นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัทฯ”) ตระหนักและให้ ควำมสำคัญถึงสิทธิในควำมเป็ นส่วนตัว
และกำรปกป้องข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนซึง่ อยูใ่ นควำมรับผิดชอบของบริ ษัทฯ ดังนัน้ บริ ษัท ฯ จึงได้ จดั ทำนโยบำยคุ้มครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคลนี ้ขึ ้นเพื่อให้ ทำ่ นมัน่ ใจว่ำบริ ษัทฯ จะดำเนินกำรในกำรเก็บรวบรวม กำรจัดเก็บ กำรใช้ กำรเปิ ดเผย กำรส่ง
และกำรโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงถูกต้ องและเหมำะสม รวมทังคุ
้ ้ มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมมำตรฐำน
ที่กฎหมำยกำหนด
1.

2.

คานิยาม
1.1

“ข้ อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้ สำมำรถระบุตวั บุคคลนันได้
้ ไม่ว่ำทำงตรงหรื อ
ทำงอ้ อม แต่ไม่รวมถึงข้ อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพำะ

1.2

“ข้ อ มูลส่ว นบุค คลที่ มี ค วำมอ่อ นไหว” หมำยถึ ง ข้ อ มูลส่ว นบุค คลตำมที่ ก ำหนดไว้ ในมำตรำ 26 ของ
พระรำชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) หรื อที่คณะกรรมกำรคุ้มครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคลกำหนด หรื อที่กฎหมำยใด ๆ ณ ปั จจุบนั หรื อที่จะมีขึ ้นในอนำคตระบุให้ ถือเป็ นข้ อมูลส่วน
บุคคลทีม่ ีควำมอ่อนไหว

1.3

“กำรประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล” ได้ แก่ กำรเก็บรวบรวม กำรจัดเก็บ กำรใช้ กำรเปิ ดเผย กำรส่งและกำร
โอน ข้ อมูลส่วนบุคคล

นโยบายฉบับนีม้ ีขนึ ้ เพื่ออะไร

นโยบำยฉบับนี ้ใช้ เพื่อแจ้ งให้ ท่ำนในฐำนะเจ้ ำของข้ อมูลส่วนบุคคลทรำบถึงวัตถุประสงค์และรำยละเอียดของกำร
ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตำมกฎหมำยของท่ำนที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลส่วนบุคคล
3.

การให้ ความยินยอมให้ ใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล

เมื่อท่ำนขอข้ อมูลหรื อขอเข้ ำใช้ บริ กำรต่ำง ๆ หรื อติดต่อกับบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ อำจขอให้ ท่ำนให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนแก่บริ ษัทฯ ซึ่งในกรณีที่ท่ำนเป็ นนิติบุคคล ข้ อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษัทฯ อำจขอจำกท่ำน รวมถึงข้ อมูลของ พนักงำน
บุคลำกร เจ้ ำหน้ ำที่ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น บุคคลผู้มีอำนำจ กรรมกำร ผู้ติดต่อ ตัวแทน และบุคคลธรรมดำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
ท่ำน โดยท่ำนรับรองว่ำท่ำนได้ รับควำมยินยอมจำกบุคคลผู้เป็ นเจ้ ำของข้ อมูลส่วนบุคคล ในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล
ให้ แก่บริ ษัทฯ เพื่อให้ บริ ษัทฯ ได้ ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลภำยใต้ นโยบำยฉบับนี ้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ อำจได้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกบุคคลอื่ น ๆ (เช่น คู่สมรสของท่ำน บริ ษัทที่ ท่ำนเป็ นกรรมกำร
ผู้บริ หำร หรื อเป็ นพนักงำน หรื อเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อจำกนิติบคุ คลอื่นที่ท่ำนมีสว่ นได้ เสีย) เนื่องจำกบุคคลนัน้ ๆ ขอใช้ บริ กำร
ของบริ ษัทฯ หรื อติดต่อกับบริ ษัทฯ ดังนัน้ นโยบำยฉบับนี ้จะครอบคลุมถึงท่ำนที่เป็ นเจ้ ำของข้ อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษัทฯ ได้
เก็บข้ อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตำมที่ได้ กล่ำวไว้ ในข้ อ 6 ของนโยบำยฉบับนี ้ด้ วย

บริ ษัทฯ อำจจำเป็ นต้ องประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว เช่น ข้ อมูลเกี่ ยวกับสุขภำพร่ ำงกำยหรื อ
จิตใจของท่ำน ประวัติอำชญำกรรม เชือ้ ชำติ ศำสนำ หรื อ ข้ อมูลชีวมำตร (เช่น ระบบจดจำใบหน้ ำ ลำยนิ ้วมือ) เป็ นต้ น
หำกท่ำนใช้ บริ กำรที่มีควำมจำเป็ นต้ องทรำบข้ อมูลประเภทนี ้ บริ ษัทฯ จะใช้ ข้อมูลประเภทนีเ้ ฉพำะในเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรที่
ท่ำนใช้ บริ กำรนัน้ ๆ เท่ำนัน้ หำกบริ ษัท ฯ จะประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลประเภทนี ้ บริ ษัทฯ จะขอให้ ท่ำนแสดงควำม
ยินยอมโดยชัดแจ้ งเป็ นกรณีตำ่ งหำกอีกครัง้ หนึง่
นอกจำกนี ้ ในกรณีที่บริ ษัทฯ มีควำมจำเป็ นต้ องโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังประเทศที่อำจไม่มีระดับกำร
คุ้มครองข้ อมูลที่เพียงพอ ซึง่ กฎหมำยกำหนดให้ ต้องได้ รับควำมยินยอม หรื อ บริ ษัทฯ ไม่สำมำรถอำศัยหลักเกณฑ์หรื อฐำน
ทำงกฎหมำยอื่น ๆ รองรับ บริ ษัทฯ จะขอให้ ทำ่ นแสดงควำมยินยอมโดยชัดแจ้ งเป็ นกรณีตำ่ งหำกอีกครัง้ หนึง่ ด้ วยเช่นกัน
ทังนี
้ ้ ท่ำนมีสิทธิที่จะไม่ให้ ข้อมูลส่วนบุคคลหรื อข้ อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวหรื อเพิกถอนควำมยินยอมที่ได้
ให้ ไว้ แก่บริ ษัทฯ ได้ อย่ำงไรก็ตำม กำรไม่ให้ ข้อมูลนัน้ ๆ หรื อเพิกถอนควำมยินยอมที่ได้ ให้ ไว้ อำจทำให้ ท่ำนไม่สำมำรถใช้
บริ กำรของบริ ษัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง และ/หรื อ มีประสิทธิภำพได้
4.

ข้ อมูลส่ วนบุคคลใดบ้ างที่บริษัทฯ ประมวลผล
4.1

ข้ อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษัทฯ ประมวลผล ได้ แก่ ข้ อมูลส่วนบุคคล และข้ อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว
ซึง่ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงข้ อมูลดังต่อไปนี ้
1)

ข้ อมูลที่บง่ ชี ้ตัวตนทัว่ ไป เช่น คำนำหน้ ำชื่อ ชื่อ ชื่อกลำง นำมสกุล (ทังภำษำไทยและภำษำอั
้
งกฤษ)
เพศ อำยุ สถำนภำพกำรสมรส ชื่อ-นำมสกุล ของคู่สมรส ชื่อ -นำมสกุล ของบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภำวะ วันเดือนปี เกิ ด สถำนที่เกิ ด เพศ สัญชำติ ข้ อมูลบนบัตรที่ออกโดยรั ฐบำล (เช่น เลขบัตร
ประจำตัวประชำชน เลขที่หนังสือเดินทำง เลขบัตรประจำตัวผู้เสียภำษี อำกร ข้ อมูลที่อยู่ เป็ นต้ น)
ลำยมือชื่อ ชื่อผู้ใช้ งำน กำรบันทึกเสียง กำรบันทึกเสียงสนทนำทำงโทรศัพท์ กำรบันทึกภำพจำก
กล้ องวงจรปิ ด รู ปถ่ำย ทะเบียนบ้ ำน รหัสผ่ำนกรณี ใช้ งำนเว็บไซต์หรื อช่องทำงออนไลน์ อื่นของ
บริ ษัทฯ

2)

ข้ อมูลเพื่อกำรติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมำยเลขโทรสำร
อีเมล และรหัสประจำตัวสำหรับกำรติดต่อสือ่ สำรทำงอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

3)

ข้ อมูลทำงกำรศึกษำและประวัติกำรทำงำน เช่น วุฒิกำรศึกษำ สำขำที่สำเร็ จกำรศึกษำ ปี ที่สำเร็ จ
กำรศึกษำ ชื่อและที่ตงของสถำบั
ั้
นกำรศึกษำ ข้ อมูล Work Permit อำชีพ ชื่อสถำนที่ทำงำน ประเภท
ธุรกิจของสถำนที่ทำงำน ที่ตงของสถำนที
ั้
่ทำงำน เบอร์ โทรศัพท์ของสถำนที่ทำงำน ตำแหน่ง

