัธ ์กำรจดัท ำกิจกรรมสง่เสรมิกำรขำย กำรใหส้ทิธิพิเศษตำ่ง ๆ  ซึง่อำจเป็นปัจจยัที่ทำ่นใชใ้น

กำรตดัสนิใจใหข้อ้มลูแก่บรษัิท หรอืคูค่ำ้ของบรษัิท 

 2.3 ขอ้มลูเก่ียวกบัเอกสำรที่ออกใหโ้ดยทำงรำชกำร เช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน หนงัสอืเดินทำง ทะเบียนบำ้น และ

กำรเขำ้ออกประเทศ ใบอนญุำตท ำงำน ใบขบัขี่ สมดุทะเบียนรถยนต ์ใบอนญุำตอื่นและสิง่อื่นใดที่สำมำรถระบตุวัตนได้ 

 2.4 ขอ้มลูกำรท ำธุรกรรมประวตัิ รูปแบบ วิธีกำรช ำระเงิน หมำยเลขบตัรเครดิต หมำยเลขเลขบตัรเดบิต ขอ้มลูพรอ้ม

เพย ์ใบเสรจ็รบัเงิน ใบลดหนี ้รวมถึงรำยละเอียดกำรช ำระเงินอื่น ๆ เมื่อทำ่นตกลงใชบ้รกิำรของบรษัิท 

 2.5 เสียง ภำพนิ่ง หรือภำพเคลื่อนไหว ขอ้มลูที่ไดจ้ำกกลอ้งวงจรปิด CCTV รวมถึงกำรเขำ้รว่มกิจกรรมหรอืแคมเปญ

ตำ่ง ๆ ที่บรษัิทจดัขึน้ 

 2.6 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่ำนให้บริษัทเมื่อท่ำนโต้ตอบกับบริษัท ข้อเสนอแนะ ควำมคิดเห็นในเว็บไซต์ หรือ

แอปพลิเคชั่น รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงขอ้มลูส่วนบคุคลที่ท่ำนไดใ้หไ้วผ้่ำนกำรท ำกิจกรรมทำงกำรตลำด กำรติดต่อสอบถำม 

กำรยืนยนัตวัตน กำรกรอกแบบฟอรม์ค ำขอต่ำง ๆ กำรเขำ้ร่วมกิจกรรม กำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมแคมเปญต่ำง ๆ กำรท ำแบบ

ส ำรวจ แบบสอบถำม แบบประเมินควำมพงึพอใจ หรอืรำยกำรอื่นในท ำนองเดียวกนั 

 2.7 ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ใหไ้วผ้ำ่นกำรใหบ้รกิำรทำงเว็บไซตข์องบรษัิท เช่น ประเภทของบรกิำร ประวตัิกำรสมคัรบรกิำร

ตำ่ง ๆ ประวตัิกำรใชบ้รกิำร รวมถึงกำรใชส้ือ่สงัคมออนไลน ์(Social Media Handle) 

 

 



 

 

 

 

 2.8 ขอ้มลูที่เก็บรวบรวมโดยอตัโนมตัิผำ่นกำรติดตำมตรวจสอบทำงระบบคอมพิวเตอร ์ไดแ้ก่ ที่อยูไ่อพี (IP Address) 

เบรำวเ์ซอรท์ี่ใช้งำน หรือระบบปฏิบัติกำร หนำ้เว็บไซตท์ี่เขำ้ชม เว็บไซตต์น้ทำงที่ผูเ้ขำ้ชมเช่ือมโย งมำที่เว็บไซต ์เว็บไซต์

ปลำยทำงที่ผูเ้ขำ้ชมเช่ือมโยงไปจำกเว็บไซตข์องบริษัท ระยะเวลำกำรใชเ้ว็บไซตแ์ละกำรเขำ้ชมเนือ้หำใด ๆ บนเว็บไซตข์อง

บรษัิท รวมถึงขอ้มลูเก่ียวกบัต ำแหนง่ที่แนน่อน และขอ้มลูพิกดัทำงภมูิศำสตรแ์บบเรยีลไทม ์(Real-Time) จำกอปุกรณเ์คลือ่นท่ี

หรือคอมพิวเตอร ์และบริกำรที่บอกต ำแหน่งทำงภูมิศำสตรต์ำมพืน้ที่ (Location-Based Service) อำจใชส้ญัญำณจีพีเอส 

(GPS) สญัญำณบลทูธู (Bluetooth) จุดบริกำรสญัญำณอินเทอรเ์น็ตไรส้ำยแบบสำธำรณะ (Wi-Fi Hotspot) และต ำแหน่งเสำ

สญัญำณโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี (Cell Tower) และเทคโนโลยีอื่น เพื่อก ำหนดต ำแหนง่โดยประมำณของอปุกรณ ์(ในกรณีที่สำมำรถ

กระท ำได)้ 

 2.9 ขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลที่สำมที่ทำ่นไดใ้หไ้วแ้กบ่รษัิท เช่น ค ำน ำหนำ้ช่ือ ช่ือ นำมสกลุ ที่อยู ่หมำยเลขโทรศพัท ์

ควำมสมัพนัธก์บัท่ำน อำชีพ สถำนะกำรเป็นผูบ้ริหำรระดบัสงู ผูม้ีอ  ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคล ผูไ้ดร้บัมอบอ ำนำจของนิติ

บคุคล กรรมกำร ผูถื้อหุน้ พนกังำน ลกูจำ้ง หรือกำรเป็นเจำ้ของหรือเจำ้ของรว่ม และขอ้มลูสว่นบคุคลอื่นของบคุคลใด ๆ ซึ่ง

 ทำ่นรบัรองตอ่บรษัิทวำ่ทำ่นไดร้บัควำมยินยอมจำกบคุคลดงักลำ่วใหเ้ปิดเผยขอ้มลูแก่บรษัิท รวมถึงยินยอมใหบ้รษัิท 

ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลนัน้ เพื่อวตัถปุระสงคต์ำมที่บรษัิท ไดแ้จง้ใหท้ำ่นทรำบ 

2.10  ขอ้มลูสว่นบคุคลออ่นไหว 

 ในกรณีที่จ ำเป็นบรษัิทจะประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลออ่นไหวของทำ่นโดยไดร้บัควำมยินยอมโดยชดัแจง้ 

จำกทำ่น ซึง่บรษัิทจะใชค้วำมพยำยำมอย่ำงดีที่สดุในกำรจดัใหม้ีมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัที่เพียงพอ เพื่อปกปอ้งคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่ำน ทัง้นี ้บริษัทจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวดงักล่ำว เพื่อวตัถปุระสงคอ์ื่นตำมที่

กฎหมำยก ำหนดไวแ้ละเพื่อใชง้ำนตำมวตัถปุระสงคท์ี่บรษัิทแจง้ไวข้ึน้อยู่กบัประเภทกิจกรรม 

 หำกกิจกรรมที่ทำ่นไดเ้ขำ้รว่มแลว้หรอืจะไดเ้ขำ้รว่มในอนำคต ซึง่อำจมีกำรจดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลออ่นไหว 

เพิ่มเติม เช่น ขอ้มลูสขุภำพของท่ำน ทัง้นี ้กำรจดัเก็บขอ้มลูดงักลำ่วมีวตัถปุระสงคเ์พื่อกำรใหบ้ริกำรและอ ำนวยควำมสะดวก

อย่ำงดีที่สดุแก่ท่ำนเท่ำนัน้ และในกำรจดัเก็บขอ้มลูอ่อนไหวนี ้บริษัทจะไดท้ ำกำรขอควำมยินยอมของท่ำนไวโ้ดยชดัแจง้ โดย

ท ำเป็นเอกสำรขอควำมยินยอมก่อนกำรจดัเก็บขอ้มลูออ่นไหวเหลำ่นัน้เสมอ 

 นอกจำกกำรประมวลผลขอ้มลูบำงประเภทของลกูจำ้งของบรษัิท โดยทั่วไปบรษัิทไมม่ีควำมประสงคจ์ะ 

จดัเก็บ รวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลซึ่งจดัเป็นขอ้มลูสว่นบคุคลอ่อนไหวของท่ำน เช่น เชือ้ชำติ ขอ้มลูหมู่โลหิต หรือ

ขอ้มลูศำสนำ ถึงแมว้่ำขอ้มลูดงักลำ่วจะปรำกฏอยูบ่นบตัรประจ ำตวัประชำชน ทะเบียนบำ้น หรือเอกสำรอื่นใดที่ทำ่นไดส้มคัร

ใจเปิดเผยไวต้่อบริษัทก็ตำม ทัง้นี ้หำกท่ำนได้ท ำกำรสง่มอบขอ้มลูใด ๆ ซึ่งปรำกฏขอ้มลูที่มีลกัษณะเช่นวำ่นีใ้หแ้ก่บริษัทไมว่ำ่

จะเป็นกำรสง่มอบขอ้มลูในลกัษณะเป็นเอกสำร หรอืสือ่อื่นใด ทำ่นจะตอ้งปกปิดขอ้มลูออ่นไหวเหลำ่นี ้ดว้ยตวัทำ่นเอง หำก 



 

 

 

 

ทำ่นมิไดป้กปิดขอ้มลูดว้ยตวัทำ่นเอง บรษัิทถือวำ่ทำ่นไดอ้นญุำตโดยชดัแจง้ใหบ้รษัิทท ำกำรปกปิดขอ้มลูเหลำ่นีใ้หแ้ก่ทำ่น และ

ใหถื้อวำ่ขอ้มลูที่ทำ่นสง่มอบมำนี ้ซึง่บรษัิทไดจ้ดักำรปกปิดขอ้มลูออ่นไหวใหแ้ก่ทำ่นแลว้เป็นเอกสำรท่ีสมบรูณ ์ใชบ้งัคบัไดต้ำม

กฎหมำยทกุประกำร และใหบ้ริษัทสำมำรถน ำไปประมวลผลไดภ้ำยใตพ้ระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 

ทัง้นี ้หำกเป็นกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถจัดกำรปกปิดขอ้มูลอ่อนไหวแก่ท่ำนไดเ้นื่องดว้ยปัญหำเชิงเทคนิค หรือปัญหำอื่นใด 

บรษัิทจะท ำกำรจดัเก็บขอ้มลูออ่นไหวนี ้เพื่อเป็นสว่นหนึง่ของเอกสำรยืนยนัตวัตนของทำ่น เทำ่นัน้ 

 
 ข้อ 3.       แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 

 บรษัิทอำจไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นจำกช่องทำงดงัตอ่ไปนี ้

 3.1 ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ท่ำนใหไ้วแ้ก่บริษัทโดยตรง หรือใหผ้่ำนบริษัทในกลุม่บริษัท เอ็ม วิชั่น หรือมีอยู่กบับริษัททัง้ที่

เกิดจำกใช ้หรอืรบับรกิำรจำกบรษัิท กำรติดตอ่ กำรเยี่ยมชม กำรคน้หำ ไมว่ำ่จะผำ่นช่องทำงดิจิทลั เว็บไซต ์ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำย 

หรอืช่องทำงอื่นใด เช่น กำรตรวจสอบตวัตนผูใ้ชบ้รกิำร กำรลงทะเบียน กำรเขำ้รว่มกำรอบรม กำรเขำ้ทดสอบควำมรู ้กำรสมัคร

สมำชิก สมคัรแพคเกจตำ่ง ๆ กำรลงนำมในสญัญำ กำรกรอกแบบฟอรม์ กำรแนบเอกสำร เพื่อประกอบกำรท ำธุรกรรมใด ๆ กบั

บรษัิท กำรยื่นขอ้เรยีกรอ้ง หรอืค ำรอ้งขอใชส้ทิธิตำ่ง ๆ กำรติดตอ่บรษัิทผำ่นทำงช่องทำงตำ่ง ๆ เช่น ทำงโทรศพัท ์อีเมล เป็นตน้ 

กำรท ำแบบส ำรวจควำมคิดเห็น แบบสอบถำม กำรรว่มกิจกรรม หรอืแคมเปญตำ่ง ๆ หรอืรำยกำรอื่นใดในท ำนองเดียวกนั กำร

รกัษำควำมปลอดภยัเช่นกำรแลกบตัรประจ ำตวัประชำชนก่อนเขำ้บรเิวณสถำนท่ีของบรษัิท 

 3.2 ขอ้มลูสว่นบคุคลที่บรษัิทไดร้บัจำกบคุคลที่สำม พนัธมิตรทำงธุรกิจของบรษัิท ลกูคำ้ของบรษัิท ผูค้วบคมุขอ้มลู ผู้

ประมวลผลขอ้มลู หรอืบคุคลอื่นใดที่บรษัิทเช่ือโดยสจุรติวำ่บคุคลเหลำ่นัน้ เป็นผูม้ีสทิธิประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของเจำ้ของ

ขอ้มลูสว่นบคุคล และมีสทิธิเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่บรษัิทได ้

 3.3 ขอ้มลูสว่นบคุคลที่บรษัิทไดร้บั หรอืเขำ้ถึงไดจ้ำกแหลง่อื่น ซึง่ไมใ่ช่จำกทำ่นโดยตรง เช่น หนว่ยงำนท่ีใชบ้รกิำรของ

บริษัท หน่วยงำนของรฐั ผูใ้หบ้ริกำรทำงกำรเงิน ผูใ้หบ้ริกำรขอ้มลู องคก์รหรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีสิทธิ หนำ้ที่ในกำรเปิดเผย

ขอ้มลู ซึง่บรษัิทจะเก็บรวบรวมขอ้มลูจำกแหลง่อื่น เมื่อไดร้บัควำมยินยอมจำกทำ่นตำมที่กฎหมำยก ำหนด เวน้แตบ่ริษัทมีควำม

จ ำเป็นในกรณีที่กฎหมำยอนญุำต 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 ข้อ 4.  ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทรวบรวมด้วยวิธีอัตโนมัติ 

บริษัทอำจใชเ้ทคโนโลยีอตัโนมตัิในกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล เมื่อท่ำนใชง้ำนเว็บไซต ์แอปพลิเคชนั ผ่ำนคอมพิวเตอร ์

อปุกรณเ์คลื่อนที่ ซึ่งเทคโนโลยีอตัโนมตัินีอ้ำจรวมถึงคกุกี ้เว็บบีคอน พิกเซลแท็ก และเทคโนโลยีกำรติดตำมอื่น ๆ ท่ีมีลกัษณะ

