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บริษัท  เอ็ม  วช่ัิน  จ ำกัด  (มหำชน) 
 

นโยบำย 
กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 
 

วันทีป่ระกำศ : 4  มกรำคม  2565 

 
ผู้ประกำศ : 

 
…………………………. 
(นำยโอภำส  เฉิดพันธุ)์ 
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 

วันทีอ่นุมัตใิช้ : 4  มกรำคม  2565 

 
ผู้อนุมัต ิ: 

 
…………………………. 
(นำยทนง  ลีอ้ิสสระนุกูล) 

ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท 
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นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   

Personal Data Protection Act (PDPA) 
 

 

1.  หลักกำรและเหตุผล 

 ดว้ยความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทัง้ระบบสื่อสารไดพ้ฒันาไปอยา่งรวดเร็ว  ท าใหก้ารเขา้ถึงการเก็บ
รวบรวมการใชแ้ละการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล  สามารถท าไดโ้ดยง่าย  สะดวก  และรวดเรว็  อนัอาจน ามาซึง่ความเสยีหายตอ่
เจา้ของขอ้มลู 
 บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  Personal Data Protection  Act (PDPA)  ซึ่งเป็น
สิทธิขัน้พืน้ฐานส าคญัในความเป็นสว่นตวั  (Privacy  Right)  ที่ตอ้งไดร้บัความคุม้ครองตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย  
และหลกัปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนษุยชน  (Universal  Declaration  of  Human  Rights)  ซึ่งบคุคลใดจะถกูแทรกแซงตาม
อ าเภอใจในความเป็นสว่นตวั  ครอบครวั  ท่ีอยูอ่าศยั  หรอืการสือ่สารหรอืจะถกูลบหลูเ่กียรติยศและช่ือเสยีงไมไ่ด ้ ทกุคนมีสทิธิที่
จะไดร้บัความคุม้ครองของกฎหมายตอ่การแทรกแซงสทิธิหรอืการลบหลูด่งักลา่วนัน้  รวมถึงเพื่อสนบัสนนุและเคารพการปกปอ้ง
สิทธิมนุษยชนตามที่ประกาศใช้ในระดับสากลตามหลกัการของขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ  (UN  Global  Compact)  
รวมถึงกฎหมายที่ว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล  บริษัทจึงไดป้ระกาศนโยบายเพื่อเป็นหลกัในการคุม้ครองขอ้มลูสว่น
บคุคล  (Data Privacy)  ของลกูคา้  ดงันี ้
 

2. ขอบเขตกำรใช ้
2.1. ใหย้กเลิก  นโยบายนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  ฉบับ  วันที่  1  มกราคม  2562  และใช้นโยบาย      

ฉบบันีแ้ทน 
2.2. ใหป้ระกาศนโยบายฉบบันี ้ มีผลใชบ้งัคบักบัคณะกรรมการ  กรรมการ  ผูบ้รหิาร  และพนกังานทกุระดบัของบรษัิท  

เอ็ม  วิชั่น  จ ากดั  (มหาชน)  รวมถึงคูค่า้  ผูใ้หบ้ริการ  และผูม้ีสว่นไดเ้สยีกบับรษัิท 
2.3. ใหป้ระกาศฉบบันีม้ีผลใชบ้งัคบักบัทกุกิจกรรมการด าเนินงานของบรษัิทที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลเป็นตน้วา่  

ช่องทางการจดัเก็บขอ้มลู  ประเภทและรูปแบบของขอ้มลูที่จดัเก็บ  วตัถปุระสงคข์องบริษัทในการน าขอ้มลูสว่น
บุคคลไปใช ้ การแบ่งปันขอ้มูลดงักล่าวใหก้ับบุคคลอื่น  ตลอดจนวิธีการที่บริษัทด าเนินการปกป้องขอ้มูลสว่น
บคุคลของลกูคา้ 
 

3. ค ำนิยำม 
“บริษัท”   หมายความวา่  บรษัิท  เอ็ม  วิชั่น  จ ากดั  (มหาชน) 
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความวา่  ขอ้มลูเก่ียวกบับคุคล  ซึ่งท าให้สามารถระบถุึงตวับคุคลนัน้ได ้ เป็นตน้วา่  

ช่ือ  สกุล  ที่อยู่   วัน  เดือน  ปีเกิด  เพศ  ประวัติการศึกษา  หมายเลขโทรศัพท์                   
เลขประจ าตวัประชาชน  เลขหมาย  รหสั  และใหห้มายความรวมถึงขอ้มลูอื่นใดเก่ียวกบั
บคุคลใดบคุคลหนึง่  ซึง่ท าใหส้ามารถระบตุวับคุคลนัน้ไดไ้มว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม 
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“เจ้ำของข้อมูล” หมายความวา่  บคุคลซึง่เป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล  เป็นตน้วา่  ลกูคา้ 
“บุคคล” หมายความวา่  บคุคลธรรมดา 
 

4. กำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสว่นบุคคล 
การเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล  ใหก้ระท าไดภ้ายใตว้ตัถปุระสงคแ์ละเพียงเทา่ที่จ าเป็นตามกรอบวตัถปุระสงคห์รอื 

เพื่อประโยชนท์ี่มีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัวตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวม  โดยตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบก่อนหรอืในขณะ
เก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล  ถึงรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

4.1. วตัถปุระสงคข์องการเก็บรวบรวม 
4.2. ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ท าการเก็บรวบรวม 
4.3. กรณีที่เจา้ของขอ้มลูตอ้งใหข้อ้มลูสว่นบคุคล  เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมายหรอืสญัญา  หรอืเพื่อเขา้ท าสญัญาโดยตอ้ง

แจง้ถึงผลกระทบที่เป็นไปไดจ้ากการไมใ่หข้อ้มลูสว่นบคุคลใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบดว้ย 
4.4. ประเภทของบคุคลหรอืหนว่ยงานซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลที่เก็บรวบรวมอาจถกูเปิดเผย 
4.5. สทิธิของเจา้ของขอ้มลู 

 

5. กำรใช้หรือกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 
การใชห้รอืการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล  ใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคห์รอืเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชนท์ี่มีความ 

เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัวตัถปุระสงคข์องการเก็บรวบรวม  และตอ้งไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูที่ใหไ้วก้่อนหรอืในขณะนัน้  
เวน้แตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้ ไมจ่ าเป็นตอ้งขอความยินยอม 

5.1. เพื่อประโยชนเ์ก่ียวกบัการวางแผนหรอืสถิติหรอืส ามะโนตา่ง ๆ  ของหนว่ยงานของรฐั 
5.2. เพื่อปอ้งกนัหรอืระงบัอนัตรายตอ่ชีวิต  รา่งกายหรอืสขุภาพของบคุคล 
5.3. เป็นขอ้มลูที่เปิดเผยตอ่สาธารณะโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
5.4. เพื่อประโยชนแ์ก่การสบืสวนของพนกังานเจา้หนา้ที่ตามกฎหมาย  หรอืในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 
5.5. เป็นการปฏิบตัิตามที่กฎหมายก าหนด  หรอืตามค าสั่งศาล 

 

6. คุณภำพของข้อมูลสว่นบุคคล 
คณุภาพของขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ก็บรวบรวมนัน้ตอ้งถกูตอ้ง  ทนัสมยั  สมบรูณ ์ และไมก่่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ  เวน้แต่ 

จะมีกฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น 
 

7. กำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภยั 
เพื่อประโยชนใ์นการรกัษาความลบัและความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคล  บรษัิทไดม้ีมาตรการ  ดังนี ้
7.1. ก าหนดสิทธิในการเขา้ถึง  การใช ้ การเปิดเผย  การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล  รวมถึงการแสดงหรือยืนยนั      

ตวับคุคล  ผูเ้ขา้ถึงหรอืใชข้อ้มลูสว่นบคุคล  ตามแนวนโยบายสารสนเทศของบรษัิทอยา่งเครง่ครดั 
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7.2. ในการส่ง  การโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ  รวมถึงการน าขอ้มูลส่วนบุคคลไปเก็บบนฐานขอ้มูลใน

ระบบอื่นใด  ซึง่ผูใ้หบ้รกิารรบัโอนขอ้มลูหรอืบรกิารเก็บรกัษาขอ้มลูอยูต่า่งประเทศ  ประเทศปลายทางที่เก็บรกัษา
ขอ้มลูตอ้งมีมาตรการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลที่เทียบเทา่หรอืดีกวา่มาตรการตามนโยบายนี  ้
 

7.3. ในกรณีที่การฝ่าฝืนมาตรการการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของบริษัท  จนเป็นเหตุใหม้ีการละเมิดขอ้มูลสว่น
บคุคล  หรอืขอ้มมลูสว่นบคุคลรั่วไหลสูส่าธารณะ  บรษัิทจะด าเนินการแจง้เจา้ของขอ้มลูใหท้ราบโดยเรว็รวมทัง้ 
แจง้แผนการเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดหรือการรั่วไหลของข้อมลูสว่นบคุคลสูส่าธารณะในกรณีที่เกิด
จากความบกพรอ่งของบริษัท  ทัง้นี ้ บริษัทจะไมร่บัผิดชอบในกรณีความเสียหายใดๆ  อนัเกิดจากการใชห้รอืการ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม  รวมถึงการละเลย  หรือเพิกเฉยการออกจากระบบ  ( Log  out)  
ฐานขอ้มูล  หรือระบบการสื่อสารสงัคมออนไลนข์องบริษัท  โดยการกระท าของเจา้ของขอ้มูลหรือบุคคลอื่นซึ่ง
ไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลู 
 