4)

ข้ อมูลเกี่ยวกับประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย เช่น ประวัติอำชญำกรรม ประวัติกำรฟอกเงิน รวมถึง
ข้ อมูลที่ได้ รับจำกกำรตรวจสอบหรื อได้ รับแจ้ งจำกหน่วยงำนที่มีอำนำจตำมกฎหมำย

5)

ข้ อมูลกำรถือหลักทรัพย์ เช่น จำนวนและประเภทหลักทรัพย์ที่ถือ ทังทำงตรงและทำงอ้
้
อม สัดส่วน
หลักทรัพย์ที่ถือสิทธิออกเสียง รำยละเอียดกำรได้ มำซึง่ หลักทรัพย์ (เช่น รำคำ วันที่มีกำรได้ มำ)

6)

ข้ อมูลทำงเทคนิค เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรื ออินเทอร์ เน็ตโพรโทคอล (IP address) เว็บบีคอน (web
beacon) ล็อก (Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) รุ่ นอุปกรณ์ และประเภทของอุปกรณ์ เครื อข่ำย
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ข้ อมูลกำรเชื่อมต่อ ข้ อมูลกำรเข้ ำถึง ข้ อมูลกำรเข้ ำใช้ งำนแบบ single sign-on (SSO) กำรเข้ ำสู่
ระบบ (Login log) เวลำที่เข้ ำถึง ระยะเวลำที่ใช้ บนหน้ ำเพจของบริ ษัท ฯ คุกกี ้ ข้ อมูลกำรเข้ ำสูร่ ะบบ
ประวัติกำรค้ นหำ ข้ อมูลกำรเรี ยกดู ประเภทและเวอร์ ชนั่ ของเบรำว์เซอร์ กำรตังค่
้ ำเขตเวลำ (Time
zone setting) และสถำนที่ตงั ้ ประเภทและเวอร์ ชั่นของปลัก๊ อินเบรำว์เซอร์ ระบบปฏิบตั ิกำรและ
แพลตฟอร์ ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ทำ่ นใช้ ในกำรเข้ ำถึงแพลตฟอร์ ม
7)
5.

ข้ อมูลกำรใช้ งำน เช่น ข้ อมูลเกี่ยวกับกำรใช้ งำนของท่ำนบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ ม และกำรใช้ บริ กำร

แหล่ งที่มาของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษัทฯ อำจเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ได้ แก่ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน นักลงทุนอื่น ๆ ผู้ติดต่อธุรกิจกับ

บริ ษัทฯ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้สมัครงำน พนักงำนและอดีตพนักงำน และผู้ร้องเรี ยน เป็ นต้ น
ในกรณีที่ทำ่ นให้ ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลอื่นแก่บริ ษัทฯ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้ อมูลสมำชิก
ในครอบครัว ท่ำนรับรองและรับประกันควำมถูกต้ องของข้ อมูลส่วนบุคคลนัน้ พร้ อมทังรั
้ บรองและรับประกันว่ำ ท่ำนได้ รับ
ควำมยินยอมจำกบุคคลผู้เป็ นเจ้ ำของข้ อมูลส่วนบุคคลหรื อมีอำนำจตำมกฎหมำยในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลให้ แก่
บริ ษัทฯ เพื่อให้ บริ ษัทฯ ได้ ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลภำยใต้ นโยบำยคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้และท่ำนได้ แจ้ งให้
บุคคลเหล่ำนันทรำบอย่
้
ำงครบถ้ วนแล้ วเกี่ยวกับรำยละเอียดตำมนโยบำยฉบับนี ้
6.

วัตถุประสงค์ ในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษัทฯ ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนภำยใต้ วตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี ้
6.1

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน : กรณีติดต่อสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น กำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น กำรจ่ำยเงินปั นผลหรื อสิทธิ
ประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหุ้น ตรวจสอบกำรใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้นหรื อกำรใช้ สิทธิในนำมตัวแทนผู้ถือหุ้น ปฏิบตั ิตำม
กฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ (เอกสำรแนบ 1)
นักลงทุนอื่น ๆ : กรณีติดต่อสือ่ สำร ตอบกลับข้ อเสนอแนะ ข้ อเรี ยกร้ อง คำถำมต่ำง ๆ

6.2

ผู้ติดต่อธุรกิจกับบริ ษัทฯ : คู่ค้ำ พนักงำน outsource ผู้จัดหำสินค้ ำและบริ กำร ผู้มำเยือน นักวิเครำะห์
ที่ปรึ กษำ นำยหน้ ำ และ ผู้ที่เป็ นตัวแทนของบุคคลหรื อหน่วยงำนใดที่บริ ษัท มีธุรกรรมเชิงพำณิชย์ หรื อ
กำลังพิจำรณำเข้ ำทำธุรกรรมเชิงพำณิชย์ไม่วำ่ เวลำใดก็ตำม (เอกสำรแนบ 2)

6.3

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ : กรณีท่ำนเข้ ำถึงหรื อใช้ เว็บไซต์ หรื อแอปพลิเคชั่น และ/หรื อบริ กำรต่ำง ๆ ทำงออนไลน์
หรื อบริ กำรอื่น ๆ ของบริ ษัทฯ (เอกสำรแนบ 3)
ผู้สมัครงำน : กรณีท่ำนสมัครงำนกับบริ ษัทท่ำนต้ องให้ ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ ในกระบวนกำรสรรหำพนักงำน
รวมถึ งข้ อมูลส่วนบุคคลของบุคคลในครอบครั วท่ำน ได้ แก่ คู่สมรส พี่ น้ อง บิ ดำ มำรดำ บุตร เป็ นต้ น
(เอกสำรแนบ 4)
พนักงำนและอดีตพนักงำน : ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนทังหมดที
้
่เก็บรวบรวมไว้ ระหว่ำงกำรสรรหำพนักงำน
ตำมรำยละเอียดข้ อ 6.4 และข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำ นที่ บริ ษั ท ฯ เก็ บรวบรวมในระหว่ำงกำรจ้ ำ งงำน
(เอกสำรแนบ 5)

6.4

6.5
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6.6

ผู้ร้องเรี ยนกำรกระทำผิดและกำรทุจริ ต : บริ ษัทจะขอให้ ท่ำนให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน โดยเฉพำะข้ อมูล
กำรแสดงตัวตน ซึง่ รวมถึง ชื่อ หมำยเลขโทรศัพท์ที่อยูแ่ ละอีเมล เป็ นต้ น (เอกสำรแนบ 6)

ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ในกำรทำธุรกรรมหรื อให้ บริ กำรระหว่ำงท่ำนกับ
บริ ษัทฯ รวมถึงเพื่อให้ บริ ษัทฯ สำมำรถปฏิบตั ิตำมภำระผูกพันที่บริ ษัทฯ มีตอ่ ท่ำนตำมวัตถุประสงค์ใด ๆ ทีก่ ล่ำวข้ ำงต้ น จึง
จำเป็ นที่ท่ำนต้ องให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนแก่บริ ษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม หำกท่ำนไม่ให้ ข้อมูลส่วนบุคคลบำงประกำรแก่
บริ ษัทฯ หรื อท่ำนเพิกถอนควำมยินยอมให้ บริ ษัทฯ ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล อำจทำให้ บริ ษัทฯ ไม่สำมำรถทำธุรกรรม
หรื อให้ บริ กำรแก่ทำ่ น หรื อตอบสนองต่อกำรร้ องขออื่น ๆ ของท่ำนได้ หรื ออำจเป็ นกำรขัดต่อกฎหมำย
ในกรณีที่บริ ษัทฯ มีควำมประสงค์ จะประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจำกที่
กล่ำวข้ ำงต้ น บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ท่ำนทรำบหรื อติดต่อขอควำมยินยอมจำกท่ำน เว้ นแต่พระรำชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วน
บุคคล และ/หรื อกฎหมำยใด ๆ ณ ปั จจุบนั หรื อที่จะมีขึ ้นในอนำคตจะอนุญำตให้ กระทำเป็ นอย่ำงอื่น
7.