คลำ้ยกนัดงันี ้

 4.1 ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ใหไ้วผ้ำ่นทำงเว็บไซต ์หรอืแอปพลเิคชนั ของบรษัิท รวมถึง ช่ือ ที่อยู ่หมำยเลขโทรศัพท ์กำรใช้

สือ่สงัคมออนไลน ์(Social Media Handle) 

 4.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมในกำรท ำกิจกรรมทำงกำรตลำด บนเว็บไซตอ์ื่น ๆ หรือบนแอปพลิเคชันหรือสื่อ

สงัคมออนไลน ์เมื่อเขำ้รว่มรำยกำรสง่เสรมิกำรขำย หรอืแคมเปญตำ่ง ๆ หรอืรำยกำรอื่นในท ำนองเดียวกนั เพื่อจดัท ำประวตัิ 

 4.3 ขอ้มลูที่เก็บรวบรวมโดยอตัโนมตัิผำ่นกำรติดตำมตรวจสอบทำงระบบคอมพิวเตอร ์ไดแ้ก่ ที่อยูไ่อพี (IP Address) 

เบรำวเ์ซอรท์ี่ใชง้ำน หรอืระบบปฏิบตัิกำร หนำ้เว็บไซตท์ี่เขำ้ชม และเว็บไซตต์น้ทำงที่ผูเ้ขำ้ชมเช่ือมโยงมำที่เว็บไซต ์และ 
  
 ข้อ 5.  วัตถุประสงคใ์นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษัทเคำรพต่อสิทธิส่วนบุคคล และจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่ำนเท่ำที่

จ  ำเป็น ภำยใตว้ตัถุประสงคท์ี่ชอบดว้ยกฎหมำยในกำรปฏิบตัิตำมสญัญำระหว่ำงท่ำนกับบริษัท และลกูคำ้ของบริษัท และ

วตัถปุระสงคอ์ื่นโดยขึน้อยูก่บัลกัษณะกิจกรรม และควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งทำ่นกบับรษัิท ดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นีห้ำกมีกำรเปลีย่นแปลง

วตัถปุระสงค ์บรษัิทจะแจง้ใหเ้จำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลทรำบ และบนัทกึเพิ่มเติมไวเ้ป็นหลกัฐำน 

 5.1 วตัถปุระสงคท์ั่วไปในกำรด ำเนินธุรกิจ 

 1) เพื่อใช้ในกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนก่อนเขำ้ท ำสัญญำ หรือเพื่ อปฏิบัติตำมสัญญำ รวมถึง เพื่อเป็น

หลักฐำนประกอบกำรพิสูจน์ ยืนยันตัวตน วิเครำะห์ และพิจำรณำอนุมัติค  ำขอของผู้ใช้บริกำรในกำรเข้ำท ำสัญญำ ท ำ

ธุรกรรม กำรต่ออำยสุญัญำ กำรสมคัรใชบ้ริกำรของบริษัท กำรประเมินควำมพงึพอใจของทำ่น เพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรพฒันำ

บรกิำรของบรษัิท 

 2) เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรใหบ้ริกำร เช่น กำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งซือ้ รบัช ำระเงิน และกำรท ำธุรกรรมอื่น ๆ บน

เว็บไซต ์หรือแอปพลิเคชั่น กำรติดต่อประสำนงำน ประชำสมัพนัธ ์หรือแจง้ขอ้มลูขำ่วสำรตำ่ง ๆ ที่จ  ำเป็นแก่กำรใหบ้รกิำรตำม

สญัญำ หรอืตำมค ำขอของทำ่น 

 3) เพื่อกำรก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย กำรปฏิบตัิตำมหรือกำรใชส้ิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึน้

ตอ่สูส้ทิธิเรยีกรอ้งตำมกฎหมำย หรอืกำรปฏิบตัิตำมขอ้ผกูพนัทำงกฎหมำย กำรบงัคบัใชก้ฎหมำย 

 4) เพื่อกำรรำยงำนขอ้มลูต่อหน่วยงำนรำชกำรตำมกฎหมำย เช่น ธนำคำรแห่งประเทศไทย กรมสรรพำกร หรือเมื่อ

ไดร้บัหมำยเรยีก หมำยอำยดัจำกเจำ้หนำ้ที่ต  ำรวจ หนว่ยงำนรำชกำร หรอืศำล 



 

 

 

 

 5) เพื่อกำรปฏิบตัิตำมกระบวนกำรภำยในของบริษัท เช่น กำรรบัหรือสง่เอกสำรติดต่อระหว่ำงผูใ้ชบ้ริกำรกบับริษัท 

กำรเปิดเผยใหแ้ก่ตวัแทน ผูร้บัจำ้ง ผูร้บัจำ้งช่วง และผูใ้หบ้ริกำรส ำหรบักำรด ำเนินงำนใด ๆ รวมถึง กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำร

ก ำกบักำรตรวจสอบ และกำรบรหิำรจดักำรภำยในองคก์ร ตลอดจนกำรปฏิบตัิตำมสญัญำระหวำ่งบรษัิทกบัทำ่น 

 5.2 วตัถปุระสงคท์ำงกำรตลำด 

 บริษัทใชข้อ้มูลที่ไดม้ำจำกกำรวิเครำะห ์ซึ่งอำจใชร้่วมกับขอ้มูลเชิงพฤติกรรมที่ไม่สำมำรถระบุตวับุคคล ซึ่งไดร้บั

ขอ้มลูมำจำกบคุคลที่สำม เพื่อก ำหนดรูปแบบ และปรบัปรุงกิจกรรมทำงกำรตลำดโดยทั่วไปของบรษัิท ใหด้ียิ่งขึน้ รวมถึงแตไ่ม่

จ ำกดัเพียงเพื่อวตัถปุระสงคท์ำงกำรตลำดตำ่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 1) เพื่อรวบรวมกำรใช้บริกำรที่มีกำรเข้ำถึงโดยท่ำน เพื่อปรับปรุงคุณภำพของบริกำร ส่งข้อมูลกำรโฆษณำ 

ประชำสมัพนัธ ์และน ำเสนอกำรบรกิำรท่ีทำ่นอำจสนใจ รวมถึงกำรใหค้  ำแนะน ำเก่ียวกบับรกิำรของบรษัิทแก่ทำ่น โดยทำ่นอำจ

เลอืกที่จะไมร่บัขอ้ควำมโฆษณำบำงประเภทไดโ้ดยปฏิบตัิตำมค ำแนะน ำที่ใหไ้ว  ้

 2) เพื่อจดักิจกรรมที่สง่เสรมิกำรขำย กำรตลำด หรอืสรำ้งกำรรบัรูข้อ้มลูบรกิำรของบรษัิท หรอืกิจกรรมในรูปแบบอื่น ๆ 

 3) เพื่อส่ง คูปอง ของรำงวลั ของสมนำคณุ ส่วนลดพิเศษ และขอ้มูลอื่น ๆ ที่เก่ียวกบัหลกัสตูรกำรอบรม โปรโมชนั 

หรอืกิจกรรมของบรษัิทแก่ทำ่น 

 4) เพื่อกำรติดตอ่สือ่สำรทำงกำรตลำดที่เก่ียวกบับรกิำรจำกบรษัิท รวมถึงพนัธมิตรของบรษัิท และกำรใชข้อ้มลูในเชิง

พำณิชยท์ี่ไมข่ดัตอ่กฎหมำย 

 5) เพื่อวตัถปุระสงคก์ำรประชำสมัพนัธ ์เผยแพร ่ภำพถ่ำย และวีดีทศันต์ลอดเวลำที่ท่ำนเขำ้รว่มกิจกรรมที่บริษัทจดั

ขึน้ทกุช่องทำง เช่น กำรออกอำกำศทำงเว็ปไซต ์หรอืกำรประชำสมัพนัธผ์ำ่นสือ่ตำ่ง ๆ 

 5.3 วตัถปุระสงคท์ำงสถิติ 

 1) บริษัทรวบรวมขอ้มลูเป็นครัง้ครำว ส ำหรบักำรวิเครำะหข์อ้มลูเพื่อ กำรท ำวิจยั กำรวิเครำะหก์ลยทุธ ์ในกำรพฒันำ 

กำรปรบัปรุง ฟังกช์นัตำ่ง ๆ บนเว็บไซต ์หรอืแอปพลเิคชนั และกำรใหบ้รกิำรของบรษัิท 

 2) เพื่อด ำเนินกำรวำงแผน กำรรำยงำน กำรจดัท ำสถิติ กำรคำดกำรณ ์ประมำณกำรณท์ำงธุรกิจ และกำรรกัษำ 

ควำมสมัพนัธก์บัลกูคำ้ของบรษัิท เช่น แบบประเมินควำมพงึพอใจของทำ่น เพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรพฒันำบรกิำรของบรษัิท 

 5.4 วตัถปุระสงคข์องผูส้มคัรงำน พนกังำน หรอื บคุคลอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

 1) ขอ้มลูสว่นบคุคลทั่วไป เพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรท ำกำรตลำดและกำรติดตอ่สือ่สำรซึง่เรำไมส่ำมำรถอำ้งอิงฐำนทำง

กฎหมำยอื่นไดเ้พื่อแจ้งข่ำวสำรดำ้นกำรตลำด กำรท ำกำรตลำดแบบตอกย ำ้ควำมสนใจ (Re-Marketing) โฆษณำ สิทธิ

ประโยชน ์กำรขำย ขอ้เสนอพิเศษ กำรแจ้งเตือน จดหมำยข่ำว รำยงำนควำมคืบหนำ้ ประกำศ กิจกรรมส่งเสริมกำรขำย 

ข่ำวสำรและขอ้มลูที่เก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบรกิำรของเรำ รวมถึงของบรษัิทในกลุม่ เอ็ม วิชั่น ตลอดจนพนัธมิตรทำงธุรกิจของ

เรำแก่ทำ่น 



 

 

 

 

2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตำมที่ปรำกฏในเอกสำรรำชกำร (เช่น ข้อมูลศำสนำบนบัตรประจ ำตัว

ประชำชน) เพื่อพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตน   

 3) ข้อมูลสุขภำพ (เช่น ใบรับรองแพทย์) เพื่อตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติและควำมเหมำะสมในกำรจ้ำง เพื่อ

ตรวจสอบและติดตำมกำรปฏิบตัิงำนระหวำ่งกำรจำ้ง เพื่อเก็บประวตัิกำรท ำงำน เพื่อจดัตำรำงกำรเขำ้ท ำงำน เพื่อใหว้นัลำ เพื่อ

ประกอบกำรจดัหำและเบิกจ่ำยสวสัดิกำร ค่ำรกัษำพยำบำล ตรวจสขุภำพประจ ำปี และกำรท ำประกนั เพื่อวิเครำะหป์รบัปรุง

กำรบรหิำรงำนดำ้นทรพัยำกรบคุคล เพื่อใชใ้นกรณีฉกุเฉิน หรอืเพื่อใชใ้นกำรเบิกยำ ณ สถำนท่ีท ำกำรของบรษัิทฯ  

 4) ประวตัิอำชญำกรรม เพื่อตรวจสอบประวตัิ คณุสมบตัิและควำมเหมำะสมในกำรจำ้งในบำงต ำแหนง่ และ/หรอืเพื่อ

ขึน้บญัชีพนกังำนทจุรติรำ้ยแรง (Blacklist) 

 5) ขอ้มลูชีวภำพ (เช่น กำรแสกนลำยนิว้มือหรอืกำรแสกนใบหนำ้) เพื่อกำรเขำ้ออกพืน้ที่ท ำงำน และ/หรือบนัทึกเวลำ

กำรเขำ้ออก 

 6) ขอ้มูลควำมพิกำร เพื่อตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติและควำมเหมำะสมในกำรจำ้ง และ/หรือเพื่อจัดกำรเรื่อง

รอ้งเรยีน ค ำนวณและจ่ำยตำมกองทนุคนพิกำร 

 7) ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ละเอียดออ่นตำมรำยละเอียดที่รอ้งเรียน/กำรแจง้เหต ุและตำมคดี (เช่น ศำสนำ ขอ้มลูสขุภำพ 

ควำมพิกำร) เพื่อรบัเรื่องรอ้งเรียนและแกไ้ขปัญหำ เพื่อกำรบันทึกและตรวจสอบขอ้มูล ขอรำยละเอียดเพิ่มเติม ส่งขอ้มูล

เบำะแส และ/หรอืติดตอ่ประสำนงำน  

 8) ขอ้มูลสขุภำพ เพื่อกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยหรือค ำสั่งของหน่วยงำนรฐัในกรณีที่เรำไม่สำมำรถอำ้งอิงฐำนทำง

กฎหมำยอื่นไดเ้ช่น เพื่อน ำสง่แก่หนว่ยงำนรฐัที่เก่ียวขอ้งกบักำรควบคมุโรค 

 ในกรณีที่เรำอำศยัควำมยินยอมเป็นฐำนทำงกฎหมำยส ำหรบักำรเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

ท่ำนมีสิทธิถอนควำมยินยอมไดโ้ดยกำรติดต่อบริษัทฯ (ตำมรำยละเอียดที่ระบใุนขอ้ 8. ของนโยบำยควำมเป็นสว่นตวันี)้ ทัง้นี ้

กำรถอนควำมยินยอมจะไม่กระทบต่อควำมชอบดว้ยกฎหมำยในกำรเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลและ

ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่อำศยัควำมยินยอมของท่ำนที่เคยใหไ้วก้่อนกำรเพิกถอนนัน้ อย่ำงไรก็ตำม หำกท่ำนไม่ให้

ควำมยินยอมส ำหรบัขอ้มลูสว่นบคุคลที่ละเอียดอ่อนหรือไม่ใหข้อ้มลูสว่นบคุคลที่ละเอียดอ่อนของท่ำนแก่เรำ หรือไดเ้พิกถอน

ควำมยินยอมของทำ่นในภำยหลงั เรำอำจไมส่ำมำรถตกลงวำ่จำ้งทำ่นหรอืด ำเนินกำรจำ้งงำนกบัทำ่นหรอืตำมสญัญำบริกำรที่

