นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ ้งส์ จำกัด (“บริ ษัทฯ”) ตระหนักและให้ ควำมสำคัญถึงสิทธิในควำมเป็ นส่วนตัวและกำร
ปกป้องข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนซึ่งอยูใ่ นควำมรับผิดชอบของบริ ษัทฯ ดังนัน้ บริ ษัท ฯ จึงได้ จดั ทำนโยบำยคุ้มครองข้ อมูล
ส่วนบุคคลนี ้ขึ ้นเพื่อให้ ท่ำนมัน่ ใจว่ำบริ ษัทฯ จะดำเนินกำรในกำรเก็บรวบรวม กำรจัดเก็บ กำรใช้ กำรเปิ ดเผย กำรส่งและ
กำรโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงถูกต้ องและเหมำะสม รวมทังคุ
้ ้ มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมมำตรฐำนที่
กฎหมำยกำหนด
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
FNS Holdings Public Company Limited
Registered No. 0107545000080

48/48 TISCO TOWER, FLOOR 20
NORTH SATHORN RD., SILOM, BANGRAK
BANGKOK 10500, THAILAND
TEL : (662) 697- 3700 FAX : (662) 266 - 6688

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 อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังประเทศที่อำจไม่มีระดั บกำร
คุ้มครองข้ อมูลที่เพียงพอ ซึง่ กฎหมำยกำหนดให้ ต้องได้ รับควำมยินยอม หรื อ บริ ษัทฯ ไม่สำมำรถอำศัยหลักเกณฑ์หรื อฐำน
ทำงกฎหมำยอื่น ๆ รองรับ บริ ษัทฯ จะขอให้ ทำ่ นแสดงควำมยินยอมโดยชัดแจ้ งเป็ นกรณีตำ่ งหำกอีกครั ง้ 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 สิทธิ ในนำมตัวแทนผู้ถือหุ้น ปฏิบตั ิบตั ิ
ตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำง 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 อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่บ ริ ษัท ฯ เก็ บรวบรวมในระหว่ำงกำรจ้ ำงงำน
(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 ษั ทฯ 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
ชัน้ 20 อำคำรทิสโก้ ทำวเวอร์ 48/48 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
หมำยเลขโทรสำร: 02-266-6688
เบอร์ โทรศัพท์: 02-697-3780
เจ้ าหน้ าที่ค้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (DPO)
ชื่อ: นำงสำววิภำ นิลโสภณ
ที่อยู:่ บริ ษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน)
ชัน้ 20 อำคำรทิสโก้ ทำวเวอร์ 48/48 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
อีเมล: wipa.n@finansa.com
หมำยเลขโทรสำร: 02-266-6688
เบอร์ โทรศัพท์: 02-697-3780
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เอกสารแนบ 1
ผู้ถอื หุ้นและนักลงทุน
(1) ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคลที่บริษัทใช้ ประมวลผล
บริ ษัทจะประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างที่ทา่ นมีความสัมพันธ์กบั บริ ษัท
ความสัมพันธ์
ข้ อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษัทประมวลผล

ผู้ถือหุ้น

ตัวแทนของ
ผู้ถือหุ้น

นักลงทุนอื่น ๆ

- คานาหน้ าชื่อ ชื่อและนามสกุล







- เลขที่บัตรประจาตัวประชาชนหรื อเลขที่หนังสือเดินทาง สัญชาติ
อาชีพ เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
- เสียง และ/หรื อภาพ (เมื่อท่านเข้ าร่ วมการประชุมผู้ถือหุ้น เสียงและ
ภาพของท่านอาจถูกจัดเก็บและบันทึกในระบบการถ่ายทอดการ
ประชุมผู้ถือหุ้น ทังในห้
้ องประชุมและบริ เวณใกล้ เคียง)





- รายละเอียดข้ อมูลที่ติดต่อ (ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ อีเมลส่วนตัวและ
อีเมลสาหรับติดต่อธุรกิจ)