บุคคลหรือหน่ วยงานที่ข้อมูลส่ วนบุคคลอาจถูกเปิ ดเผย

บริ ษัทฯ จะเก็บข้ อมูลของท่ำนไว้ เป็ นควำมลับ โดยจำกัดสิทธิในกำรเข้ ำถึงข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ แก่บคุ คลทีม่ ี
หน้ ำที่โดยเฉพำะในกำรดำเนินกำรเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์เท่ำนัน้ อย่ำงไรก็ตำม เพื่อเป็ นกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฎ
ประกำศ ระเบียบ ข้ อตกลง คำสัง่ คำร้ องขอ นโยบำย หรื อแนวปฏิบตั ิที่ใช้ บงั คับ หรื อเพื่อให้ สำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์
ในกำรประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อเพื่อประโยชน์โดยชอบด้ วยกฎหมำยใด ๆ บริ ษัทฯ อำจเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล
ของท่ำนให้ กบั บุคคลหรื อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง บุคคลหรื อหน่วยงำนอื่นใดที่ได้ รับอนุญำตตำมกฎหมำยใด ๆ ที่ใช้ บงั คับ ณ
ปั จจุบนั หรื อที่จะมีขึ ้นในอนำคต
8.

การโอนข้ อมูลไปยังประเทศอื่น/การโอนข้ อมูลข้ ามประเทศ

ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอำจถูกโอนไป ถูกจัดเก็บไว้ หรื อประมวลผลโดยบริ ษัท ฯ หรื ออำจถูกส่งให้ แก่บคุ คลหรื อ
หน่วยงำนใด ๆ ตำมรำยละเอียดข้ ำงต้ น ซึง่ อำจมีที่ตงหรื
ั ้ ออำจให้ บริ กำรอยูใ่ นประเทศไทยหรื อนอกประเทศไทย ทังนี
้ ้ ข้ อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำน จะถูกโอนไปยังสถำนที่อื่น ๆ ตำมเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล ดังที่ พระรำชบัญญัติ
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลกำหนด โดยหำกเป็ นกำรโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนระหว่ำงกลุ่ม บริ ษัทฯ เรำจะดำเนินกำร
ตำมนโยบำยคุ้ มครองข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คลภำยในกลุ่ ม บริ ษั ท ( Binding Corporate Rules) ที่ ไ ด้ รั บ กำรอนุ มั ติ จ ำก
คณะกรรมกำร (หำกมี)
9.

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล

บริ ษัทฯ จะเก็ บรักษำข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในระยะเวลำเท่ำที่จำเป็ นอย่ำงสมเหตุสมผล เพื่อให้ บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ที่บริ ษัทฯ ได้ รับข้ อมูลส่วนบุคคลนันมำตำมที
้
่ระบุไว้ ในนโยบำยคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ และเพื่อ
ปฏิบตั ิตำมภำระหน้ ำที่ทำงกฎหมำยและกฎข้ อบังคับต่ำง ๆ อย่ำงไรก็ตำม เรำอำจเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนนำนขึ ้น
หำกจำเป็ นตำมกฎหมำยที่ใช้ บงั คับ
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10.

สิทธิเกี่ยวกับข้ อมูลส่ วนบุคคล

ภำยใต้ บทบัญญัติแห่งกฎหมำยและข้ อยกเว้ นตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง คุณอำจมีสิทธิ ตำมที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี ้
เกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณ
10.1 กำรเข้ ำถึง : ท่ำนอำจมีสทิ ธิในกำรขอเข้ ำถึงหรื อขอรับสำเนำข้ อมูลส่วนบุคคลที่เรำประมวลผลเกี่ยวกับท่ำน
10.2 กำรโอนย้ ำยข้ อมูล : ท่ำนอำจมีสิทธิ ขอรับข้ อมูลส่วนบุคคลที่ บริ ษัทฯ มีเกี่ยวกับท่ำนในรู ปแบบที่มีกำรจัด
ระเบียบแล้ วและสำมำรถอ่ำนได้ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรื อโอนข้ อมูลดังกล่ำวไปยังผู้ควบคุม
ข้ อมูลส่วนบุคคลอื่น
10.3 กำรคัดค้ ำน : ในบำงกรณี ท่ำนอำจมีสิทธิคดั ค้ ำนวิธีกำรที่เรำประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในบำง
กิจกรรมซึง่ ระบุในนโยบำยฉบับนี ้
10.4 กำรลบหรื อทำลำยข้ อมูล : ท่ำนอำจมีสิทธิ ขอให้ บริ ษัทฯ ดำเนินกำรลบหรื อทำลำย หรื อทำให้ ข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำนที่บริ ษัทฯ ประมวลผลเกี่ยวกับท่ำน เป็ นข้ อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้ ำของข้ อมูล
เช่น หำกข้ อมูลนันไม่
้ จำเป็ นสำหรับวัตถุประสงค์ในกำรประมวลผลข้ อมูลอีกต่อไป
10.5 กำรจำกัด : ท่ำนอำจมีสิทธิ จำกัดกำรประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หำกท่ำนเชื่อว่ำข้ อมูลนันไม่
้
ถูกต้ อง หรื อกำรประมวลผลของบริ ษัทฯ ไม่ชอบด้ วยกฎหมำย หรื อบริ ษัทฯ ไม่จำเป็ นต้ องประมวลผลข้ อมูล
นันเพื
้ ่อวัตถุประสงค์อย่ำงหนึง่ อย่ำงใดอีกต่อไป หรื ออยูร่ ะหว่ำงบริ ษัทฯ ตรวจสอบกำรขอใช้ สทิ ธิคดั ค้ ำนของ
ท่ำน
10.6 กำรแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง : ท่ำนอำจมีสิทธิขอให้ มีกำรดำเนินกำรแก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถกู ต้ อง
ก่อให้ เกิดควำมเข้ ำใจผิด หรื อไม่เป็ นปั จจุบนั
10.7 กำรถอนควำมยินยอม : ท่ำนอำจมีสิทธิ ที่จะถอนควำมยินยอมที่ท่ำนได้ ให้ แก่บริ ษัทฯ เพื่อกำรประมวผล
ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เว้ นแต่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิที่จะถอนควำมยินยอมตำมที่กฎหมำยกำหนด หรื อ
มีสญ
ั ญำที่ให้ ประโยชน์แก่ทำ่ น
10.8 กำรยื่นเรื่ องร้ องเรี ยน : ท่ำนอำจมีสทิ ธิยื่นเรื่ องร้ องเรี ยนไปยังหน่วยงำนที่มีอำนำจในกรณีที่ทำ่ นเชื่อว่ำบริ ษัทฯ
ทำกำรประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยไม่ชอบด้ วยกฎหมำยหรื อไม่สอดคล้ องกับกฎหมำยคุ้มครอง
ข้ อมูลที่บงั คับใช้
ทังนี
้ ้ กำรใช้ สิทธิเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวข้ ำงต้ น ต้ องอยู่ภำยใต้ เงื่อนไขที่พระรำชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูล
ส่วนบุคคล หรื อกฎหมำยใด ๆ ณ ปั จจุบนั หรื อที่จะมีขึ ้นในอนำคตกำหนดไว้ และในกำรยื่นคำร้ องขอฯ ท่ำนต้ องดำเนินกำร
ตำมขันตอนและวิ
้
ธีกำรที่บริ ษัทฯ กำหนด
11.

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล

บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรแก้ ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง หรื อปรับเปลี่ยนนโยบำยฉบับนี ้ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของท่ำนเท่ำที่ไม่ขดั ต่อกฎหมำย โดยบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ท่ำนทรำบด้ วยกำรอัพเดตนโยบำยทำงเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
เว้ นแต่เป็ นกำรแก้ ไข เพิ่มเติม เปลีย่ นแปลง ปรับปรุง หรื อปรับเปลีย่ นสำระสำคัญของนโยบำยฉบับนี ้ ที่กฎหมำยกำหนดให้
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ต้ องแจ้ งไปยังท่ำนโดยตรง บริ ษัทฯ อำจจะแจ้ งไปยังท่ำนผ่ำนทำงอีเมล หรื อวิธีกำรอื่นที่เหมำะสม และหำกจำเป็ นบริ ษัทฯ
อำจขอควำมยินยอมจำกท่ำนเกี่ยวกับกำรเปลีย่ นแปลงเหล่ำนัน้
12.