เรำเขำ้ท ำกบันำยจำ้งของทำ่นตอ่ไปได ้

วตัถปุระสงคท์ี่บรษัิทฯ อำจอำศยัฐำนทำงกฎหมำยอื่นในกำรเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

 

 

 



 

 

 

 

 บริษัทฯ อำจอำศยัหรืออำ้ง (1) ฐำนกำรปฏิบตัิตำมสญัญำ ส ำหรบักำรเริ่มตน้ท ำสญัญำหรือกำรเขำ้ท ำสญัญำหรือ

ปฏิบตัิตำมสญัญำกบัเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคล (2) ฐำนกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย เพื่อกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎหมำยของบรษัิทฯ  

(3) ฐำนประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษัทฯ และของบคุคลภำยนอก โดยไดส้ดัสว่นกบัประโยชนแ์ละสิทธิเสรีภำพขัน้

พืน้ฐำนเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่น (4) ฐำนกำรปอ้งกนัหรอืระงบัอนัตรำยตอ่ชีวิต รำ่งกำย หรอืสขุภำพของ

บคุคล (5) ฐำนประโยชนส์ำธำรณะ ส ำหรบักำรด ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชนส์ำธำรณะ หรอืปฏิบตัิหนำ้ที่ในกำรใชอ้  ำนำจรฐั (6) 

เพื่อกำรก่อตัง้และยกขึน้ต่อสูซ้ึ่งสิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำยในอนำคต และ/หรือ (7) เพื่อควำมจ ำเป็นในกำรปฏิบัติตำม

กฎหมำย เช่น เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบักำรประเมินควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของลกูจำ้ง กำรคุม้ครองแรงงำน หรอื

ประกนัสงัคม  หรือฐำนทำงกฎหมำยอื่น ๆ ตำมที่กฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลอนญุำต (แลว้แต่กรณี) ทัง้นี ้

ขึน้อยูก่บัควำมสมัพนัธท์ี่มีระหวำ่งทำ่นกบับรษัิทฯ  

 
บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงคด์ังต่อไปนี้ 

 1) เพื่อกำรจดักำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรสมคัรงำน และ/หรือกำรจำ้งงำน เช่น กำรบนัทึกขอ้มลูที่เก็บรวบรวมจำกผูส้มคัร

งำนในฐำนะท่ีเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนกำรสมคัรงำน กำรยืนยนัตวัตนและตรวจสอบประวตัิ กำรประเมินควำมเหมำะสมและ

คณุสมบตัิของผูส้มคัรงำน กำรตดัสนิใจจำ้งงำน กำรเขำ้ท ำสญัญำจำ้งงำนหรอืสญัญำบรกิำร กำรจดัท ำใบอนญุำตท ำงำนและ

เอกสำรส ำหรบักำรจำ้งงำน และ/หรือกำรก ำหนดเงินเดือน สวสัดิกำรและขอ้มลูสญัญำพืน้ฐำนอื่น ๆ ในต ำแหน่งใดต ำแหน่ง

หนึง่  

 2) เพื่อกำรติดต่อสื่อสำร เช่น กำรติดต่อสื่อสำรที่เก่ียวกบักำรสมัภำษณห์รืองำนกิจกรรมของท่ำน กำรจดัสง่เอกสำร 

เพื่อติดต่อบคุคลอำ้งอิงของท่ำนในกรณีจ ำเป็นและฉกุเฉิน และ/หรือเพื่อประชำสมัพนัธข์่ำวสำรและเชิญเขำ้รว่มกิจกรรมตำ่ง 

ๆ   

 3) เพื่อกำรบริหำร กำรจ่ำยคำ่ตอบแทนและกำรใหส้วสัดิกำร เช่น เพื่อจ่ำยเงินเดือนและเบิกจ่ำยสวสัดิกำร คำ่ใชจ้่ำย 

โบนสั ค่ำชดเชยเงินทดแทน และใหส้ิทธิประโยชนแ์ละสวสัดิกำรต่ำง ๆ แก่ท่ำนและบคุคลอื่นที่เก่ียวขอ้งเช่น กำรตรวจสขุภำพ

ประจ ำปี กำรท ำประกนักลุม่ กำรรกัษำพยำบำล กำรจดักำร/อนมุตัิวนัลำ กำรท ำประกนัภยั ประกนัสงัคม กำรจัดกำรกองทนุ

ส ำรองเลีย้งชีพ กำรมอบของรำงวลั สวสัดิกำรซือ้ของบรษัิท สวสัดิกำรเงินช่วยเหลอืงำนฌำปนกิจบิดำ/มำรดำพนกังำน 

 4) เพื่อกำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคลและกำรจดักำรควำมสมัพนัธท์ำงกำรจำ้งงำน เช่น เพื่อบนัทกึขอ้มลูและประวตัิกำร

ท ำงำน เพื่อติดตำมกำรท ำงำนและชั่วโมงท ำงำน เพื่อบรหิำรจดักำรกำรเขำ้ท ำงำน รวมถึงกำรจดัท ำเอกสำรส ำหรบักำรจำ้งงำน

ของพนกังำนต่ำงชำติ กำรจดักำรกิจกรรมที่เก่ียวกบักำรท ำงำน เพื่อประเมินควำมสำมำรถ ควำมเหมำะสมและผลกำรท ำงำน 

กำรพิจำรณำ ปรบั ยำ้ย เปลี่ยนต ำแหน่งหรือที่ท  ำงำน เพื่อมอบหมำยใหไ้ปท ำงำนนอกบริษัทฯ ทั้งประจ ำและชั่วครำว เพื่อ

พิจำรณำปรบัเงินเดือน เพื่อออกบตัรประจ ำตวั บตัรเขำ้ออกอำคำรส ำนกังำน และ/หรอืบตัรอื่น ๆ ในกำรจ ำกดักำรเขำ้ออกพืน้ท่ี 



 

 

 

 

ต่ำง ๆ เพื่อกำรวิเครำะหข์อ้มลู วำงแผนและจดักำรกบัทรพัยำกรและกำรจดักำรภำยใน เพื่อดแูลภำพรวมงำน สนบัสนนุและ

อ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำนและกำรใชท้รพัยส์นิของบรษัิทฯ ซึง่รวมถึงกำรดแูลและซอ่มบ ำรุง เพื่อใหค้  ำแนะน ำ พิจำรณำ  

จดักำรและแกไ้ขเรื่องรอ้งเรียน กำรด ำเนินกำรทำงวินยั กำรเลิกจำ้ง กำรออกจำกงำนและกำรเกษียณอำย ุกำรบริหำรจดักำร

บญัชีพนกังำนทุจริตรำ้ยแรง (Blacklist) ภำยในบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เอ็ม วิชั่น และ/หรือกำรออกเอกสำรหรือหนงัสือ

รบัรอง เช่น จดหมำยรบัรองสถำนะกำรท ำงำน หรอืหนงัสอืชมเชย  

 5) เพื่อกำรจดัอบรม เช่น กำรจดัปฐมนิเทศ กำรจดัฝึกอบรมและสมัมนำทัง้ภำยในและภำยนอกองคก์ร ตลอดจนกำร

อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจดังำนและประเมินผลกำรอบรมและควำมพงึพอใจของผูเ้ขำ้อบรม  

 6) เพื่อกำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เอ็ม วิชั่น  เช่น เพื่อดูแลจัดกำรกำรด ำเนินงำนภำยในบริษัทฯ 

รวมถึงทรพัยส์ินของบริษัทฯ เพื่อกำรติดต่อสื่อสำรกับบริษัทในกลุ่ม เอ็ม วิชั่น และพนัธมิตรทำงธุรกิจ เพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ 

ยกเลกิ หรอืมอบอ ำนำจใหท้ำ่นด ำเนินกำรท ำธุรกรรมตำ่ง ๆ  กบับรษัิทในกลุม่ เอ็ม วิชั่น และพนัธมิตรทำงธุรกิจ ซึง่รวมไปถึงกำร

น ำช่ือและขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นไประบใุนสญัญำที่เก่ียวขอ้งเพื่อด ำเนินกำรดงักลำ่ว และเพื่อวตัถปุระสงคอ์ื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง

หรอืที่ระบใุนสญัญำจำ้งแรงงำนหรอืสญัญำบรกิำรท่ีบรษัิทฯ ท ำกบัทำ่นหรอืนำยจำ้งของทำ่น ขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำน และ

ขอ้ก ำหนดของบริษัทฯ ว่ำดว้ยกำรบริหำรงำนบคุคล หรือในเอกสำรใด ๆ  ที่เก่ียวขอ้งกบังำนบริหำรทรพัยำกรบคุคล เพื่อใชเ้ป็น

เอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรท ำธุรกรรมต่ำง ๆ เพื่อกำรประเมินควำมเสี่ยงและตดัสินใจเรื่องกำรลงทนุและกำรจดัหำเงินทนุ 

เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐำนและขอ้มลูอำ้งอิง เพื่อจดัท ำและเก็บรกัษำเอกสำรส ำคญัของบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อน ำฐำนขอ้มลูพนกังำน

ไปใชใ้นกำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรสวสัดิกำรในสถำนประกอบกำรและคณะกรรมกำรควำมปลอดภยัในสถำนประกอบกำรตำม

กฎหมำยแรงงำน ที่บรษัิทฯ ก ำหนดตำมสมควร 

 7) เพื่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ เอ็ม วิชั่น เช่น เพื่อใหท้่ำนไดท้ดลองใชผ้ลิตภณัฑใ์หม่ของบริษัทฯ และ/

หรือบริษัทในกลุม่ เอ็ม วิชั่นรวมถึงเสนอขำยผลิตภณัฑข์องบรษัิทฯ และ/หรือบริษัทในกลุม่ เอ็ม วิชั่น รวมทัง้ของพนัธมิตรทำง

ธุรกิจ เพื่อกำรติดตัง้สื่อโฆษณำ เพื่อกำรส ำรวจกำรวำงแผนกำรบริหำร กำรขำย กำรเพิ่มมลูค่ำพืน้ที่ส  ำหรบักำรโฆษณำ และ/

หรอืเพื่อใหบ้รกิำรแก่ทำ่น  

 8) เพื่อกำรปฏิบตัิตำมควำมรบัผิดชอบดำ้นกำรเงินขององคก์ร ซึ่งรวมถึงขอ้ก ำหนดดำ้นกำรตรวจสอบบญัชีและกำร

บญัชี (ทัง้ภำยในและภำยนอก) เช่น กำรคำดกำรณแ์ละกำรวำงงบประมำณ และกำรวิเครำะหแ์ละควบคมุตน้ทนุ/งบประมำณ 

เช่น เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบกำรเปิดบญัชี ปิดงบบญัชี กูย้ืมเงินและจดัหำเงินทนุของบริษัทฯ เพื่อประมวลผลเงินเดือนและ

รำยไดอ้ื่น ๆ เพื่อด ำเนินกำรทำงภำษี (เช่น กำรหกัภำษีเงินได)้ และกำรท ำเรื่องเบิกจ่ำยค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ กำรสั่งจ่ำย และเพื่อ

ออกบิลติดตำมหนี ้เพื่อตรวจสอบควำมถกูตอ้งของกำรลงบญัชีและเอกสำรประกอบกำรจ่ำยเงิน และ/หรือเพื่อจดัท ำบญัชี งบ

ดลุ และรำยกำรสรุปคำ่ใชจ้่ำยตำ่ง ๆ ภำยในบรษัิทฯ หรอืบรษัิทในกลุม่ เอ็ม วิชั่น 

 



 

 

 

 

 9) เพื่อบริหำรจัดกำรทำงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ  เช่น เพื่อกำรจัดกำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรจัดระบบ

ติดตอ่สือ่สำร ระบบควำมปลอดภยัทำงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อใชค้วบคมุกำรเขำ้ถึงขอ้มลูและกำรเขำ้ใชง้ำนระบบและ 

กำรตรวจสอบควำมปลอดภยัทำงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรจดักำรภำยในดำ้นธุรกิจตำมขอ้ปฏิบตัิภำยใน นโยบำยและ

กระบวนกำรตำ่ง ๆ และเพื่อแกไ้ขและอพัเดตขอ้มลูบนฐำนขอ้มลูตำ่ง ๆ 

 10) เพื่อกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎหมำยและค ำสั่งของหนว่ยงำนรฐั เช่น ในกรณีที่บรษัิทฯ หรอืบรษัิทในกลุม่ เอ็ม วิชั่น 

มีเหตุผลอันควรเช่ือไดว้่ำตอ้งปฏิบัติตำมกฎหมำย ค ำสั่ง หรือตอ้งใหค้วำมร่วมมือดงักล่ำว เพื่อด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 

กระบวนพิจำรณำ หรอืค ำสั่งของหนว่ยงำนรฐั ซึง่รวมถึงหนว่ยงำนรฐัภำยนอกประเทศไทย และ/หรอืใหค้วำมรว่มมือกบัศำล ผู้

ก ำกบัดแูล หน่วยงำนรฐั และหน่วยงำนที่บงัคบัใชก้ฎหมำย โดยบริษัทฯ อำจจ ำเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลเพื่อปฏิบตัิ

ตำมบทบญัญตัิ 

แห่งกฎหมำย กระบวนกำรทำงกฎหมำย หรือค ำสั่งของรฐัดงักลำ่วอย่ำงเครง่ครดั ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดั เพียง เพื่อด ำเนินกำร

ตำมขัน้ตอนกำรสืบสวนสอบสวนภำยใน หรือกำรป้องกันอำชญำกรรมกำรฉ้อโกง และ/หรือเพื่อก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตำม

กฎหมำย 

 11) เพื่อปกป้องผลประโยชนข์องบริษัทฯ เช่น เพื่อรกัษำควำมปลอดภยัและควำมถูกตอ้งในกำรด ำเนินธุรกิจของ

บริษัท บริษัทในกลุม่ เอ็ม วิชั่น หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งอื่น ๆ เพื่อใชส้ิทธิและปกป้องผลประโยชนข์องบริษัทฯ บริษัทในกลุม่ เอ็ม วิชั่น 

หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งอื่น ๆ เมื่อจ ำเป็นและชอบดว้ยกฎหมำย เช่น เพื่อตรวจจบั ปอ้งกนั และด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรทจุรติใด ๆ กำร