7.4. บริษัทมีการด าเนินการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพของระบบรักษาข้อมูลส่วนบุคคลโดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 
 

8. ควำมรับผิดชอบของบุคคล 
บรษัิทก าหนดใหพ้นกังานหรอืหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคล  ตอ้งใหค้วามส าคญัและรบัผิดชอบในการ 

เก็บรวบรวม  ใช ้ หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลตามนโยบายและแนวปฎิบตัิในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลนีอ้ย่างเครง่ครดั  
โดยมีสายงานสารสนเทศและหน่วยงาน  Corporate  Legal & Compliance  ซึ่งท าหนา้ที่ก ากบัดแูลภาพรวมตามนโยบายให้
เป็นไปอยา่งมีประสทิธิผล 
 

9. สิทธิของเจ้ำของข้อมูล 
เจา้ของขอ้มลูมีสทิธิขอเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลของตน  ขอใหล้บหรอืท าลายขอ้มลู  ระงบัการใชช้ั่วคราว  ตลอดจนสทิธิ 

ในการขอแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง  ทันสมยั  และสมบรูณอ์ยู่เสมอ  ทัง้นี ้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่เก่ียวกบัขอ้มลูสว่น
บคุคลก าหนด  เวน้แตเ่ป็นการขดัหรอืแยง้กบับทบญัญตัิแหง่กฎหมาย  การกระทบตอ่ความมั่นคงแหง่ราชอาณาจกัร  กระทบตอ่
เศรษฐกิจและการพาณิชยข์องประเทศ  มีผลตอ่การสบืสวนสอบสวนของพนกังานเจา้หนา้ที่ตามกฎหมาย  หรอืการพิพากษาคดี
ของศาล  หรอืกระทบตอ่สทิธิเสรภีาพของบคุคลอื่น  โดยเจา้ของขอ้มลูสามารถติดตอ่กบับรษัิทไดท้ี่ 
บรษัิท  เอ็ม  วิชั่น  จ ากดั  (มหาชน) 
เลขที่  11/1  ซอยรามค าแหง  121  ถนนรามค าแหง  แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240 
Email  Address:   pdpa@mvisioncorp.com  Tel:  02-735-1201  Fax:  02-735-2719 
 
 
 

mailto:pdpa@mvisioncorp.com
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10. บทก ำหนดโทษ 
ผูม้ีหนา้ที่รบัผิดชอบในการด าเนินงานเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ตามหนา้ที่ของตน  หากละเลย  หรอืละเวน้ไมส่ั่งการหรอื 

ไมด่  าเนินการ  หรอืสั่งการ  หรอืด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่ในหนา้ที่ของตน  อนัเป็นการฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบั
เรื่องขอ้มูลส่วนบุคคล  จนเป็นเหตุใหเ้กิดความผิดตามกฎหมายและ/หรือความเสียหายขึน้  ผูน้ัน้ตอ้งรบัโทษทางวินยัตาม
ระเบียบของบริษัท  โดยบริษัทจะไมป่ระนีประนอมใหก้บัความผิดใด ๆ  ที่ผูม้ีหนา้ที่รบัผิดชอบไดก้ระท าขึน้และผูน้ัน้ตอ้งรบัโทษ
ทางกฎหมายตามความผิดที่เกิดขึน้  ทัง้นี ้ หากความผิดดงักลา่วก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัทและ/หรอืบคุคลอื่นใด  บริษัท
อาจพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมายเพิ่มเติมตอ่ไป 
 

11. กำรทบทวนนโยบำย 
บรษัิทจะท าการทบทวนนโยบายนีอ้ยา่งนอ้ยปีละ  1  ครัง้  หรอืกรณีที่กฎหมายมีการเปลีย่นแปลงแกไ้ข 

 
ทัง้นี ้ ใหม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี  4  มกราคม  2565  เป็นตน้ไป 

 
สั่ง ณ วนัท่ี  4  มกราคม  2565 

 
         ………………………………. 

(นายทนง   ลีอ้ิสสระนกุลู) 
 ประธานคณะกรรมการบรษัิท 

 
 