ข้ อมูลติดต่ อ

ในกรณีที่ท่ำนมีข้อสงสัยหรื อต้ องกำรข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื ้อหำส่วนใดๆ ในนโยบำยคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
ฉบับนี ้ ท่ำนสำมำรถติดต่อบริ ษัทฯ และเจ้ ำหน้ ำที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลได้ ที่
บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายกากับดูแลการปฏิบัติงาน
เลขที่ 345 อำคำร 345 สุรวงศ์ ชัน้ 6 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
หมำยเลขโทรสำร: 02-697-3799
เบอร์ โทรศัพท์: 02-697-3780
คณะทางานคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (DPO)
ที่อยู:่ บริ ษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 345 อำคำร 345 สุรวงศ์ ชัน้ 6 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
อีเมล: DPO@fnsplc.com
หมำยเลขโทรสำร: 02-697-3799
เบอร์ โทรศัพท์: 02-697-3780 , 02-697-3766

ฉบับปรับปรุงเดือนสิงหำคม 2565
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เอกสารแนบ 1
ผู้ถอื หุ้นและนักลงทุน
(1) ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคลที่บริษัทใช้ ประมวลผล
บริ ษัทจะประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในระหว่ำงที่ทำ่ นมีควำมสัมพันธ์กบั บริ ษัท
ควำมสัมพันธ์
ข้ อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษัทประมวลผล

ผู้ถือหุ้น

ตัวแทนของ
ผู้ถือหุ้น

นักลงทุนอื่น ๆ

- คำนำหน้ ำชื่อ ชื่อและนำมสกุล







- เลขที่บัตรประจำตัวประชำชนหรื อเลขที่หนังสือเดินทำง สัญชำติ
อำชีพ เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
- เสียง และ/หรื อภำพ (เมื่อท่ำนเข้ ำร่ วมกำรประชุมผู้ถือหุ้น เสียงและ
ภำพของท่ำนอำจถูกจัดเก็บและบันทึกในระบบกำรถ่ำยทอดกำร
ประชุมผู้ถือหุ้น ทังในห้
้ องประชุมและบริ เวณใกล้ เคียง)





- รำยละเอียดข้ อมูลที่ติดต่อ (ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ อีเมลส่วนตัวและ
อีเมลสำหรับติดต่อธุรกิจ)





- ข้ อมูลที่เกี่ยวกับกำรมีสว่ นร่ วมของผู้ถือหุ้นและเกี่ยวกับกำรใช้ สิทธิ
ของผู้ถือหุ้น เช่น เลขที่เช็ คเงินปั นผล เลขที่บัญชี ธนำคำรผู้รับเงิน
ข้ อมูลสำหรับกำรใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะและรับมอบฉันทะ และข้ อมูลอื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับกำรถือหุ้น





(2) วัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายสาหรับใช้ ในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
ควำมสัมพันธ์
วัตถุประสงค์ในกำรประมวลผล
ฐำนตำมกฎหมำย
ผู้ถือหุ้น/ ตัวแทน - ติดต่อสือ่ สำรกับผู้ถือหุ้น
- ฐำนหน้ ำทีต่ ำมกฎหมำย
ผู้ถือหุ้น
- จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้น
- ฐำนประโยชน์โดยชอบธรรม
- จัดส่งเอกสำร
- จ่ำยเงินปั นผลหรื อสิทธิประโยชน์อื่นแก่ผ้ ถู ือหุ้น
- ตรวจสอบกำรใช้ สิท ธิ ของผู้ถือ หุ้น หรื อ กำรใช้ สิท ธิ ในนำม
ตัวแทนผู้ถือหุ้น (เช่น กำรใช้ สิทธิ เข้ ำร่ วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนใน กำรประชุมผู้ถือหุ้น กำรทำธุรกรรมต่ำง ๆ
เกี่ยวกับหุ้น เป็ นต้ น)
- ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ที่มีผลใช้ บงั คับ
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ควำมสัมพันธ์
นักลงทุนอื่นๆ

วัตถุประสงค์ในกำรประมวลผล

ฐำนตำมกฎหมำย

- ติ ด ต่ อ สื่ อ สำร ตอบกลับ ข้ อ เสนอแนะ ข้ อ เรี ย กร้ อง หรื อ - ฐำนประโยชน์โดยชอบธรรม
คำถำมของท่ำน
- ส่งคำเชิญสำหรับงำนของบริ ษัท ส่งจดหมำยข่ำว และข้ อมูล
ในธุรกิจของบริ ษัท

(3) การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
ควำมสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้น/ตัวแทน
ผู้ถือหุ้น

กำรเปิ ดเผยข้ อมูล
บริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝำกหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ำกั ด (“TSD”) เป็ นผู้ ให้ บริ ก ำรงำนด้ ำน
นำยทะเบียนหลักทรั พย์ ให้ แก่บริ ษัท ซึ่งรวมถึงกำรดูแลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทด้ วย
นอกจำกนี ้ TSD ยังเป็ นผู้ให้ บริ กำรเทคโนโลยีด้ำนฐำนข้ อมูลซึง่ บริ ษัทใช้ ในกำรจัดกำรข้ อมูลผู้ถือ
หุ้น หลังจำกที่ท่ำนซื ้อหุ้นของบริ ษัทแล้ ว TSD จะรำยงำนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนมำยังบริ ษัท
ณ วันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) หรื อวันปิ ดสมุดทะเบียน (Book Closing Date)
บริ ษัทต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ แก่
- หน่วยงำนรัฐหรื อหน่วยงำนที่ทำหน้ ำ ที่กำกับดูแล (เช่น กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“สำนักงำน ก.ล.ต.”) ตลำด หลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) เป็ นต้ น) และ/หรื อ เปิ ดเผยต่อสำธำรณะตำม กฎเกณฑ์ที่กฎหมำย
หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ องกำหนดไว้
- ผู้ให้ บริ กำรที่เป็ นบุคคลภำยนอกและสำมำรถไว้ วำงใจได้ ซึ่งมีหน้ ำที่รับผิดชอบในกิจกรรม
กำรประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ที่ปรึ กษำด้ ำนวิชำชีพ ผู้จดั งำน ผู้ที่ทำหน้ ำที่ดำเนินกิจกรรมในนำม
ของบริ ษัท (เช่น ผู้ให้ บริ กำรระบบประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น) นักลงทุนอื่น ๆ ข้ อมูลส่วนบุคคล
ของท่ำนอำจถูกเปิ ดเผยแบ่งปั นให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริ กำรที่เป็ นบุคคลภำยนอกและสำมำรถไว้ วำงใจ
ได้ ซึง่ มีหน้ ำที่ดแู ลงำนกิจกรรมและกำรสือ่ สำรของบริ ษัท

(4) ระยะเวลาการจัดเก็บข้ อมูล
บริ ษัทจะเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ ตลอดระยะที่ท่ำนมีควำมสัมพันธ์ กบั บริ ษัทและต่อเนื่องไปตำมระยะเวลำที่
กฎหมำยกำหนด
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เอกสารแนบ 2
ผู้ติดต่ อธุรกิจกับบริษัท
ในเอกสำรฉบับนี ้ “ผู้ติดต่อธุรกิจกับบริ ษัท” หมำยถึง
- คูค่ ้ ำ พนักงำนเอ้ ำท์ซอร์ ส ผู้จดั หำสินค้ ำและบริ กำร
- ผู้ร่วมอีเว้ นท์ ผู้มำเยือน นักวิเครำะห์ ที่ปรึกษำ นำยหน้ ำ และ
- ผู้ที่เป็ นตัวแทนของบุคคลหรื อหน่วยงำนใดที่บริ ษัทมีธุรกรรมเชิงพำณิชย์ หรื อกำลังพิจำรณำเพื่อเข้ ำทำธุรกรรมเชิง
พำณิชย์ด้วย ไม่วำ่ เวลำใดก็ตำม
(1) ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคลที่บริษัทใช้ ประมวลผล
บริ ษัทจะประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในส่วนจำเป็ นอย่ำงเคร่งครัดในระหว่ำงที่ทำ่ นมีควำมสัมพันธ์กบั บริ ษัท
ควำมสัมพันธ์
ข้ อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษัทประมวลผล

ลูกค้ ำ

เอ้ ำท์ซอร์ ส
ผู้จดั หำ

ผู้ร่วมอีเว้ นท์
/ผู้มำเยือน

ผู้ติดต่อธุรกิจอื่น ๆ

- คำนำหน้ ำชื่อ ชื่อและนำมสกุล
- ยศ ตำแหน่ง สถำนที่ทำงำน
- ที่อยูต่ ำ่ ง ๆ เบอร์ โทรศัพท์ อีเมลส่วนตัว อีเมลสำหรับกำรติดต่อ









- เลขที่บตั รประจำตัวประชำชนหรื อเลขที่หนังสือเดินทำง สัญชำติ





- ประวัติธุรกรรมกำรติดต่อกับบริษัทที่เกี่ยวข้ องกับท่ำน
- ข้ อมูลกำรประกันภัย (ถ้ ำมี)
- รำยละเอียดกำรถือหุ้นในบริษัทของเรำ (ถ้ ำมี)
- ข้ อมูลบัญชีธนำคำร ข้ อมูลสถำนะทำงภำษี





- ทะเบียนยำนพำหนะ
- ข้ อมูลอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตผ่ำน Wi-Fi ของบริ ษัท (ถ้ ำมี)
- ภำพ