ฉอ้โกง ขอ้รอ้งเรียนเรื่องกำรละเมิดทรพัยส์ินทำงปัญญำ หรือกำรละเมิดกฎหมำย เพื่อจดักำรและปอ้งกนักำรสญูเสียทรพัยส์นิ 

เพื่อตรวจสอบควำมน่ำเช่ือถือและควำมสมบูรณข์องกำรด ำเนินงำนภำยในองคก์ร เพื่อตรวจจับและป้องกันกำรกระท ำผิด

ภำยในสถำนที่ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เอ็ม วิชั่น และเพื่อดูแลใหม้ีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ นโยบำย 

ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขของบรษัิทฯ บรษัิทในกลุม่ เอ็ม วิชั่นหรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งอื่น ๆ เพื่อตรวจจบัและปอ้งกนักำรประพฤติที่มิชอบ

ภำยในองคก์ร เพื่อติดตำมเฝำ้ระวงัเหตกุำรณ ์เพื่อปอ้งกนัและรำยงำนควำมผิดทำงอำญำ และเพื่อปกปอ้งควำมมั่นคงและและ

ควำมเช่ือมั่นทำงธุรกิจของบรษัิทฯ และบรษัิทในกลุม่ เอ็ม วิชั่น 

 12) เพื่อกำรโอนหรือควบรวมกิจกำรขององคก์ร  ในกรณีที่มีกำรขำย โอน ควบรวม ปรับโครงสรำ้งองคก์ร หรือ

เหตกุำรณอ์ื่นใดในท ำนองเดียวกนั บรษัิทฯ อำจโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นไปยงับคุคลภำยนอกอื่น ๆ ไมว่่ำจะรำยเดียวหรือ

หลำยรำย อนัเป็นสว่นหนึง่ของกำรท ำธุรกรรมนัน้ 

 13) เพื่อบริหำรจดักำรเสี่ยง เช่น เพื่อกำรบรหิำรควำมเสี่ยง กำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินควำมเสีย่ง

ขององคก์ร 

 14) เพื่อรกัษำควำมปลอดภยั เช่น เพื่อปอ้งกนัหรอืระงบัอนัตรำยตอ่ชีวิต รำ่งกำย สขุภำพ หรอืทรพัยส์นิ หรอืเพื่อกำร

ควบคมุโรคติดตอ่หรอืโรคระบำด และกำรด ำเนินกำรกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน  



 

 

 

 
 ข้อ 6. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 ในกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล บริษัทก ำหนดใหม้ีมำตรกำรในกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัขอ้มลูสว่นบคุคล

ของท่ำนอย่ำงเหมำะสม และสอดคลอ้งกบักำรรกัษำควำมลบั เพื่อป้องกันกำรสญูหำย กำรเขำ้ถึง ท ำลำย ใช ้เปลี่ยนแปลง 

แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มลู โดยบริษัท หรือบคุคลภำยนอกที่ไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัท อำจประมวลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน 

ภำยใตเ้ง่ือนไขดงันี ้

 6.1 กำรเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล 

 1) บริษัทจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่ท่ำนไดใ้หไ้วใ้นรูปแบบเอกสำร หรือในรูปแบบขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส ์ณ 

สถำนที่ที่มีกำรจ ำกดัสิทธิกำรเขำ้ถึง โดยใชว้ิธีกำรที่ชอบดว้ยกฎหมำย และเป็นธรรม ในกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล โดย

บริษัทจะด ำเนินกำรอย่ำงจ ำกดัเพียงเท่ำที่จ  ำเป็นแก่กำรใหบ้ริกำร ภำยใตว้ตัถปุระสงคท์ี่บริษัทก ำหนดเท่ำนัน้ ทัง้นีก้่อนกำร

ด ำเนินกำรดงักลำ่ว บริษัทจะใหเ้จำ้ของขอ้มลู รบัรู ้ใหค้วำมยินยอมทำงอิเล็กทรอนิกส ์ดว้ยขอ้ควำมสัน้ หรือตำมแบบวิธีกำร

ของบรษัิท 

ทัง้นีห้ำกขอ้มลูสว่นบคุคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจำกท่ำนมีควำมจ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยของบริษัท หรือเพื่อกำร

เขำ้ท ำสญัญำกบัทำ่น บรษัิทอำจจะไมส่ำมำรถใหบ้รกิำร หรอืด ำเนินกำรเพื่อใหบ้รกิำรบำงสว่น หรอืทัง้หมดแก่ทำ่นได ้หำกทำ่น

ไมไ่ดใ้หข้อ้มลูสว่นบคุคลเหลำ่นัน้แก่บรษัิทเมื่อบรษัิทรอ้งขอ 

 2) บริษัทอำจจัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนซึ่งเก่ียวกับควำมสนใจ และบริกำรที่ท่ำนใช ้โดยในกำรด ำเนินกำร

ดงักลำ่วขำ้งตน้ บรษัิทจะขอควำมยินยอมจำกทำ่นก่อนท ำกำรเก็บรวบรวม เวน้แต ่ 

 เพื่อปฏิบตัิตำมกฎหมำย  

 เพื่อประโยชนแ์ก่กำรสอบสวนของพนกังำนสอบสวน หรอืกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีของศำล  

 เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยของบรษัิท หรอืของบคุคลหรอืนิติบคุคลอื่นท่ีไมใ่ช่บรษัิท 

 เพื่อปอ้งกนัหรอืระงบัอนัตรำยตอ่ชีวิต รำ่งกำย หรอืสขุภำพของบคุคล 

 เพื่อกำรปฏิบตัิตำมสญัญำซึง่เจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลเป็นคูส่ญัญำหรือเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอ

ของเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลก่อนเขำ้ท ำสญัญำนัน้  

 3) บรษัิทอำจเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลออ่นไหว เพื่อกำรใหบ้รกิำรบำงรูปแบบ เมื่อไดร้บัควำมยินยอมเป็นหนงัสือ

จำกทำ่น หรอืเมื่อทำ่นสมคัรใจเปิดเผยขอ้มลูตอ่สำธำรณะ หรอืเมื่อเป็นกรณีที่กฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก ำหนด 

 

 

 



 

 

 

 

 4) ในกรณีที่เจำ้ของขอ้มลูส่วนบคุคลเป็นผูเ้ยำว ์คนไรค้วำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไรค้วำมสำมำรถ ซึ่งตอ้งไดร้บั

ควำมยินยอมจำกบิดำมำรดำ ผูป้กครอง ผูอ้นบุำล หรือผูพ้ิทกัษ์ (แลว้แต่กรณี) (เวน้แต่เป็นกรณีที่กฎหมำยก ำหนดใหส้ำมำรถ

ด ำเนินกำรไดโ้ดยไมต่อ้งไดร้บัควำมยินยอม) โดยบริษัทอำจประมวลผลขอ้มลูของทำ่นเพื่อใหท้ำ่นไดร้บัประโยชนจ์ำกกำรใช ้

บริกำร ตำมที่ท่ำนให้ให้ควำมยินยอมไว้ ซึ่งบริษัทจะปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกำร

ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลดงักลำ่วโดยค ำนงึ ถึงกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลอยำ่งสงูสดุโดยมีเง่ือนไข ดงันี ้

 ผูเ้ยำวใ์นกำรประกอบธุรกิจทำงกำรคำ้ หรอืธุรกิจอื่น กำรด ำเนินกำรท่ีสมแก่ฐำนำนรูุป หรอืในกำรเป็นลกูจำ้งใน 

สญัญำจำ้งแรงงำน ในควำมเก่ียวพนักบักำรประกอบธุรกิจ หรือในกิจกำรใดที่ผูเ้ยำวส์ำมำรถกระท ำไดเ้องหรอืที่ผูเ้ยำวม์ีฐำนะ

เสมือนดงับคุคลซึง่บรรลนุิติภำวะแลว้ โดยในกำรใหค้วำมยินยอมใด ๆ เจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลที่มีฐำนะเสมือนเป็นผูบ้รรลนุิติ

ภำวะสำมำรถใหค้วำมยินยอมไดด้ว้ยตนเอง เวน้แตเ่ป็นกรณีที่มีกฎหมำยก ำหนดใหค้วำมยินยอมบำงอยำ่ง จะตอ้งไดร้บัควำม

ยินยอมจำกผูใ้ชอ้  ำนำจปกครองที่มีอ  ำนำจกระท ำกำรแทนผูเ้ยำวด์้วย และในกรณีที่ผูเ้ยำว์อำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี ตอ้งขอควำม

ยินยอมจำกผูใ้ชอ้  ำนำจปกครองนัน้โดยตรง 

 คนเสมือนไรค้วำมสำมำรถ หมำยถึง บคุคลที่ศำลสั่งใหเ้ป็นคนเสมือนไรค้วำมสำมำรถ เนื่องจำกมีกำยพิกำร หรอืมีจิต 

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือประพฤติสรุุย่สรุำ่ยเสเพลเป็นอำจิณ หรือติดสรุำยำเมำ หรือมีเหตอุื่นใดท ำนองเดียวกนันัน้ จนไม่

สำมำรถจะจดัท ำกำรงำนโดยตนเองได ้หรอืจดักิจกำรไปในทำงที่อำจจะเสือ่มเสยีแก่ทรพัยส์ินของตนเองหรอืครอบครวั ทัง้นีใ้น

กำรใหค้วำมยินยอมใด ๆ  จะตอ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกผูพ้ิทกัษ์ที่มีอ  ำนำจกระท ำกำรแทนคนเสมือนไรค้วำมสำมำรถนัน้ก่อน 

เวน้แตเ่ป็นกรณีที่มีกฎหมำยก ำหนดใหค้วำมยินยอมบำงอยำ่ง ไมต่อ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกผูพ้ิทกัษ์ก่อน 

 คนไรค้วำมสำมำรถ หมำยถึง บคุคลที่ศำลสั่งใหเ้ป็นคนไรค้วำมสำมำรถ เนื่องจำกเป็นบคุคลวิกลจรติ ทัง้นีใ้นกำรให้ 

ควำมยินยอมใด ๆ จะตอ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกผูอ้นบุำลท่ีมีอ  ำนำจกระท ำกำรแทนคนไรค้วำมสำมำรถนัน้ก่อน 

 6.2 กำรใชข้อ้มลูสว่นบคุคล 

 1) บริษัทจะใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลตำมวตัถปุระสงคเ์จำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลใหไ้วก้บับริษัทเท่ำนัน้โดยใน

กรณีใด ๆ ที่บรษัิทตอ้งกำรเก็บรวมรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลเพิ่มเติมหรอืมีกำรเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงคใ์นกำรเก็บ

รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย บรษัิทจะแจง้ใหเ้จำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลทรำบก่อนท่ีจะด ำเนินกำรกบัขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ เวน้แตเ่ป็น

กรณีที่กฎหมำยก ำหนดหรอือนญุำตใหด้ ำเนินกำรได ้

 2) บริษัทจะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลอย่ำงเหมำะสม และจัดใหม้ีกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัและมีกำรควบคุมกำร

เขำ้ถึง ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยบริษัทจะก ำกับดูแลพนกังำน เจำ้หนำ้ที่หรือผูป้ฏิบตัิงำนของบริษัทมิใหใ้ช้และ

เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนนอกเหนือไปจำกวัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปิดเผยต่อ

บคุคลภำยนอก เวน้แต ่



 

 

 

 

 เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อปฏิบตัิตำมกฎหมำย เช่น พระรำชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พระรำชบญัญตัิวำ่ดว้ย 

ธุรกรรมทำงอิเลก็ทรอนิกส ์ประมวลกฎหมำยแพง่และอำญำ ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพง่และอำญำ ฯลฯ  

เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อประโยชนแ์ก่กำรสอบสวนของพนกังำนสอบสวน หรอืกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีของศำล  

 เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยของบรษัิท หรอืนิติบคุคลอื่นท่ีไมใ่ช่บรษัิท  

 เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อปอ้งกนัหรอืระงบัอนัตรำยตอ่ชีวิต รำ่งกำย หรอืสขุภำพของบคุคล  

 เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบตัิตำมสญัญำซึง่เจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลเป็นคูส่ญัญำหรอืเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรตำม 

ค ำขอของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนเขำ้ท ำสญัญำนัน้ (ฉ) เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงคท์ี่เก่ียวกับกำรจัดท ำ

เอกสำรประวตัิศำสตรห์รอืจดหมำยเหต ุเพื่อประโยชนส์ำธำรณะ หรอืเพื่อกำรศกึษำ วิจยั กำรจดัท ำสถิติ ซึง่ไดจ้ดัใหม้ีมำตรกำร

ปอ้งกนัท่ีเหมำะสม 

 3) บรษัิทอำจใชบ้รกิำรสำรสนเทศของผูใ้หบ้รกิำรซึง่เป็นบคุคลภำยนอก เพื่อใหด้  ำเนินกำรเก็บรกัษำขอ้มลูสว่นบคุคล 

ซึ่งผูใ้หบ้ริกำรนัน้จะตอ้งมีมำตรกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยั โดยห้ำมด ำเนินกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลสว่น

บคุคลนอกเหนือจำกที่บรษัิทก ำหนด 

 
 ข้อ 7.  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษัทอำจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือขอ้มูลอื่น ๆ เก่ียวกับท่ำนที่บริษัทจัดเก็บในปัจจุบนั และที่จะได้

จดัเก็บในอนำคต ใหแ้ก่พนัธมิตร คูค่ำ้ บคุคล หรอืนิติบคุคลอื่นภำยในขอบเขตตำมที่ระบไุว ้ดงันี ้

 7.1 บรษัิทมีกำรแบง่ปันขอ้มลูใหก้บัผูร้บัขอ้มลู เพื่อสนบัสนนุกำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิท โดยบรษัิทจะก ำหนดเง่ือนไข

ตำมสญัญำใหผู้ร้บัขอ้มลูดงักลำ่วใชข้อ้มลูตำมวตัถปุระสงคส์  ำหรบักำรเปิดเผยเท่ำนัน้ และผู้รบัขอ้มลูจะตอ้งท ำลำย หรือสง่