(2) วัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายสาหรับใช้ ในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษัทอำจใช้ ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
- เพื่อใช้ ติดต่อสือ่ สำรกับท่ำนในกิจธุระต่ำงๆ ตำมควำมสัมพันธ์ที่ทำ่ นมีกบั บริ ษัท
- เพื่อติดต่อสื่อสำรกับท่ำนในกำรให้ ข้อมูลของบริ ษัทและแจ้ งให้ ท่ำนทรำบถึงอีเว้ นท์ต่ำงๆ ที่จดั โดย เว้ นแต่ ท่ำน
ระบุวำ่ ท่ำนไม่ต้องกำรได้ รับข้ อมูลดังกล่ำว
- เป็ นขันตอนที
้
่นำไปสูก่ ำรเข้ ำทำสัญญำหรื อ อำจเข้ ำทำสัญญำ
- เพื่อกำรเข้ ำทำสัญญำกับท่ำนและกำรบริ หำรสัญญำที่บริ ษัททำกับท่ำน
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- เพื่อกำรบริ หำรจัดกำรและวำงแผนธุรกิจ รวมถึงงำนด้ ำนบัญชี กำรตรวจสอบ ด้ ำนกฎหมำยและด้ ำนกำรกำกับ
ดูแล
- เพื่อกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ สอดคล้ องกับกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำง ๆ เช่น กำรยื่นภำษี กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย กำร
นำส่งภำษี หกั ณ ที่จ่ำยต่อกรมสรรพำกร กำรเก็บรักษำบันทึกข้ อมูล กำรแจ้ งข้ อมูลต่อหน่วยงำนรำชกำร ตำมที่
กฎหมำยกำหนด เป็ นต้ น
- เพื่อตรวจสอบรำยละเอียดที่ถกู ระบุไว้ เพื่อให้ แน่ใจว่ำบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตำมประมวลจริ ยธรรมและนโยบำย ต่ำง ๆ
ของบริ ษัท และเพื่อป้องกันกำรทุจริ ตและอำชญกรรม
บริ ษัทประมวลผลข้ อมูลของท่ำนโดยอำศัยฐำนสัญญำ ฐำนหน้ ำที่ตำมกฎหมำยและฐำนประโยชน์โดยชอบธรรม
นอกจำกนี ้ บริ ษัทอำจใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงท่ำน
กับบริ ษัท ดังนี ้
ควำมสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ในกำรประมวลผล

ฐำนทำงกฎหมำย

คูค่ ้ ำ

- ดำเนินกำรเรื่ องใบแจ้ งหนี ้ และรับชำระเงิน
- ฐำนสัญญำ
- ใช้ เพื่อดำเนินกระบวนกำรตรวจสอบวิเครำะห์สถำนะของ - ฐำนหน้ ำทีต่ ำมกฎหมำย
กิจกำร (Due Diligence) และเพื่อพิจำรณำลงทุนหรื อถอน - ฐำนประโยชน์โดยชอบธรรม
กำรลงทุน

เอ้ ำท์ซอร์ ส
ผู้จดั หำสินค้ ำ
และบริ กำร

- ดำเนินกำรเรื่ องคำสัง่ ซื ้อ และจ่ำยเงินค่ำสินค้ ำและบริ กำร
- กำรประเมินคุณสมบัติที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ิงำนเฉพำะ
อย่ำง
- เพื่อตัดสินใจในกำรใช้ สทิ ธิหรื อผูกพันตำมข้ อตกลงต่อไป

ผู้ร่วมอีเว้ นท์
ผู้มำเยือน

- ส่งคำเชิญหรื อข้ อมูลที่เกี่ยวกับกิจธุระของบริ ษัท
- เพื่อกำรลงทะเบียนเข้ ำร่วมอีเวนท์ของท่ำน
- ใช้ บนั ทึกกำรเข้ ำมำเยือนในสถำนที่ของบริ ษัท

ผู้ติดต่อธุรกิจ
อื่นๆ

- ใช้ ติดต่อสื่อสำรกับท่ำนและส่งคำเชิญหรื อข้ อมูลที่เกี่ยวกับ
กิจธุระของบริ ษัท

(3) การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษัทอำจเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริ กำรที่เป็ นบุคคลภำยนอก (เช่น ธนำคำรผู้ให้ บริ กำรแก่บริ ษัท
ด้ ำนกำรชำระเงิน ผู้ให้ บริ กำรด้ ำนซอฟแวร์ และวำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่ปรึ กษำ กฎหมำย ที่ปรึ กษำทำงกำร
เงิน เป็ นต้ น) และ/หรื อ หน่วยงำนรัฐที่มีหน้ ำที่กำกับดูแลตำมที่กฎหมำยกำหนด (เช่น กรมสรรพำกร ผู้สอบบัญชี เป็ น
ต้ น)
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(4) ระยะเวลาการจัดเก็บข้ อมูล
บริ ษัทจะจัดเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในระยะเวลำเท่ำที่จำเป็ นแก่กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กำรปฏิบตั ิงำนด้ ำน
บัญชี และสำหรับกำรรำยงำนผลในเรื่ องต่ำง ๆ ระยะเวลำกำรจัดเก็บข้ อมูลของท่ำนจะมีควำมแตกต่ำงกันไปตำม
ควำมจำเป็ นและหน้ ำที่ตำมกฎหมำยของบริ ษัท โดยทัว่ ไปบริ ษัทจะเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ ตลอดระยะที่ทำ่ น
มีควำมสัมพันธ์กบั บริ ษัทและเก็บต่อเนื่องไปตำมระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด
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เอกสารแนบ 3
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
(1) ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคลที่บริษัทใช้ ประมวลผล
เมื่อท่ำนเข้ ำเยี่ยมชมเว็บไซต์ ของบริ ษัท https:www.fnsplc.com ระบบของบริ ษัทจะเก็บข้ อมูลของท่ำนที่อำจใช้
ยืนยันตัวตนของท่ำนทำงอ้ อมได้ โดยอัตโนมัติ เช่น
(1.1) ไอพีแอดเดรส (IP address) ของท่ำน
(1.2) วันและเวลำที่ทำ่ นเข้ ำใช้ งำนหน้ ำเว็บไซต์
(1.3) ที่ตงทำงภู
ั้
มิศำสตร์ จำกอุปกรณ์ของท่ำน
(1.4) วิธีกำรที่ทำ่ นใช้ เว็บไซต์ของบริ ษัท
- เว็บไซต์ที่นำพำระบบของท่ำนมำยังอินเทอร์ เน็ตเว็บไซต์ของบริ ษัท (หน้ ำเว็บที่ทำ่ นเปิ ดก่อนหน้ ำ)
- เว็บไซต์ที่ระบบของท่ำนคลิกต่อจำกอินเทอร์ เน็ตเว็บไซต์ของบริ ษัท
ข้ อมูลดังกล่ำวจะถูกจัดเก็บไว้ ในล็อกไฟล์ (Log Files)ในระบบของบริ ษัทและกำรเก็บข้ อมูลในล็อกไฟล์เป็ นควำม
จำเป็ น อย่ำงยิ่งต่อกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยของบริ ษัท
นอกจำกนี ้ บริ ษัทมีควำมจำเป็ นที่ต้องเก็บอัตลักษณ์ ออนไลน์อื่น ๆ หรื อสิ่งอื่น ๆ ที่สำมำรถทำให้ ระบุตวั ตนในทำง
ออนไลน์ได้ ของท่ำน เช่น ตัวระบุคุกกี ้ (Cookie ID) เพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่ องควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ และตำม
กฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
ท่ำนอำจกรอกข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำน (เช่น ชื่อและนำมสกุล อีเมลแอดเดรส เบอร์ โทรศัพท์ ตำแหน่งงำน ตำแหน่ง
ที่ อ ยู่ และวิ ช ำชี พ ของท่ำ น) ในแบบฟอร์ ม ใด ๆ บนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ในกรณี นี ้ กรุ ณ ำอ่ำ นวิ ธี ก ำรที่ บ ริ ษั ท ใช้
ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในเอกสำรแนบ 2 เรื่ อง “ผู้ติดต่อธุรกิ จกับริ ษัท ” เพื่อรั บทรำบรำยละเอียด
ดังกล่ำว
ในหน้ ำเว็บไซต์ต่ำง ๆ ของบริ ษัทอำจมีลิงก์เชื่อมไปยังหน้ ำเว็บไซต์ของบุคคลที่สำม เมื่อท่ำนใช้ ลิงก์ดงั กล่ำว ท่ำนจะ
ออกจำกเว็บไซต์ของบริ ษัทและบริ ษัทไม่มีหน้ ำที่รับผิดชอบต่อกำรประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่กระทำโดย
หน้ ำเว็บไซต์ของบุคคลที่สำม ดังนัน้ ท่ำนควรอ่ำนนโยบำยคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของแต่เว็บไซต์ที่ทำ่ นเข้ ำเยี่ยมชม
(2) วัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายสาหรับใช้ ในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษัทจะประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เฉพำะในกรณี ที่กำรประมวลผลนัน้ จำเป็ นแก่กำรคงสภำพของ
เว็บไซต์ รวมถึงให้ เนื ้อหำและบริ กำรของบริ ษัทในเว็บไซต์ยงั สำมำรถใช้ งำนได้ เท่ำนัน้ โดยปกติบริ ษัทจะประมวลผล
ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เมื่อได้ รับควำมยินยอมจำกท่ำนแล้ ว เว้ นแต่กรณีที่บริ ษัทได้ รับอนุญำตให้ ประมวลผลได้
ตำมกฎหมำย หรื อบริ ษัทจะต้ องดำเนินกำรประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลนันตำมที
้
่กฎหมำยกำหนด
ข้ อมูลส่วนบุคคล
ข้ อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ในกำรประมวลผล