ขอ้มลูดงักลำ่วคืนเมื่อไมม่ีควำมจ ำเป็นตอ้งใชข้อ้มลูดงักลำ่วอีกตอ่ไป 

 7.2 บรษัิทอำจเปิดเผยขอ้มลูตำมที่ไดร้บักำรรอ้งขอ ตำมควำมเหมำะสม และเป็นไปตำมกฎหมำย ในกรณีที่บรษัิทถกู

ซือ้กิจกำร หรอืขำยกิจกำรบำงสว่นหรอืทัง้หมด ขอ้มลูที่บรษัิทเก็บรวบรวมไวจ้ะถือเป็นสนิทรพัยท์ี่สำมำรถโอนใหแ้ก่ผูซ้ือ้กิจกำร

ได ้

 7.3 บริษัทอำจเปิดเผยขอ้มลูของท่ำนภำยใตห้ลกัเกณฑท์ี่กฎหมำยก ำหนด ตำมค ำสั่งศำล หมำยศำล กระบวนกำร

บงัคบัใชก้ฎหมำย กำรไต่สวนโดยหน่วยงำนก ำกบัดแูล หรือกรณีอื่นตำมที่กฎหมำยก ำหนดได ้นอกจำกนีบ้ริษัทอำจไดร้บัค ำ

รอ้งขอ อำทิ ค ำสั่งศำล หมำยศำล กระบวนกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยจำกหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนของรฐั หรือหน่วยงำนที่มี

หนำ้ที่ก ำกบัดแูลกำรใหบ้รกิำร และในกรณีที่มีกำรรอ้งขอใหเ้ปิดเผยขอ้มลูโดยอำศยัอ ำนำจตำมกฎหมำย ค ำสั่ง แนวทำง หรอื 

 



 

 

 

 

กำรรอ้งขอใด ๆ จำกหน่วยงำนของรัฐที่มีอ  ำนำจตำมกฎหมำย หรือเป็นกำรรอ้งขอจำกหน่วยงำนที่มีควำมเก่ียวข้องกับ

กระบวนกำรทำงกฎหมำย รวมถึงในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นตำมสมควรในกำรบงัคบัใชข้อ้ตกลงและเงื่อนไขกำรใชข้องบรษัิท โดย 

ไม่มีกำรขออนญุำตจำกท่ำน เพื่อปฏิบตัิตำมกฎหมำยหรือกำรบงัคบัใชก้ฎหมำย โดยในกำรด ำเนินกำรตำมค ำรอ้งขอดงักลำ่ว 

บริษัทจะด ำเนินกำร (ก) เพียงเท่ำที่จ  ำเป็นเพื่อกำรรกัษำควำมมั่นคงแห่งชำติ ประโยชนส์ำธำรณะ หรือกำรบงัคบัใชก้ฎหมำย 

หรอื (ข) ตำมกฎหมำย กฎระเบียบของทำงรำชกำร หรอืค ำพิพำกษำคดีที่ก ำหนดหนำ้ที่หรอืกำรอนญุำตไวโ้ดยชดัแจง้ 

 7.4 บริษัทอำจปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑก์ำรเปิดเผยขอ้มลูระหวำ่งประเทศ โดยเขำ้ท ำขอ้สญัญำมำตรฐำนหรือใชก้ลไก

อื่นท่ีพงึมีตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูที่ใชบ้งัคบั และบรษัิทอำจอำศยัสญัญำกำรเปิดเผยขอ้มลู หรอืกลไกอื่นที่ไดร้บั

กำรอนมุตัิ เพื่อกำรเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลทั่วโลก 

 7.5 บริษัทอำจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนใหแ้ก่ มหำวิทยำลยั พนัธมิตรทำงธุรกิจ ลกูคำ้ของบริษัท คู่คำ้ ผู้

ใหบ้ริกำรแพลตฟอรม์กำรทดสอบควำมรู ้ผูใ้หบ้ริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ผูใ้หบ้ริกำรช ำระเงิน และบคุคลภำยนอกที่บริษัท

ใหบ้รกิำร หรอืในนำมของบรษัิท รวมถึงกำรปฏิบตัิตำมค ำสั่งซือ้ของทำ่น กำรประมวลผลกำรช ำระเงิน กำรวิเครำะหข์อ้มลู กำร

จดัโปรโมชนั กำรแขง่ขนั กำรท ำวิจยัและวิเครำะหท์ำงกำรตลำด หรอืกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของทำ่น และวตัถปุระสงคอ์ื่น ๆ 

ตำมที่ระบใุนนโยบำยฉบบันี ้ซึง่บคุคลภำยนอกดงัตอ่ไปนีม้ีหนำ้ที่ในกำรปกปอ้งขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นเช่นเดียวกนักบับรษัิท 

 1) ลกูจำ้งและผูร้บัจำ้งที่มีหนำ้ที่ในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลสว่นบคุคล รวมถึงผูใ้หบ้ริกำรที่ประมวลผลขอ้มูลสว่นบคุคลใน

นำมของบรษัิท 

 2) ผูค้วบคุมขอ้มูล หรือผูป้ระมวลผลขอ้มูล หน่วยงำนที่ใชบ้ริกำรของบริษัท หรือบุคคลที่สำมที่เจำ้ของขอ้มลูสว่น

บุคคลไดข้อใหบ้ริษัทแบ่งปันขอ้มูล รวมถึงนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใดที่สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจำก

แหลง่ขอ้มลูสำธำรณะ หรอืเป็นผูไ้ดร้บัขอ้มลูจำกเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลแตล่ะรำย 

 3) พนัธมิตร คู่คำ้ในเครือข่ำยทั่วโลก และพนัธมิตรทำงธุรกิจของบริษัท (Business Partners) ที่น  ำขอ้มลูของบริษัท 

ไปใชเ้ป็นสว่นหนึง่ของกำรใหบ้รกิำรตำมค ำขอของทำ่น 

 4) ผูใ้หบ้ริกำร และผูร้บัจำ้งงำนสนบัสนุน/ช่วยเหลือ ผูต้รวจสอบบญัชี ทนำยควำม และที่ปรึกษำดำ้นต่ำง ๆ ของ

บรษัิท 

 5) หน่วยงำนรำชกำร รวมถึงหน่วยงำนของรฐัที่มีอ  ำนำจในกำรขอขอ้มูลสว่นบคุคล เช่น ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ 

ส  ำนกังำนอยักำร ศำล เจำ้หนำ้ที่ของรฐัที่มีอ  ำนำจในกำรขอขอ้มลูสว่นบคุคล พนกังำนสอบสวน อยักำร เป็นตน้ 

 

 

 

 



 

 

 

 
 ข้อ 8.  หลักกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล 

 บรษัิทจะประมวลผลขอ้มลูโดยอำจอำศยัหรอือำ้ง 

 ฐำนควำมยินยอม เพื่อประมวลผลขอ้มลูของทำ่น   

 ฐำนกำรปฏิบตัิตำมสญัญำ ส ำหรบักำรเริม่ตน้ท ำสญัญำ หรอืกำรเขำ้ท ำสญัญำ หรอืกำรปฏิบตัิตำมสญัญำกบัทำ่น 

 ฐำนกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎหมำยของบรษัิท  

 ฐำนประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยของบรษัิทและของบคุคลภำยนอก ( 

 ฐำนกำรปอ้งกนัหรอืระงบัอนัตรำยตอ่ชีวิต รำ่งกำย หรอืสขุภำพของบคุคล หรอื  

 ฐำนประโยชนส์ำธำรณะส ำหรบักำรด ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชนส์ำธำรณะ หรอืปฏิบตัิหนำ้ที่ในกำรใชอ้  ำนำจรฐั หรอื 

 ฐำนทำงกฎหมำยอื่น ๆ ตำมที่กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก ำหนด แลว้แตก่รณี 

 โดยบริษัทจะประมวลผลขอ้มลูของท่ำนแยกตำมกิจกรรมที่บริษัทด ำเนินกำรภำยใต้ฐำนในกำรประมวลผลขอ้มลู

สว่นบคุคลดงันี ้

 8.1 ฐำนควำมยินยอม (Consent) : ทำ่นใหค้วำมยินยอมแก่บรษัิท ในกำรเก็บรวบรวม ใช ้จดักำร รกัษำ และเปิดเผย

 ขอ้มูลของตนไดต้ำมที่ระบุไวใ้นนโยบำยฉบบันี ้ประกำศควำมเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) และขอ้ก ำหนดและ

เง่ือนไขที่เก่ียวขอ้งกับบริกำรแต่ละรำยกำร โดยบริษัทอำจใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในกำรน ำเสนอสินคำ้ บริกำร หรือ

โฆษณำที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหต้รงกบัควำมสนใจกบัท่ำนและใหท้่ำนไดร้บับริกำรที่ดียิ่งขึน้ และสอดคลอ้งกับควำมตอ้งกำรของ

ท่ำนรวมถึงเพื่อใหท้่ำนไดร้บัขอ้เสนอ สิทธิประโยชนพ์ิเศษ ค ำแนะน ำ และข่ำวสำรตำ่งๆ ทัง้นี ้ไม่ว่ำขอ้มลูดงักลำ่วจะไดม้ำจำก

กำรใหค้วำมยินยอมแก่บริษัทเอง หรือแก่บริษัทในกลุม่คู่คำ้ของบริษัท หรือแก่บคุคลที่บริษัทเป็นตวัแทน นำยหนำ้ ผูจ้  ำหน่ำย 

หรอืแก่พนัธมิตรทำงธุรกิจ หรอืแก่บคุคลภำยนอกที่มีควำมเก่ียวขอ้งกบับรษัิทก็ตำม 

 8.2 ฐำนกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย (Legal Obligation) : บรษัิทอำจตอ้งน ำสง่ขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นเพื่อกำรปฏิบตัิ

 ตำมค ำสั่งของผูม้ีอ  ำนำจตำมกฎหมำยกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์กฎหมำยภำษีอำกร 

กฎหมำยปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน กฎหมำยคอมพิวเตอร ์กฎหมำยลม้ละลำย และกฎหมำยอื่นๆ ที่บรษัิทจ ำเป็นตอ้ง

ปฏิบตัิตำมทัง้ของในประเทศไทยและต่ำงประเทศ รวมถึงประกำศและระเบียบที่ออกตำมกฎหมำยดงักล่ำวโดยบริษัทอำจ

น ำส่งขอ้มูลใหแ้ก่พนกังำนเจำ้หนำ้ที่ หน่วยงำนรฐัที่มีอ  ำนำจตำมกฎหมำยในกำรเรียกขอ้มูลที่บริษัทครองครองอยู่ได ้เช่น 

กรมสรรพำกร ส ำนกังำนคณะกรรมกำรคุม้ครองผูบ้รโิภค ส ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำติ ส  ำนกังำนอยักำร ศำล ฯลฯ 

 

 

 



 

 

 

 

 8.3 ฐำนจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยโดยไม่เกินขอบเขตที่ท่ำนสำมำรถคำดหมำยได้อย่ำง

สมเหตสุมผล ท่ำนใหค้วำมยินยอมแก่บริษัท ในกำรประมวลผลขอ้มลูที่เป็นไปเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำย โดยบรษัิท

อำจน ำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปใชเ้พื่อกำรประมวลผล กำรวิจัย หรือกำรจัดท ำสถิติซึ่งเป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกำร

ด ำเนินงำนของบริษัท กำรปรบัปรุงคณุภำพของกำรใหบ้ริกำรกำรจดัท ำข่ำวสำรประชำสมัพนัธ ์กำรใชค้กุกีท้ี่จ  ำเป็นตอ่กำรเขำ้

ชมเว็บไซต ์ภำพถ่ำย/ภำพเคลือ่นไหวเพื่อประชำสมัพนัธผ์ำ่นสือ่ทกุช่องทำงตลอดเวลำกำรรว่มกิจกรรม กำรบนัทกึภำพ CCTV 

กำรจัดกำรขอ้รอ้งเรียน กำรประเมินควำมพึงพอใจ กำรดูแลลูกคำ้ของบริษัทดว้ยกำรแจง้เตือนหรือน ำเสนอบริกำรต่ำง  ๆ   

ประเภทเดียวกนักบัท่ีทำ่นมีอยู่กบับรษัิทซึง่เป็นประโยชนก์บัทำ่นกำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรก ำกบัตรวจสอบ กำรบรหิำรจดักำร

ภำยในองค์กร รวมถึงกำรส่งต่อไปยังบริษัทในเครือกำรท ำให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตัวบุคคลได้ 

(Anonymous Data) กำรป้องกนั รบัมือ ลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดกำรกระท ำกำรทจุริต ภยัคกุคำมทำงไซเบอร ์กำรติดต่อ กำร

บนัทึกภำพ กำรบนัทึกเสียงเก่ียวกับกำรจัดประชุม อบรม สนัทนำกำร กำรชิงโชค กำรแข่ งขนั หรือออกบูธกำรลงทะเบียน      

เป็นตน้ 

 8.4 ฐำนสญัญำ (Contract) : บริษัทด ำเนินกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อกำรใหบ้ริกำร หรือกำร

ปฏิบตัิตำมหนำ้ที่และเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญำ หรือที่บริษัทมีควำมจ ำเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนเพื่อใหก้ำร

ท ำสญัญำ ตอบขอ้ซักถำม ยืนยันตัวตนในกำรใช้บริกำรระหว่ำงท่ำนกับบริษัท หรือระหว่ำงท่ำนกับคู่คำ้ของบริษัทบรรลุ

วตัถปุระสงคข์องกำรปฏิบตัิตำมสญัญำ และเพื่อกำรใหบ้รกิำรตำมค ำขอโดยหำกทำ่นไมต่กลงใหข้อ้มลูสว่นบคุคล จะสง่ผลให้

กำรท ำสญัญำ หรอืนิติกรรมตำ่ง ๆ ที่ท ำขึน้ระหวำ่งท่ำนกบับรษัิทไมม่ีผลสมบรูณต์ำมกฎหมำย 

 8.5 ฐำนป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล (Vital Interest): บริษัทจะท ำกำร

ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน เพื่อกำรป้องกนั หรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิต รำ่งกำย ในกรณีที่ท่ำนไม่สำมำรถใหค้วำม

ยินยอมได ้เช่น กำรตรวจสอบ และป้องกนัดำ้นสขุภำพในสถำนกำรณโ์รคระบำด กำรประมวลผลขอ้มลูสขุภำพเพื่อกำรปฐม