ฐำนทำงกฎหมำย

- สำหรับไอพีแอดเดรสที่มีกำรบันทึกไว้ ชวั่ ครำวระหว่ำง - ฐำนหน้ ำทีต่ ำมกฎหมำย
ที่ ท่ ำ นเข้ ำมำเยี่ ย มชมเว็ บ ไซต์ นัน้ จ ำเป็ นเพื่ อ ให้
สำมำรถส่งเว็บไซต์ไปถึงเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของท่ำน
ได้

12/18

ข้ อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ในกำรประมวลผล

ฐำนทำงกฎหมำย

- เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพของเว็บไซต์
- ฐำนประโยชน์โดยชอบธรรม
- เพื่ อ ด ำรงควำมสมบูร ณ์ แ ละควำมปลอดภัย ของ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริ ษัท
- เพื่อปฏิบตั ิตำมที่กฎหมำยกำหนด
ตัวระบุคกุ กี ้ (Cookie ID) - เพื่อพัฒนำเว็บไซต์ให้ มีประสิทธิภำพและเป็ นไปตำม - ฐำนประโยชน์โดยชอบธรรม
ลักษณะกำรใช้ งำนของท่ำน
- เพื่ อ ด ำรงควำมสมบูร ณ์ แ ละควำมปลอดภัย ของ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริ ษัท
(3) การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษั ท อำจเปิ ด เผยข้ อมูลส่ว นบุค คลของท่ำนให้ แ ก่ผ้ ูใ ห้ บ ริ กำรที่ เป็ น บุคคลภำยนอก และสำมำรถ ไว้ ว ำงใจได้
(เช่นผู้ให้ บริ กำร Web Hosting, ผู้ให้ บริ กำรด้ ำนซอฟแวร์ และวำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็ นต้ น) และ/หรื อ
หน่วยงำนรัฐที่มีหน้ ำที่กำกับดูแลตำมที่กฎหมำยกำหนด และ/หรื อ ตำมคำสัง่ ศำล
(4) ระยะเวลาการจัดเก็บข้ อมูล
บริ ษัทจะเก็บรักษำข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ เป็ นระยะเวลำนำนเท่ำที่จำเป็ นตำมวัตถุประสงค์ในกำรประมวลผล
ของบริ ษัท ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่อยูใ่ นล็อกไฟล์รวมถึง Cookie ID จะถูกเก็บไว้ อย่ำงน้ อยเก้ ำสิบวันนับแต่วนั ที่
ข้ อมูลนันเข้
้ ำสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท เว้ นแต่บริ ษัทจะได้ รับคำสัง่ จำกพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่ให้ เก็บต่อไป แต่ทงนี
ั้ ้
ไม่เกินกว่ำระยะเวลำสองปี
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เอกสารแนบ 4
ผู้สมัครงาน
(1) ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคลที่บริษัทใช้ ประมวลผล
เมื่อท่ำนสมัครงำนกับบริ ษัท ท่ำนต้ องให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนแก่บริ ษัทเพื่อใช้ ในกระบวนกำรสรรหำพนักงำน
นอกจำกข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนแล้ ว บริ ษัทยังต้ องกำรประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของบุคคลในครอบครัวของ
ท่ำน (ได้ แก่ คูส่ มรส พี่น้อง บิดำและมำรดำของท่ำน) และบุคคลอื่น ๆ (เช่น บุคคลที่ติดต่อได้ ในกรณีเร่งด่วน บุคคลที่
ไม่ใช่ญำติและเพื่อนซึง่ ทรำบประวัติควำมประพฤติของท่ำนและสำมำรถให้ กำรรับรองกับบริ ษัทได้ และบุคคลในกลุม่
บริ ษัทที่ทำ่ นรู้จกั และคุ้นเคย หำกมี) (ต่อไปนี ้เรี ยกรวมกันว่ำ “บุคคลที่เกี่ยวข้ องของท่ำน”) อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทถือว่ำ
ท่ำนได้ รับอนุญำตในกำรให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้ องของท่ำนจำกบุคคลเหล่ำนันล่
้ วงหน้ ำ แล้ ว ข้ อมูล
ส่วนบุคคลที่บริ ษัทต้ องกำรเพื่อใช้ ประมวลผลจะถูกระบุไว้ ในแบบฟอร์ มใบสมัครงำนของบริ ษัท ดังนี ้
(1.1) ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่เกี่ยวกับกำรยืนยันตัวตน : คำนำหน้ ำชื่อ ชื่อและนำมสกุล เพศ ที่อยูต่ ำมทะเบียน
บ้ ำน อำชีพ รู ปถ่ำย วันเดือนปี เกิด อำยุ สัญชำติ ภูมิลำเนำ ข้ อมูลบัตรประจำตัวประชำชน ข้ อมูลหนังสือ
เดินทำง สิทธิในกำรทำงำนในประเทศไทย เลขที่บตั รประจำตัวผู้เสียภำษี เลขที่บตั รประกันสังคม สถำนภำพ
ทำงกำรทหำร ข้ อมูลกำรสมรส ข้ อมูลพี่น้อง ใบอนุญำตขับขี่
(1.2) ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนสำหรับกำรติดต่อ : ที่อยูป่ ั จจุบนั เบอร์ โทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส
(1.3) ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติ : ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรทำงำนพร้ อมข้ อมูล เงินเดือน
และสิทธิประโยชน์ ประวัติกำรฝึ กอบรม/สัมมนำ/ฝึ กงำน ทักษะและควำมสำมำรถต่ำง ๆ ข้ อมูลกำรได้ รับกำร
ขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้มีวิชำชีพหรื อถือใบอนุญำตต่ำง ๆ ข้ อมูลควำมเป็ นอิสระ ผลกำรทดสอบเพื่อประเมินสำหรับ
กระบวนกำรรับสมัครงำน และกำรตอบคำถำมในกำรสัมภำษณ์
(1.4) ข้ อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว : เชื ้อชำติ หรื อชำติพนั ธุ์ ข้ อมูลควำมเชื่อทำงศำสนำ ข้ อมูลด้ ำนสุขภำพ
ข้ อมูลทำงกำรแพทย์ ข้ อมูลชี วภำพ ข้ อมูลประวัติอำชญำกรรม ข้ อมูลกำรถูกศำลพิพำกษำให้ เป็ นบุคคล
ล้ มละลำย และข้ อมูลเกี่ยวกับคดีควำมในศำลที่ทำ่ นถูกฟ้องร้ องหรื ออยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำคดี
(1.5) ข้ อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้ องของท่ำน: คำนำหน้ ำชื่อ ชื่อและนำมสกุล ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ อีเมล
แอดเดรส อำชีพ สถำนที่ทำงำน กำรให้ ข้อมูลดังกล่ำวข้ ำงต้ นของท่ำนเป็ นไปตำมควำมสมัครใจของท่ำนเอง
เพื่อให้ บริ ษัทพิจำรณำประกอบกำร สมัครงำนของท่ำน หำกท่ำนส่งประวัติส่วนตัว (CV, Resume) มำยัง
บริ ษัท ในประวัติส่วนตัวของท่ำนอำจมีกำรให้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกินไปกว่ำของตัวท่ำนเองเพื่อเป็ นบุคคล
อ้ ำงอิง กำรให้ ข้อมูลส่วนบุคคลอ้ ำงอิงในส่วนนี ้ บริ ษัทถือว่ำท่ำนได้ รับอนุญำตจำกบุคคลอ้ ำงอิงนันแล้
้ ว และ
บริ ษัทสำมำรถจัดกำรข้ อมูลส่วนบุคคลส่วนนันได้
้ ตำมที่ระบุไว้ ในเอกสำรฉบับนี ้ ในบำงกรณีบริ ษัทอำจได้ รับ
ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกแหล่งข้ อมูลสำธำรณะที่สำมำรถเข้ ำถึงได้ (เช่น เว็บไซต์ สมัครงำน เป็ นต้ น)
หรื อ ตัวแทนจัดหำงำน บริ ษัทจะถือว่ำท่ำนได้ ให้ ควำมยินยอมให้ กับบุคคลดังกล่ำวในกำร เปิ ดเผยข้ อมูล
ให้ แก่บริ ษัท บริ ษัทอำจมีกำรประกำศรับสมัครงำนผ่ำนทำงตัวแทนจัดหำงำนเป็ นบำงครัง้ หำกท่ำนสมัครงำน
กับบริ ษัทโดยผ่ำนตัวแทนดังกล่ำว กรุ ณำตรวจสอบนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัว หรื อประกำศว่ำด้ วยกำร
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนนัน้ เพื่อทรำบรำยละเอียดว่ำตัวแทนนัน้ ๆ มีวิธีในกำรปกป้องข้ อมูลส่วน
บุคคลของท่ำนอย่ำงไร
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(2) วัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายสาหรับใช้ ในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
ในกระบวนกำรสรรหำพนักงำนของบริ ษัท บริ ษัทมีควำมจำเป็ นต้ องประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำ นเพื่ อ
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
(2.1) เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของท่ำนและประเมินควำมเหมำะสมสำหรั บตำแหน่งงำนซึ่งท่ำนสมัคร รวมถึง
ตำแหน่ง งำนว่ำงอื่น ๆ ในอนำคต
(2.2) เพื่อเตรี ยมกำรสำหรับกำรสัมภำษณ์และกำรประเมินผล
(2.3) เพื่อใช้ ติดต่อสือ่ สำรกับท่ำนเกี่ยวกับขันตอนกำรรั
้
บสมัครงำนและแจ้ งผลกำรประเมินและสัมภำษณ์
(2.4) เพื่อควำมเข้ ำใจในภูมิหลังและภำระควำมรับผิดชอบส่วนตัวของท่ำน
(2.5) เพื่อดำเนินกำรตรวจสอบประวัติ และข้ อมูลอ้ ำงอิง ของท่ำน รวมถึงสิทธิ ทำงกฎหมำยในกำรปฏิ บัติ งำน
คุณสมบัติ ทำงวิชำชีพ และเพื่อรับทรำบควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะกำรทำงำนของท่ำนและคุณสมบัติ
ส่วนตัวจำกบุคคล อ้ ำงอิงที่ทำ่ นให้ ไว้ กบั บริ ษัท
(2.6) เพื่อป้องกันกำรทุจริ ตและอำชญำกรรม
(2.7) ในกรณีที่บริ ษัทสนใจรับท่ำนเข้ ำร่ วมงำน บริ ษัทจะใช้ ข้อมูลของท่ำนเพื่อยื่นข้ อเสนอกำรจ้ ำงและจัดทำสัญญำ
จ้ ำง
(3) การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษัทอำจแบ่งปั นหรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อตรวจสอบให้ มนั่ ใจว่ำบริ ษัทกำลังปฏิบตั ิตำมข้ อผูกพัน
ทำงกฎหมำย เช่น กำรตรวจสอบสิทธิ ของท่ำนในกำรทำงำนในประเทศไทย ตรวจสอบข้ อตกลงที่ยงั มีผลบังคับ
ระหว่ำงท่ำนกับบุคคลอื่นในเรื่ องกำรจำกัดกำรทำงำนของท่ำนภำยหลังสัญญำจ้ ำงสิ ้นสุดลง และ/หรื อ เพื่อกำร
ตรวจสอบประวัติกำรศึกษำและประสบกำรณ์กำรทำงำนในบำงตำแหน่งงำน
(4) ระยะเวลาการจัดเก็บข้ อมูล
บริ ษัทจะเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ ตลอดกระบวนกำรสรรหำพนักงำนและกำรจ้ ำงงำน หำกท่ำนเป็ นผู้ได้ รับ
กำรคัดเลือกและตอบรับข้ อเสนอกำรจ้ ำงงำนของบริ ษัท ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจะถูกบันทึกในฐำนข้ อมูลพนักงำน
ของบริ ษัท และบริ ษัทจะให้ ทำ่ นอ่ำนรำยละเอียดในเอกสำรแนบ 5 เรื่ อง “พนักงำนและอดีตพนักงำน” เพื่อให้ ทรำบว่ำ
บริ ษัทจะประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อไปอย่ำงไร แต่หำกท่ำนไม่ได้ รับกำรคัดเลือก หรื อตอบรับข้ อเสนอ
กำรจ้ ำงงำนของบริ ษัท ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจะถูกเก็บไว้ เป็ นระยะเวลำหนึ่งปี นบั จำกวันที่บริ ษัทได้ รับข้ อมูล
ดังกล่ำว
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เอกสารแนบ 5
พนักงานและอดีตพนักงาน
(1) ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคลที่บริษัทใช้ ประมวลผล ข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านที่เราใช้ ประมวลผล ได้ แก่
(1.1) ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนทังหมดที
้
่บริ ษัทเก็บรวบรวมไว้ ระหว่ำงกระบวนกำรสรรหำพนักงำน (กรุ ณำอ่ำน
รำยละเอียดในเอกสำรแนบ 4 เรื่ อง “ผู้สมัครงำน”)
(1.2) ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่บริ ษัทเก็บรวบรวมไว้ หรื ออำจเก็บรวบรวมในระหว่ำงกำรจ้ ำงงำน เช่น
- ข้ อมูลสำหรับกำรบริ หำรจัดกำร : ประวัติเงินเดือนและข้ อมูลเงินเดือน สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ อื่นๆ
ที่ทำ่ นมีสทิ ธิได้ รับ กำรเข้ ำงำนและกำรปฏิบตั ิงำน เช่น วันเริ่ มงำน ผลกำรปฏิบตั ิงำน แผนกำรพัฒนำส่วน
บุคคล บันทึกกำรฝึ กอบรมและกำรพัฒนำ ผลกำรทดสอบ แบบประเมินสำหรับกำรฝึ กอบรมหรื อหลักสูตร
กำรพัฒนำต่ำง ๆ ข้ อมูลบันทึกของฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล เช่น กำรลำ ข้ อร้ องเรี ยน หนังสือเตือน ข้ อมูล
เกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบต่ำง ๆ บันทึกกำรมีสว่ นร่ วมกับกิจกรรมต่ำง ๆ ของบริ ษัท ข้ อมูลกำร
ได้ รับเครดิต รำงวัล หรื อสิทธิ ประโยชน์อื่นใด คำตอบในแบบสอบถำมต่ำง ๆ เสียงและภำพที่ถกู บันทึก
หรื อถ่ำยทอดเมื่อท่ำนเข้ ำร่ วมกำรประชุม อีเวนท์ และ กิจกรรมต่ำงๆ ที่จดั โดยบริ ษัท หรื อตำมคำสัง่ ของ
บริ ษัท หรื อเมื่อท่ำนเข้ ำร่วมในนำมบริ ษัทตำม วัตถุประสงค์ที่บริ ษัทกำหนดในแต่ละครำว
- ข้ อมูลที่มีควำมอ่อนไหวเท่ำที่จำเป็ นเพื่อกำรบริ หำรงำนบุคคลและกำรดูแล เฝ้ำระวัง รักษำสุขภำพของ
พนักงำน กำรจัดสวัสดิกำรแก่ท่ำนและสมำชิกในครอบครัว (หำกมี) เช่น ข้ อมูลสุขภำพ โรคประจำตัว
ภำพถ่ำย ลำยนิ ้วมือ เป็ นต้ น
- กำรจ่ำยสิทธิประโยชน์และจัดหำสวัสดิกำร : รำยละเอียดบัญชีธนำคำร รำยละเอียดกำรประกันภัย ข้ อมูล
ผู้รับประโยชน์ที่ท่ำนกำหนดในกรณีเสียชีวิต หรื อสิทธิ ประโยชน์ต่ำง ๆ ที่ให้ แก่บุคคลที่สำม ข้ อมูลกำร
จ่ำยเงินสมทบในกองทุนสำรองเลี ้ยงชี พ ข้ อมูลภำษี และข้ อ มูลค่ำใช้ จ่ำยสำหรับกำรหักลดหย่อ นเพื่อ
คำนวณภำษี
- เพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัย : ข้ อมูลอุปกรณ์ ส่วนบุคคลที่เชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตผ่ำน Wi-Fi ของบริ ษัท
ข้ อมูลอุปกรณ์ ส่วนบุคคลของท่ำนที่ลงทะเบียนสำหรั บกำรเข้ ำถึงข้ อมูลในเซิร์ฟเวอร์ ของบริ ษัท ไอพี
แอดเดรส แมคแอคเดรส วันและเวลำ โปรโตคอล ชื่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ งำน (Computer Name)
ข้ อมูล ตำแหน่งที่อยู่ ตัวระบุคุกกี ้ (Cookie ID) และบันทึกกำรเข้ ำถึงระบบเทคโนโยลีสำรสนเทศและ
อินเทอร์ เน็ตของบริ ษัท
(2) วัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายสาหรับใช้ ในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษัทจะประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของพนักงำนบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
(2.1) กำรจ่ำยเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ กำรให้ ผลตอบแทนและสวัสดิกำร และเพื่อกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้ อง
(2.2) เพื่อปฏิบตั ิหน้ ำที่ในฐำนะนำยจ้ ำง
(2.3) เพื่อดำเนินกำรในเรื่ องกำรบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล (เช่น กำรบริ หำรจัดกำรสมรรถนะกำรปฏิบตั ิงำน