พยำบำลเบือ้งตน้ เมื่อท่ำนประสบภยันตรำยระหว่ำงอยู่ในควำมดูแล หรืออยู่ภำยในบริเวณบริษัท รวมถึงกำรน ำท่ำนส่ง

โรงพยำบำลในกรณีที่มีสถำนกำรณฉ์กุเฉิน จ ำเป็น หรอืภยนัตรำยถึงชีวิต 

 
 ข้อ 9.  สิทธิในการได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 9.1 บริษัท เคำรพสิทธิสว่นบคุคลของท่ำน และเปิดโอกำสใหท้ำ่นสำมำรถเลือกวิธีกำรควบคมุ หรือวิธีกำรที่บรษัิทใช้

ติดตอ่ทำ่น โดยบรษัิทจะปฏิบตัิตำมที่ทำ่นไดร้อ้งขอ เพื่อช่วยใหเ้กิดควำมโปรง่ใส และเพื่อคณุภำพของขอ้มลู และควำมถกูตอ้ง

ของขอ้มลู รวมถึงเพื่อเป็นกำรปฏิบตัิตำมสญัญำ หรอืกฎหมำย โดยกำรท่ีทำ่นไมใ่หค้วำมยินยอมในกำรประมวลผลขอ้มลู อำจ

สง่ผลใหบ้ริษัทไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมสญัญำไดอ้ย่ำงถกูตอ้ง หรือ อำจท ำใหม้ีขอ้ขดัขอ้งไม่สมบรูณ ์ในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำม 

ขอ้ตกลง เง่ือนไขในสญัญำ ระหวำ่งบรษัิทกบัทำ่นได ้



 

 

 

 

 9.2 ทำ่นมีสทิธิตำมที่กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก ำหนดไวใ้นกำรด ำเนินกำร ดงัตอ่ไปนี  ้

 1) สิทธิขอเข้าถงึข้อมูล ทำ่นมีสทิธิขอเขำ้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นท่ีอยูใ่นควำมรบัผิดชอบของบรษัิท และขอให้

บรษัิทท ำส ำเนำขอ้มลูดงักลำ่วใหแ้ก่ทำ่น รวมถึงขอใหบ้รษัิทเปิดเผยวำ่บรษัิทไดข้อ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นมำไดอ้ยำ่งไร เวน้แต่

กรณีที่บริษัทมีสิทธิปฏิเสธค ำขอของท่ำนตำมกฎหมำย หรือค ำสั่งของศำล หรือกรณีที่ค  ำขอของท่ำนจะมีผลกระทบที่อำจ

ก่อใหเ้กิดควำมเสยีหำยตอ่สทิธิและเสรภีำพของบคุคลอื่น 

 

 2) สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล ท่ำนมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนใหถู้กตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ ์และไม่

ก่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผิด ทัง้นี ้หำกท่ำนประสงคจ์ะขอแกไ้ขขอ้มูลเก่ียวกับภำพ บริษัทจะท ำกำรแกไ้ขเฉพำะรำยกำรขอ้มูลที่

เก่ียวกบัภำพของท่ำนเพื่อใหถ้กูตอ้ง ตำมควำมจ ำเป็นของบริษัทที่ชอบดว้ยกฎหมำยและในกรณีที่กำรด ำเนินกำรตำมค ำขอ

ก่อใหเ้กิดคำ่ใชจ้่ำยบรษัิทอำจเรยีกเก็บคำ่ใชจ้่ำยดงักลำ่วจำกทำ่น 

ทัง้นี ้หำกท่ำนเห็นวำ่ ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนไมถ่กูตอ้งตำมที่เป็นจริง ท่ำนสำมำรถแจง้บริษัทเพื่อใหแ้กไ้ข หรือเปลี่ยนแปลง

ขอ้มูลส่วนบุคคล หรือขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวนัน้ได ้โดยในกรณีบริษัทมีเหตุใหป้ฏิเสธค ำรอ้งขอของท่ำน บริษัทจะจัดท ำ

บนัทกึกำรปฏิเสธค ำขอ พรอ้มดว้ยเหตผุลไวเ้ป็นหลกัฐำนดว้ย 

 

 3) สิทธิขอโอนย้ายข้อมูล ท่ำนมีสิทธิขอใหโ้อนขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนในกรณีที่บริษัทไดจ้ดัท ำขอ้มลูสว่นบคุคล

นัน้อยู่ในรูปแบบใหส้ำมำรถอ่ำนหรือใชง้ำนไดด้ว้ยเครื่องมือหรืออปุกรณท์ี่ท  ำงำนไดโ้ดยอตัโนมตัิ และสำมำรถใชห้รือเปิดเผย

ขอ้มลูสว่นบคุคลไดด้ว้ยวิธีกำรอตัโนมตัิ รวมทัง้มีสทิธิขอใหบ้รษัิทสง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลในรูปแบบดงักลำ่วไปยงัผูค้วบคมุ

ขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสำมำรถท ำไดด้ว้ยวิธีกำรอตัโนมตัิ และมีสิทธิขอรบัขอ้มูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือโอนขอ้มูลส่วน

บคุคลในรูปแบบดงักลำ่วไปยงั ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลอื่นโดยตรง เวน้แตไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรไดเ้พรำะเหตทุำงเทคนิค 

ทัง้นี ้ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนขำ้งตน้ตอ้งเป็นขอ้มลูสว่นบคุคลที่ท่ำนไดใ้หค้วำมยินยอมแก่บริษัท หรือเป็นขอ้มลูสว่นบคุคลที่

บริษัทจ ำเป็นตอ้งประมวลผล เพื่อใหท้่ำนสำมำรถใชบ้ริกำรของบริษัทไดต้ำมควำมประสงคซ์ึ่งท่ำนเป็นคู่สญัญำอยู่กบับริษัท 

หรือลกูคำ้ของบริษัท หรือเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนก่อนใชบ้ริกำร หรือเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นตำมที่ผูม้ี

อ  ำนำจตำมกฎหมำยก ำหนด 

 

 4) สิทธิขอคัดค้าน  ท่ำนมีสิทธิขอคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในเวลำใดก็ได้ หำกกำร

ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นท ำขึน้เพื่อกำรด ำเนินงำนที่จ ำเป็นภำยใตป้ระโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยของบรษัิท หรอื

ของบคุคลหรือนิติบคุคลอื่นโดยไมเ่กินขอบเขตที่ท่ำนสำมำรถคำดหมำยไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล หรือเพื่อด ำเนินกำรตำมภำรกิจ

เพื่อสำธำรณประโยชน ์หำกทำ่นยื่นคดัคำ้น บรษัิทจะยงัคงด ำเนินกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นตอ่ไป เฉพำะที่ 



 

 

 

 

บรษัิทสำมำรถแสดงเหตผุลตำมกฎหมำยไดว้ำ่มีควำมส ำคญัยิง่กวำ่สทิธิขัน้พืน้ฐำนของทำ่น หรอืเป็นไปเพื่อกำรยืนยนัสทิธิตำม

กฎหมำย กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย หรอืกำรตอ่สูใ้นกำรฟอ้งรอ้งตำมกฎหมำย ตำมแตล่ะกรณี 

นอกจำกนี ้ท่ำนยงัมีสิทธิขอคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนที่ท  ำขึน้ เพื่อวตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบักำรตลำด หรือ

เพื่อวตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบักำรศกึษำวิจยัทำงวิทยำศำสตร ์ประวตัิศำสตร ์หรอืสถิติ 

 

 5) สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล ท่ำนมีสิทธิขอใหร้ะงบักำรใชข้อ้มลูสว่นบคุคลชั่วครำวในกรณีที่บริษัทอยู่ระหวำ่ง

ตรวจสอบตำมค ำรอ้งขอใชส้ิทธิขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคล หรือขอคดัคำ้นของท่ำน หรือกรณีอื่นใด ที่บริษัทหมดควำมจ ำเป็น

และตอ้งลบหรอืท ำลำยขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งแตท่ำ่นขอใหบ้รษัิทระงบักำรใชข้อ้มลูสว่นบคุคลแทน 

 

 6) สิทธิขอถอนความยินยอม  หำกท่ำนไดใ้หค้วำมยินยอมในกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน (ไม่ว่ำจะ

เป็นควำมยินยอมที่ท่ำนใหไ้วก้่อนวนัที่กฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลใชบ้งัคบัหรือหลงัจำกนัน้) ท่ำนมีสิทธิที่จะถอนควำม

ยินยอมเมื่อใดก็ไดต้ลอดระยะเวลำที่ขอ้มูลสว่นบคุคลของท่ำนอยู่กบับริษัท ทัง้นี ้บริษัทขอแจง้ใหท้่ำนทรำบว่ำ กำรเพิกถอน

ควำมยินยอมไม่สง่ผลกระทบต่อกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลที่ท่ำนไดใ้หค้วำมยินยอมไวแ้ลว้โดยชอบ เวน้แต่มีขอ้จ ำกดั

สทิธินัน้โดยกฎหมำย หรอืโดยสภำพ ไมส่ำมำรถถอนควำมยินยอมได ้หรอืมีสญัญำระหวำ่งทำ่นกบับรษัิทท่ีใหป้ระโยชนแ์ก่ทำ่น

อยู ่หรอือำจสง่ผลใหบ้รษัิทไมส่ำมำรถด ำเนินกำรเพื่อบรรลวุตัถปุระสงคบ์ำงสว่นหรอืทัง้หมดตำมที่ระบไุวใ้นเอกสำรฉบบันีไ้ด้ 

ทัง้นี ้กำรถอนควำมยินยอมของทำ่นอำจสง่ผลกระทบตอ่ทำ่นจำกกำรใชบ้รกิำรตำ่ง ๆ เช่น ทำ่นจะไมไ่ดร้บัสทิธิประโยชน ์โปรโม

ชนั หรือขอ้เสนอใหม่ ๆ ไม่ไดร้บับริกำรที่สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของท่ำน หรือไม่ไดร้บัขอ้มลูข่ำวสำรอนัเป็นประโยชนแ์ก่

ทำ่น เป็นตน้ เพื่อประโยชนข์องทำ่น จึงควรศกึษำและสอบถำมถึงผลกระทบก่อนใชส้ทิธิขอถอนควำมยินยอม 

 

 7) สิทธิขอให้ลบหรือท าลายข้อมูล ท่ำนมีสิทธิขอลบหรือท ำลำยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน หรือท ำใหข้อ้มลูสว่น

บคุคลเป็นขอ้มลูที่ไม่สำมำรถระบตุวัตนของท่ำนได ้หำกท่ำนเช่ือว่ำขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนถกูประมวลผลโดยไม่ชอบดว้ย

กฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง หรอืเห็นวำ่บรษัิทหมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรกัษำไวต้ำมวตัถปุระสงคท์ี่เก่ียวขอ้งในประกำศฉบบันี ้หรอื

เมื่อบรษัิทเห็นวำ่สำมำรถปฏิบตัิตำมที่ทำ่นไดใ้ชส้ทิธิขอถอนควำมยินยอมหรอืใชส้ทิธิขอคดัคำ้นตำมที่แจง้ไวข้ำ้งตน้แลว้ 

 

 8) สิทธิร้องเรียน ท่ำนมีสิทธิรอ้งเรียนตอ่ผูม้ีอ  ำนำจตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง หำกท่ำนเช่ือวำ่กำรประมวลผลขอ้มลู

สว่นบคุคลของทำ่น เป็นกำรกระท ำในลกัษณะที่ฝ่ำฝืน หรอืไมป่ฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

 

 



 

 

 

 

 9.3 กำรรอ้งขอใด ๆ เพื่อกำรใชส้ทิธิของทำ่นตำมที่ไดก้ลำ่วขำ้งตน้ จะตอ้งกระท ำเป็นลำยลกัษณอ์กัษรผำ่นทำงระบบ

อิเลก็ทรอนิกสซ์ึง่บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีขึน้ในเว็บไซต ์https://www.mvisioncorp.com  ตำมขัน้ตอนของบรษัิท โดยบรษัิทจะใชค้วำม

พยำยำมอยำ่งดีที่สดุที่จะด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่สมเหตสุมผล และไม่เกินระยะเวลำตำมที่กฎหมำยก ำหนด อย่ำงไรก็ดี

บรษัิทมีสทิธิปฏิเสธค ำขอของทำ่น ในกรณีที่มีขอ้ยกเวน้ตำมกฎหมำย หรอืบรษัิทจะไมส่ำมำรถปฎิบตัิหนำ้ที่ตำมสญัญำได ้หรอื

มีผลกระทบกบักำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมสญัญำ  หรือไม่สำมำรถจดัสรรสิทธิประโยชนแ์ละสวสัดิกำรบำงประเภท เพื่อประโยชน์

ของทำ่น หรอืเป็นกำรปฏิเสธตำมค ำสั่งศำล หรอืหำกบรษัิทด ำเนินกำรตำมค ำขอของทำ่นจะสง่ผลกระทบที่อำจก่อใหเ้กิดควำม

เสยีหำยตอ่สทิธิและเสรภีำพของบคุคลอื่น โดยบรษัิทจะด ำเนินกำรบนัทกึค ำรอ้งขอ ตรวจสอบ และตอบกลบัค ำรอ้งขอของทำ่น 

ภำยในระยะเวลำอนัสมควร ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเก็บค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรตำมที่ท่ำนรอ้งขอใน

อตัรำที่บรษัิทก ำหนด 

 9.4 ในบำงสถำนกำรณบ์รษัิทอำจขอใหท้ำ่นพิสจูนต์วัตนของทำ่นกอ่นกำรใชส้ทิธิเพื่อควำมปลอดภยัของทำ่นเอง โดย

บำงครัง้อำจเกิดขอ้จ ำกดัในกำรขอใชส้ิทธิของท่ำนบำงประกำร ซึ่งบริษัทจะท ำกำรชีแ้จงใหท้่ำนทรำบหำกไม่สำมำรถปฏิบตัิ

ตำมค ำรอ้งขอใชส้ทิธิของทำ่นได ้

 9.5 หำกเป็นกรณีกิจกรรมที่บริษัทท ำกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนตำมฐำนกำรปฏิบตัิตำมสญัญำ หรือ

ฐำนเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำย หรือฐำนกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎหมำย บริษัทมีสิทธิปฏิเสธกำรใชส้ิทธิของท่ำนใน

กรณีที่ทำ่นใชส้ทิธิโตแ้ยง้ หรอืขอระงบักำรใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลที่เก่ียวกบัทำ่น และขอใหด้ ำเนินกำรลบ หรอืท ำลำย

ขอ้มลูสว่นบคุคลที่เก่ียวกบัทำ่นได ้รวมถึง บรษัิทอำจปฏิเสธที่จะด ำเนินกำรตำมค ำรอ้งขอของทำ่น หำกบรษัิท มีควำมจ ำเป็นท่ี

จะตอ้งเก็บขอ้มลูตอ่ไป เพื่อกำรกระท ำกำร ดงัตอ่ไปนี ้

 1) เพื่อท ำรำยกำรใด ๆ ตำมวตัถุประสงคท์ี่บริษัท เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้ เพื่อกำรจัดหำผลิตภณัฑแ์ละ

บริกำรตำมที่ท่ำนรอ้งขอ หรือด ำเนินกำรตำมสมควรภำยในขอบเขตควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจระหว่ำงบริษัทกบัท่ำน หรือเพื่อ

ปฏิบตัิตำมสญัญำระหวำ่งบรษัิทกบัทำ่น 

 2) เพื่อตรวจสอบเหตกุำรณเ์ก่ียวกบักำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยั ปอ้งกนักำรกลั่นแกลง้ กำรฉอ้ฉล กำรฉอ้โกง หรอื

กำรกระท ำผิดกฎหมำย หรอืฟอ้งรอ้งด ำเนินคดีกบับคุคลที่ตอ้งรบัผิดชอบตอ่กำรกระท ำดงักลำ่ว 

 3) เพื่อตรวจสอบกำรบรกิำร และแกไ้ขขอ้ผิดพลำดที่ท  ำใหไ้มส่ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ 

 4) เพื่อท ำกำรศึกษำวิจัยเชิงวิทยำศำสตร ์เชิงประวตัิ หรือเชิงสถิติโดยทั่วไป หรือโดยผูช้  ำนำญกำร เพื่อประโยชน์

สำธำรณะ โดยค ำนงึถึงจรรยำบรรณและกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลที่เก่ียวขอ้งทัง้หมด เมื่อกำรลบขอ้มลูนัน้

จะท ำใหไ้มส่ำมำรถบรรลหุรือขดัขวำงกำรบรรลผุลส ำเรจ็ในกำรศกึษำวิจยัอยำ่งมีนยัส ำคญั 
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 5) เพื่อใชเ้ป็นกำรภำยในตำมสมควรโดยสอดคลอ้งกบัควำมคำดหมำยของท่ำนที่มีควำมสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกบับรษัิท 

และสอดคลอ้งกบับรบิทที่ทำ่นไดใ้หข้อ้มลูดงักลำ่วไวแ้ตแ่รก 

 6) เพื่อปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั กฎหรอืระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 

 
 ข้อ 10.  ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล 

 10.1 บริษัทจะเก็บรกัษำขอ้มลูส่วนบุคคลเท่ำที่มีควำมจ ำเป็น เพื่อวตัถุประสงคข์องกำรประมวลผล ตำมที่ระบุใน

นโยบำยฉบบันี ้แบง่ไดด้งันี ้

 1) กรณีที่ท่ำนใหข้อ้มลูแก่บริษัทในฐำนะที่ท่ำนเป็นลกูคำ้ คู่สญัญำ บริษัทจะเก็บขอ้มลูท่ำนไวต้รำบเทำ่ที่จ ำเป็นเพื่อ

ใหบ้รกิำรแก่ทำ่นตำมระยะเวลำในสญัญำ และจะเก็บตอ่ไปอีก 10 (สบิ) ปี นบัถดัจำกปีที่สิน้สดุสญัญำหรอืสิน้สดุควำมสมัพนัธ์

กบัท่ำน เวน้แต่ บริษัทอำจเก็บขอ้มลูดงักลำ่วไวน้ำนกว่ำระยะเวลำดงักลำ่วไดต้ำมก ำหนดระยะเวลำที่จ  ำเป็นของขอ้มูลส่วน

บคุคลแตล่ะประเภท เมื่อบรษัิทมีควำมจ ำเป็นตอ่กำรใชง้ำน หรอืประมวลผล หรอืเมื่อจ ำเป็นท่ีจะตอ้งปฏิบตัิตำมกฎหมำย หรอื

เป็นกำรปฏิบตัิตำมค ำสั่งของเจำ้พนกังำน หนว่ยงำนของรฐัที่มีอ  ำนำจ หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 2) บรษัิทจะเก็บขอ้มลูทำ่นไวต้ำมประเภทกิจกรรม และวตัถปุระสงคข์องกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลดงัที่ระบใุน

ประกำศควำมเป็นสว่นตวั (Privacy Notice) 

 3) กรณีที่ทำ่นใหข้อ้มลูแก่บรษัิทในฐำนะสมำชิก บรษัิทจะเก็บขอ้มลูทำ่นไวต้รำบเทำ่ที่ทำ่นเป็นสมำชิกของบรษัิท 

 4) กรณีขอ้มลูบนแอปพลเิคชนั บรษัิทจะเก็บไวจ้นกวำ่ทำ่นจะลบบญัชี 

 5) กรณีที่บริษัทใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยขอควำมยินยอมจำกท่ำน บริษัทจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล

ดงักลำ่วจนกวำ่ทำ่นจะแจง้ขอยกเลกิควำมยินยอม และบรษัิทด ำเนินกำรตำมค ำขอของทำ่นเสรจ็สิน้แลว้ 

 6) กรณีอื่น ๆ บริษัทจะเก็บรกัษำขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนไวต้รำบเทำ่ที่จ  ำเป็นตำมสมควรเพื่อปฏิบตัิตำมหนำ้ที่ของ

บรษัิทเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท์ี่ก ำหนดไวใ้นนโยบำยนี ้กรณีที่ไมส่ำมำรถก ำหนดระยะเวลำกำรเก็บรกัษำขอ้มลูสว่นบคุคลได้

ชดัเจน บริษัทจะเก็บรกัษำขอ้มลูไวต้ำมระยะเวลำที่อำจคำดหมำยไดต้ำมมำตรฐำนของกำรเก็บรวบรวม (เช่น อำยคุวำมตำม

กฎหมำยทั่วไปสงูสดุ 10 ปี)  ทัง้นีห้ำกมีกำรด ำเนินกำรทำงศำล ขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นอำจถกูจดัเก็บไวจ้นกวำ่จะสิน้สดุกำร

ด ำเนินกำรดงักลำ่ว รวมถึงระยะเวลำใด ๆ ในกำรด ำเนินกำรท่ีจ ำเป็นเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์จำกนัน้ขอ้มลูของทำ่นจะถกูลบ

หรอืเก็บตำมที่กฎหมำยอนญุำต 

 

 

 

 



 

 

 

 

 10.2 เมื่อพน้ระยะเวลำที่ก ำหนดแลว้ บริษัทจะด ำเนินกำรลบ ท ำลำย ท ำใหข้อ้มลูสว่นบคุคลดงักลำ่วเป็นขอ้มลูที่ไม่

สำมำรถระบุตวับคุคลที่เป็นเจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคลได ้หรือด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่น

บุคคลก ำหนด เพื่อใหก้ำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะเก็บรกัษำขอ้มูล

บำงอย่ำงไวน้ำนกว่ำที่ระบุขำ้งตน้ หำกจ ำเป็นที่จะตอ้งปฏิบตัิตำมกฎหมำย หรือเป็นกำรปฏิบตัิตำมค ำสั่งของเจำ้พนกังำน 

หนว่ยงำนของรฐัที่มีอ  ำนำจ หรอืผูเ้ก่ียวขอ้ง และเพื่อวตัถปุระสงคท์ำงธุรกิจหรอืโดยชอบตำมกฎหมำย 

 10.3 สว่นงำนของทรพัยำกรบคุคลใหไ้ปด ู“นโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลส ำหรบัฝ่ำยทรพัยำกรบคุคล” 

 
ข้อ 11.     การใช้คุกกี ้

 11.1 คกุกี ้(Cookies) หมำยถึง ขอ้มลูขนำดเลก็ที่เว็บไซตส์ง่ไปเก็บไวก้บัเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีเขำ้ชมเวบ็ไซต ์เพื่อ

ช่วยใหเ้ว็บไซตจ์ดจ ำขอ้มลูเขำ้ชมของเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคล เช่น ภำษำที่เลอืกใชเ้ป็นอนัดบัแรก ผูใ้ชข้องระบบ หรอืกำรตัง้คำ่

อื่น ๆ เมื่อเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลเขำ้ชมเว็บไซตใ์นครั้งถดัไป เว็บไซตจ์ะจดจ ำไดว้่ำเป็นผูใ้ชท้ี่เคยเขำ้ใชบ้รกิำรแลว้ และตัง้คำ่

ตำมที่เจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลก ำหนด จนกวำ่เจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลจะลบคกุกี ้หรอืไมอ่นญุำตใหค้กุกีน้ัน้ท ำงำนอีกตอ่ไป 

 11.2 บรษัิทใชค้กุกีเ้พื่อเก็บขอ้มลูกำรลอ็กอิน (Login) ลอ็กเอำท ์(Logout) หรอืขอ้มลูอื่นในคอมพิวเตอรข์องทำ่น เมื่อ

ทำ่นเขำ้ชมเว็บไซต ์เพื่อปรบัปรุงกำรท ำงำนของเว็บไซตข์องบรษัิทกำรตลำด และเนือ้หำในเว็บไซตข์องบรษัิท และเพื่อใหบ้รกิำร

ต่ำง ๆ ของบริษัท เป็นไปตำมควำมพึงพอใจและควำมสนใจของท่ำน คุกกีท้  ำใหบ้ริษัท สำมำรถวิเครำะหกิ์จกรรมต่ ำง ๆ 

เก่ียวกบัเว็บไซตข์องบริษัทได ้อำทิ วนัที่ เวลำ และหนำ้เว็บไซตท์ี่เขำ้ชม ตลอดจนเว็บไซตต์น้ทำงที่ท่ำน หรือผูเ้ขำ้ชมรำยใหม่

เช่ือมโยงมำที่เว็บไซต ์ป้องกนัและตรวจจบักำรด ำเนินกำรที่ตอ้งหำ้มหรือไม่ไดร้บัอนุญำต ส ำหรบับริกำรบำงประเภท บริษัท

เสนอทำงเลือกใหท้่ำนในกำรเก็บขอ้มูลรหสัผูใ้ชห้รือรหสัผ่ำนไวใ้นคกุกีไ้ดโ้ดยที่ลกูคำ้ไม่จ ำเป็นตอ้งใส่ขอ้มลูดงักล่ำวอีกเมื่อ

กลบัมำยงัเว็บไซตข์องบรษัิท ในภำยหลงั บรษัิทอำจใชแ้ฟลชคกุกี ้(Flash Cookie) เพื่อแสดงเนือ้หำตำมสิง่ที่ทำ่นดบูนเว็บไซต ์

ของบริษัทเพื่อก ำหนดลกัษณะเฉพำะตวัในกำรเขำ้ใชง้ำนเมื่อท่ำนเลือกบริกำรใด ๆ ของบริษัท ลงทะเบียนรบัข่ำวสำรหรอืกำร

แจง้ทำงอีเมล กรอกขอ้มลูแบบฟอรม์ออนไลน ์หรือกรอกแบบสอบถำม บริษัทอำจพยำยำมระบุเบรำวเ์ซอรข์องท่ำน และน ำ

ขอ้มลูจำกคกุกี ้และขอ้มลูอื่นท่ีเก็บรวบรวมผำ่นช่องทำงออนไลนไ์ปใชร้ว่มกบัขอ้มลูอื่นท่ีอยูใ่นควำมครอบครองของบรษัิท 

 11.3 เจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลสำมำรถตัง้คำ่ควำมเป็นสว่นตวั โดยเลอืกที่จะยอมรบัหรอืไมร่บัคกุกีก็้ได ้ทัง้นีก้รณีทำ่น

เลอืกที่จะไมย่อมรบัหรอืลบคกุกีเ้ว็บไซตอ์ำจจะไมส่ำมำรถใหบ้รกิำรหรอืไมส่ำมำรถแสดงผลไดอ้ยำ่งถกูตอ้งไดอ้ยำ่งเตม็ที่และมี

ประสทิธิภำพ ซึง่อำจสง่ผลใหก้ำรเขำ้ถึงและกำรใชง้ำนบำงฟังกช์นัชำ้ลง หรอืมีควำมสะดวกลดลง 

 ทัง้นี ้รำยละเอียดใหไ้ปดทูี่”นโยบำยคกุกี”้  https://www.mvisioncorp.com/files/Cookies_Policy_MVP.pdf 
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ข้อ 12.  โฆษณาของบุคคลที่สาม 

 12.1 ตวัเลอืกเก่ียวกบัคกุกี ้

 ท่ำนอำจลบกำรตัง้ค่ำเบรำวเ์ซอรเ์พื่อยกเลิกกำรใชค้กุกี ้และยงัคงใชง้ำนเว็บไซตข์องบริษัทต่อไปได ้ทัง้นี ้ กำรเขำ้ถึง

และใชง้ำนเว็บไซตบ์ำงลกัษณะอำจชำ้ลงและไดร้บัควำมสะดวกนอ้ยลง 

 12.2 กำรตลำดทำงอีเมล ทำงขอ้ควำม หรอืทำงโทรศพัท ์

กำรใหค้วำมยินยอมแกบ่รษัิทถือเป็นกำรอนญุำตโดยชดัแจง้ใหส้ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดด้ว้ยใชร้ะบบติดตอ่ทำงโทรศพัท์  อตัโนมตัิ 

หรือที่ควบคมุดว้ยระบบคอมพิวเตอร ์กำรสง่ขอ้ควำมและกำรสง่ขอ้ควำมที่บนัทึกไวล้ว่งหนำ้ และ เทคโนโลยีอื่นในกำรติดตอ่

ทำงโทรศพัทเ์พื่อวตัถปุระสงคโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำย ตลอดจนกำรเสนอบรกิำรตำ่ง ๆ ของ    บคุคลที่สำม 