กำรวำงแผนงบประมำณ กำรบริ หำรผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิกำร เป็ นต้ น)
(2.4) กำรจัดหำและดำเนินหลักสูตรต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (เช่น แผนกำรพัฒนำ เป็ นต้ น)
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(2.5) เพื่อประเมินผลกำรปฏิ บตั ิงำน กำรพิจำรณำเลื่อนขัน้ เลื่อนตำแหน่งหน้ ำที่หรื อกำรโยกย้ ำยตำแหน่งหน้ ำที่
กำรงำน
(2.6) เพื่อกิจกรรมกำรด้ ำนแรงงำนสัมพันธ์ รวมถึงกิจกรรม และกำรดำเนินกำรตำมระเบียบข้ อบังคับต่ำง ๆ ของ
บริ ษัท
(2.7) ให้ กำรสนับสนุนในงำนที่เกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำรและอำนวยควำมสะดวกที่เกี่ยวข้ อง สำหรับสุขภำพและ
ควำมปลอดภัยของท่ำน
(2.8) เพื่อดูแลและตรวจสอบให้ แน่ใจว่ำทรัพย์สินและสภำพแวดล้ อมในสถำนที่ทำงำนของบริ ษัทมีควำมปลอดภัย
หลังจำกที่ทำ่ นสิ ้นสภำพกำรเป็ นพนักงำนของบริ ษัท บริ ษัทมีควำมจำเป็ นต้ องเก็บรักษำข้ อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำน เพื่อกำรปฏิบตั ิงำนดังต่อไปนี ้
- เพื่อกำรปฏิบตั ิตำมหน้ ำที่ตำมกฎหมำยของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับควำมเป็ นพนักงำน หรื อกำรสิ ้นสภำพ
ควำมเป็ นพนักงำนของท่ำน
- เพื่อปฏิบตั ิตำมสัญญำจ้ ำงงำน สวัสดิกำร หรื อเงินสินไหมทดแทนอื่น ๆ ที่คงค้ ำง
- เพื่อดำเนินกำรในกระบวนกำรที่เกี่ยวข้ องกับท่ำน (ถ้ ำมี)
- เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในกำรอ้ ำงอิงสำหรับกำรตรวจสอบย้ อนกลับของบริ ษัทต่ำง ๆ บริ ษัทประมวลผลข้ อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำน (ทัง้ พนักงำนและอดีตพนักงำน) โดยอำศัยฐำนทำงกฎหมำย ในกำรปฏิบัติตำม
สัญญำ เพื่อประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษัทและกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
(3) การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษัทอำจเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนกับ
(3.1) หน่วยงำนทรัพยำกรบุคคลภำยในกลุม่ บริ ษัทเอฟเอ็นเอส โฮลดิ ้งส์
(3.2) ผู้ใ ห้ บ ริ ก ำรที่ เ ป็ น บุค คลภำยนอก และสำมำรถไว้ ว ำงใจได้ (เช่ น ผู้ใ ห้ บ ริ ก ำรจัด ท ำเงิ น เดื อ น ธนำคำร
โรงพยำบำล บริ ษัท ประกันภัย ผู้ให้ บริ กำรด้ ำนซอฟแวร์ และวำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ผู้ให้ บริ กำร
เกี่ยวกับหลักสูตรและแผนงำนในกำรบริ หำรงำนและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เป็ นต้ น)
(3.3) หน่วยงำนรำชกำรตำมที่กฎหมำยหรื อประกำศระเบียบต่ำง ๆ กำหนด (เช่น กระทรวงแรงงำน สำนักงำน
ประกันสังคม กรมสรรพำกร เป็ นต้ น)
(3.4) เมื่อพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่รัฐแจ้ งให้ ดำเนินกำรภำยใต้ กฎหมำยที่เกี่ยวข้ องหรื อตำมคำสัง่ ศำล
(3.5) กรณีอื่น ๆ ตำมที่กฎหมำยกำหนด
(4) ระยะเวลาการจัดเก็บข้ อมูล
บริ ษัทจะเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ ตลอดระยะเวลำกำรจ้ ำงงำนและหลังจำกพ้ นสภำพไปแล้ วอีก 10 ปี เพื่อ
ใช้ อ้ำงอิงในอนำคต เมื่อครบกำหนดระยะเวลำแล้ ว บริ ษัทจะทำกำรลบหรื อทำลำยข้ อมูลที่เป็ นเอกสำรทังหมด
้
สำหรับเอกสำรอิเลคทรอนิกส์จะปรับปรุ งให้ เหลือไว้ เฉพำะข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเท่ำที่จำเป็ น เพื่อประโยชน์ใน
กำรอ้ ำงอิงประวัติของท่ำนต่อเนื่องไปตำมระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด
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เอกสารแนบ 6
ผู้ร้องเรียนการกระทาผิดและการทุจริต
(1) ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคลที่บริษัทใช้ ประมวลผล
เมื่อท่ำนรำยงำนข้ อกังวลเกี่ยวกับกำรกระทำผิดและกำรทุจริ ตใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท หรื อแจ้ งข้ อสงสัยผ่ำนทำง
ช่องทำงต่ำง ๆ ของบริ ษัท บริ ษัทจะขอให้ ท่ำนให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน โดยเฉพำะข้ อมูลกำรแสดงตัวตน ซึ่ง
รวมถึง ชื่อ หมำยเลขโทรศัพท์ที่อยู่และอีเมล หำกท่ำนกังวลว่ำจะถูกระบุตวั ตนว่ำเป็ นผู้ร้องรี ยนกำรกระทำผิด และ
กำรทุจริ ต ท่ำนสำมำรถรำยงำนข้ อกังวลดังกล่ำวโดยไม่ต้องเปิ ดเผยตัวตนได้ อย่ำงไรก็ ตำม บริ ษัทอำจไม่สำมำรถทำ
กำรสอบสวนรำยงำนเรื่ องร้ องเรี ยนได้ อย่ำงมีประสิทธิผลหำกขำดรำยละเอียดข้ อมูลดังกล่ำว
(2) วัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายสาหรับใช้ ในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
เพื่อให้ กำรสอบสวนรำยงำนกำรกระทำผิดและกำรทุจริ ตของท่ำนอย่ำงยุติธรรมและเที่ ยงธรรม บริ ษัทจำเป็ นต้ อง
ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อกำรพิสจู น์ตวั ตนและใช้ ติดต่อท่ำนทำงไปรษณีย์ อีเมล หรื อโทรศัพท์เพื่อขอ
ข้ อมูลเพิ่มเติมหำกมีควำมจำเป็ น ฐำนทำงกฎหมำยสำหรั บใช้ ในกำรประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำน คือ
ประโยชน์อนั ชอบด้ วยกฎหมำยของบริ ษัทในกำรตรวจจับและป้องกันกำรกระทำผิดและกำรทุจริ ตในกลุม่ บริ ษัท ทังนี
้ ้
บริ ษัทไม่มีเจตนำที่จะประมวลผล ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจำกที่ได้ ระบุไว้ ข้ำงต้ น
หำกประมวลผลนอกเหนือดังกล่ำวบริ ษัทจะต้ องได้ รับควำมยินยอมจำกท่ำน
(3) การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็ นกำรภำยในแก่พนักงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ บริ ษัทสำมำรถ
ดูแล สอบสวน และตอบรำยงำนข้ อกังวลของท่ำน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนแก่ผ้ มู ีอำนำจ
ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องหรื อตำมคำสัง่ ศำล
(4) ระยะเวลาการจัดเก็บข้ อมูล
บริ ษัทจะจัดเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในระยะเวลำนำนเท่ำที่จำเป็ นต่อกำรประมวลผลรำยงำน ข้ อกังวลของท่ำน
หรื อบริ ษัทมีประโยชน์อนั ชอบธรรมในกำรจัดเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำน อย่ำงไรก็ตำม ข้ อมูลส่วนบุคคลทังหมดจะ
้
ถูกลบจำกระบบกำรรับเรื่ องร้ องเรี ยนกำรกระทำผิดและกำรทุจริ ต ระยะเวลำนำนไม่เกินกว่ำสองปี หลังจำกที่ปิดเรื่ อง
เว้ นแต่จะต้ องจัดเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลตำมที่กฏหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
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