ทัง้นี ้ในกำรยกเลิกกำรรบัอีเมลส่งเสริมกำรขำย ข่ำวสำร และขอ้มูลล่ำสุดของบริษัท เก่ี ยวกับ บริกำรต่ำง ๆ หรือกำรท ำ

กำรตลำดทำงโทรศพัทท์ำ่นสำมำรถติดตอ่บรษัิทผำ่นช่องทำง ค ำแนะน ำที่บรษัิทก ำหนด 

 
 ข้อ 13.  การเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับคู่ค้าหรือหน่วยงานอื่น 

 13.1 กรณีท่ำนใหข้อ้มลูแก่บริษัทโดยตรง บริษัทอำจเช่ือมโยงขอ้มลูสว่นบคุคลกบัคู่คำ้หรือหน่วยงำนอื่น โดยบริษัท

จะขอควำมยินยอมจำกทำ่นก่อนท่ีจะท ำกำรเช่ือมโยงขอ้มลูสว่นบคุคล โดยมีรำยละเอียดอยำ่งนอ้ย 

 คูค่ำ้หรอืหนว่ยงำนท่ีจะท ำกำรเช่ือมโยงขอ้มลูสว่นบคุคล 

 วตัถปุระสงคใ์นกำรเช่ือมโยงขอ้มลูสว่นบคุคล  

 วิธีกำรในกำรเช่ือมโยงขอ้มลูสว่นบคุคล 

 ขอ้มลูสว่นบคุคลที่จะท ำกำรเช่ือมโยง  

 บคุคลผูม้ีสทิธิเขำ้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคล 

 13.2 ในกำรเช่ือมโยงขอ้มลูส่วนบุคคลกับคู่คำ้หรือหน่วยงำนอื่น บริษัทจะแสดงช่ือผูเ้ก็บรวบรวมบุคคลผูม้ีสิทธิใน

ขอ้มลูที่ไดม้ีกำรเก็บรวบรวมอย่ำงชัดเจน เพื่อใหท้่ำนไดร้บัทรำบ นอกจำกนี ้บริษัทจะจดัท ำบนัทึกกำรเช่ือมโยงขอ้มูลไวเ้ป็น

หลกัฐำนทัง้นี ้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรเช่ือมโยงขอ้มลู บริษัทจะแจง้ใหท้่ำนทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่ว และขอควำม

ยินยอมก่อนกำรด ำเนินกำร 

 

 

 

 



 

 

 

 
 ข้อ 14. การเชื่อมโยงไปยงัเว็บไซต ์บริการของบุคคลภายนอก 

เว็บไซตข์องบริษัทอำจมีลิงคเ์ช่ือมโยงไปยงัเว็บไซตข์องบุคคลภำยนอกซึ่งบุคคลภำยนอกเหล่ำนัน้อำจเก็บรวบรวมขอ้มูล

บำงอยำ่งเก่ียวกบักำรใชบ้รกิำร และขอ้มลูสว่นบคุคล โดยบรษัิทไมส่ำมำรถรบัผิดชอบในควำมปลอดภยัหรือควำมเป็นสว่นตวั

ของขอ้มลูใด ๆ ที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต ์ของบคุคลภำยนอกดงักลำ่ว เจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลควรใชค้วำมระมดัระวงัและ

ตรวจสอบนโยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเว็บไซต ์ของบคุคลภำยนอกเหลำ่นัน้ใหล้ะเอียดก่อนกำรใชบ้รกิำร 

 
 ข้อ 15. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงคเ์ดิม 

 บริษัทมีสิทธิในกำรเก็บรวบรวม และใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนที่บริษัทไดเ้ก็บรวบรวมไวก้่อนวนัที่ พระรำชบญัญตัิ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตำมวัตถุประสงคเ์ดิม หำกท่ำนไม่ประสงคท์ี่จะใหบ้ริษัท เก็บรวบรวม และใช้ขอ้มูลส่วนบุคคล

ดงักลำ่วตอ่ไปทำ่นสำมำรถแจง้บรษัิท เพื่อขอถอนควำมยินยอมของทำ่นเมื่อใดก็ได ้ผำ่นช่องทำงที่บรษัิทก ำหนด 

 
 ข้อ 16. การรักษาความม่ันคงปลอดภยัของข้อมูล 

 บรษัิทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นบรษัิทจงึก ำหนด ใหม้ี

มำตรกำรในกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลอย่ำงเหมำะสมและสอดคลอ้งกับกำรรกัษำควำมลบัของ

ขอ้มลูสว่นบคุคลเพื่อปอ้งกนักำรสญูหำย กำรเขำ้ถึง ท ำลำย ใช ้แปลง แกไ้ขหรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยไมม่ีสทิธิหรือโดย

ไม่ชอบดว้ยกฎหมำย ตลอดจนกำรป้องกนัมิใหม้ีกำรน ำขอ้มลูสว่นบคุคลไปใชโ้ดยมิไดร้บัอนญุำตซึ่งบริษัทก ำหนดสิทธิในกำร

เขำ้ถึง หรอืกำรใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคล เพื่อรกัษำควำมลบัและควำมปลอดภยัของขอ้มลู ดงันี  ้

 16.1 บรษัิทจะใชม้ำตรกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูทำงเทคนิค ทำงกำยภำพ และทำงธุรกำรท่ีเหมำะสม 

เพื่อป้องกนักำรเขำ้ถึงและเปิดเผยขอ้มลูโดยไม่ไดร้บัอนญุำต และสอดคล้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และมำตรฐำน  ที่

รบัรองโดยทั่วไป บริษัทก ำหนดใหล้กูจำ้งของบริษัท เขำ้รบักำรฝึกอบรมเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลและกำรรกัษำ

ควำมมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลู นอกจำกนี ้บรษัิทยงัมีมำตรำกำรตรวจสอบใหแ้นใ่จวำ่ คูค่ำ้ของบรษัิท มีกำรใชม้ำตรกำรในกำร

ประมวลผล โอนยำ้ย จดักำร และรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูอยำ่งเพียงพอในกำรใหบ้รกิำรในนำมของบรษัิท อีกทัง้ 

บริษัทจะมีกำรสอบทำนและปรบัปรุงมำตรกำรดงักลำ่วตำมควำมจ ำเป็นเพื่อใหแ้น่ใจวำ่กำรประมวลผลขอ้มลูดงักลำ่วเป็นไป

ตำมมำตรฐำนตำ่ง ๆ และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 16.2 บริษัทจะก ำหนดนโยบำย ระเบียบ แนวปฏิบตัิ และขัน้ตอนวิธีกำรต่ำง ๆ เพื่อกำรจดักำรขอ้มลูอย่ำงปลอดภยั 

และปอ้งกนักำรเขำ้ถึงโดยไมไ่ดร้บัอนญุำตดงันี ้

 

 



 

 

 

 

 1) ก ำหนดนโยบำยและขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนที่ชดัเจน เพื่อกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล และเพื่อจดักำรขอ้มลูให้

เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนดอยำ่งปลอดภยั 

 2) ไมจ่ ำหนำ่ยหรอืขำยขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นไมว่ำ่กรณีใด และจะไมโ่อนขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นไปยงับคุคลอื่น

ที่ไมใ่ช่ผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษัิท 

 3) จ ำกดัสทิธิลกูจำ้งของบรษัิท ในกำรเขำ้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคล 

 4) ป้องกนักำรเขำ้ถึงขอ้มลูสว่นบุคคลโดยไม่ไดร้บัอนญุำต โดยจดัใหม้ีกำรเขำ้รหสัขอ้มลู กำรตรวจสอบตวัตนและ

เทคโนโลยีกำรตรวจจบัไวรสั ตำมควำมจ ำเป็น 

 5) ตรวจสอบสถำนะ คูค่ำ้ของบรษัิท ก ำหนดใหคู้ค่ำ้ที่ท  ำธุรกิจกบับรษัิท ตอ้งปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑต์ำมกฎหมำยและ

ระเบียบต่ำง ๆ ว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและก ำหนดขอ้จ ำกัดกำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคล เพื่อใหแ้น่ใจว่ำมีกำรใช้

มำตรกำรในกำรประมวลผล โอนยำ้ย จดักำร และรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูอยำ่งเพียงพอ 

 6) ติดตำมตรวจสอบเว็บไซตข์องบรษัิท ผำ่นหนว่ยงำนท่ีมีควำมเช่ียวชำญดำ้นกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลและกำร

รกัษำควำมมั่นคงปลอดภยั 

 7) จดัใหม้ีกำรฝึกอบรมเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลแก่ลกูจำ้ง พนกังำน คณะท ำงำนของบรษัิท 

 8) ประเมินผลแนวปฏิบตัิเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล กำรจดักำรขอ้มลู และกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยั

ของขอ้มลูของบรษัิท อยำ่งสม ่ำเสมอ 

 9) จัดใหม้ีระบบกำรตรวจสอบ เพื่อด ำเนินกำรลบ หรือท ำลำยขอ้มลูส่วนบุคคล เมื่อพน้ก ำหนดระยะเวลำกำรเก็บ

รกัษำ หรอืที่ไมเ่ก่ียวขอ้งหรอืเกินควำมจ ำเป็นตำมวตัถปุระสงคใ์นกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ 

 10) จดัใหม้ีมำตรกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูทำงเทคนิค ทำงกำยภำพ และทำงธุรกำรท่ีเหมำะสม เพื่อ

ป้องกนักำรเขำ้ถึง และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลจำกผูท้ี่ไมม่ีสิทธิ หรือหนำ้ที่ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือไม่ไดร้บัอนญุำต และไม่สอดคลอ้ง

กับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และมำตรฐำนที่รบัรองโดยทั่วไป รวมถึงทบทวนมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัเมื่อมีควำม

จ ำเป็น หรอืเมื่อเทคโนโลยีเปลีย่นแปลงไป เพื่อใหม้ีประสทิธิภำพในกำรรกัษำควำมปลอดภยัที่เหมำะสม 

 

 
 ข้อ 17. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

 17.1 บริษัทอำจส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงับริษัทในเครือ หรือบุคคลอื่นในต่ำงประเทศในกรณีที่

จ  ำเป็นเพื่อกำรปฏิบตัิตำมสญัญำซึง่ท่ำนเป็นคูส่ญัญำ หรือเป็นกำรกระท ำตำมสญัญำระหว่ำงบริษัท กบับคุคลหรือนิติบคุคล

อื่นเพื่อประโยชนข์องทำ่นหรอืเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของทำ่นก่อนเขำ้ท ำสญัญำ หรอืเพื่อปอ้งกนัหรอืระงบัอนัตรำย 

 



 

 

 

 

ต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของท่ำนหรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำย หรือเป็นกำรจ ำเป็นเพื่อด ำเนินภำรกิจเพื่อ

ประโยชนส์ำธำรณะที่ส  ำคญั 

 17.2 บริษัทอำจเก็บขอ้มูลของท่ำนบนคอมพิวเตอรเ์ซิรฟ์เวอร ์หรือคลำวดท์ี่ใหบ้ริกำรโดยบุคคลอื่น และอำจใช้

โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของบุคคลอื่นในรูปแบบของกำรใหบ้ริกำรซอฟท์แวรส์  ำเร็จรูปและรูปแบบของกำรใหบ้ริกำร

แพลตฟอรม์ส ำเรจ็รูปในกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่น และจะก ำหนดใหบ้คุคลอื่นเหลำ่นัน้ตอ้งมีมำตรกำรคุม้ครอง

ควำมมั่นคงปลอดภยัที่เหมำะสม ทัง้นี ้บรษัิทจะไมอ่นญุำตใหบ้คุคลที่ไมเ่ก่ียวขอ้งสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลได ้

 17.3 ในกรณีที่มีกำรสง่ขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นไปยงัตำ่งประเทศ บรษัิทจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่น

บคุคล และใชม้ำตรกำรท่ีเหมำะสมเพื่อท ำใหม้ั่นใจไดว้ำ่ขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นจะไดร้บักำรคุม้ครองและทำ่นสำมำรถใชส้ทิธิ

ที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนไดต้ำมกฎหมำย รวมถึงบริษัท จะก ำหนดใหผู้ท้ี่ไดร้บัขอ้มลูมีมำตรกำรปกป้องขอ้มูล

ของท่ำนอย่ำงเหมำะสมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลำ่วเท่ำที่จ  ำเป็นเท่ำนัน้ และด ำเนินกำรเพื่อป้องกนัไม่ใหบ้คุคล

อื่นใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยปรำศจำกอ ำนำจโดยมิชอบ 

 
 ข้อ 18.  ช่องทางการติดต่อบริษัท 

หำกเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลมีควำมประสงคจ์ะติดตอ่บรษัิทฯ เพือ่ใชส้ทิธิเก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคล หรอืหำกมีขอ้สงสยัประกำร

ใดเก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลตำมนโยบำยควำมเป็นสว่นตวันี ้โปรดติดตอ่เจำ้หนำ้ทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษัิทฯ ไดท้ี่

สว่นงำนควบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล (DPO) 

บรษัิท  เอ็ม  วิชั่น  จ ำกดั  (มหำชน) 

เลขที่  11/1  ซอยรำมค ำแหง  121  แขวงหวัหมำก  เขตบำงกะปิ  กรุงเทพฯ  10240 

Email  Address:   pdpa@mvisioncorp.com  Tel:  02-735-1201  ตอ่ 118 Fax:  02-735-2719 

 
ข้อ 19.     การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย 

บริษัทอำจปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขเพิ่มเติมนโยบำยควำมเป็นสว่นตวันีเ้ป็นครัง้ครำว เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่

กฎหมำยก ำหนด โดยบรษัิทจะประกำศแจง้กำรเปลีย่นแปลงใหท้่ำนทรำบผำ่นช่องทำงที่เว็บไซต ์หรอืแพลตฟอรม์ที่บรษัิทจดัให้

มีขึน้ ดังนัน้ เพื่อควำมเหมำะสม และมีประสิทธิภำพในกำรใหบ้ริกำร บริษัทจึงขอแนะน ำใหเ้จำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ำน

นโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลทกุครัง้ที่เยี่ยมชม หรอืใชบ้รกิำรจำกบรษัิท 
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