- ข้ อมูลที่เกี่ยวกับการมีสว่ นร่ วมของผู้ถือหุ้ นและเกี่ยวกับการใช้ สิทธิ
ของผู้ถือหุ้น เช่น เลขที่เช็ คเงินปั นผล เลขที่บัญชี ธนาคารผู้รับเงิน
ข้ อมูลสาหรับการใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารประกอบการมอบฉันทะและรับมอบฉันทะ และข้ อมูลอื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับการถือหุ้น





(2) วัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายสาหรับใช้ ในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
ความสัมพันธ์
วัตถุประสงค์ในการประมวลผล
ฐานตามกฎหมาย
ผู้ถือหุ้น/ ตัวแทน - ติดต่อสือ่ สารกับผู้ถือหุ้น
- ฐานหน้ าทีต่ ามกฎหมาย
ผู้ถือหุ้น
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
- ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม
- จัดส่งเอกสาร
- จ่ายเงินปั นผลหรื อสิทธิประโยชน์อื่นแก่ผ้ ถู ือหุ้น
- ตรวจสอบการใช้ สิท ธิ ของผู้ถือ หุ้น หรื อ การใช้ สิท ธิ ในนาม
ตัวแทนผู้ถือหุ้น (เช่น การใช้ สิทธิ เข้ าร่ วมประชุมและออก

ความสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ในการประมวลผล
เสียงลงคะแนนใน การประชุมผู้ถือหุ้น การทาธุรกรรมต่าง ๆ
เกี่ยวกับหุ้น เป็ นต้ น)
- ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่มีผลใช้ บงั คับ

ฐานตามกฎหมาย

นักลงทุนอื่นๆ

- ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ตอบกลับ ข้ อ เสนอแนะ ข้ อ เรี ย กร้ อง หรื อ - ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม
คาถามของท่าน
- ส่งคาเชิญสาหรับงานของบริ ษัท ส่งจดหมายข่าว และข้ อมูล
ในธุรกิจของบริ ษัท

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

การเปิ ดเผยข้ อมูล
บริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากั ด (“TSD”) เป็ นผู้ ให้ บริ ก ารงานด้ าน
นายทะเบียนหลักทรั พย์ ให้ แก่บริ ษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทด้ วย
นอกจากนี ้ TSD ยังเป็ นผู้ให้ บริ การเทคโนโลยีด้านฐานข้ อมูลซึง่ บริ ษัทใช้ ในการจัดการข้ อมูลผู้ถือ
หุ้น หลังจากที่ท่านซื ้อหุ้นของบริ ษัทแล้ ว TSD จะรายงานข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านมายังบริ ษัท
ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) หรื อวันปิ ดสมุดทะเบียน (Book Closing Date)
บริ ษัทต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ แก่
- หน่วยงานรัฐหรื อหน่วยงานที่ทาหน้ า ที่กากับดูแล (เช่น กรมพัฒนาธุรกิ จการค้ า สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาด หลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) เป็ นต้ น) และ/หรื อ เปิ ดเผยต่อสาธารณะตาม กฎเกณฑ์ที่กฎหมาย
หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ องกาหนดไว้
- ผู้ให้ บริ การที่เป็ นบุคคลภายนอกและสามารถไว้ วางใจได้ ซึ่งมีหน้ าที่รับผิดชอบในกิจกรรม
การประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ที่ปรึ กษาด้ านวิชาชีพ ผู้จดั งาน ผู้ที่ทาหน้ าที่ดาเนินกิจกรรมในนาม
ของบริ ษัท (เช่น ผู้ให้ บริ การระบบประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น) นักลงทุนอื่น ๆ ข้ อมูลส่วนบุคคล
ของท่านอาจถูกเปิ ดเผยแบ่งปั นให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริ การที่เป็ นบุคคลภายนอกและสามารถไว้ วางใจ
ได้ ซึง่ มีหน้ าที่ดแู ลงานกิจกรรมและการสือ่ สารของบริ ษัท

(4) ระยะเวลาการจัดเก็บข้ อมูล
บริ ษัทจะเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ตลอดระยะที่ท่านมีความสัมพันธ์ กับบริ ษัทและต่อเนื่องไปตามระยะเว ลาที่
กฎหมายกาหนด

เอกสารแนบ 2
ผู้ติดต่ อธุรกิจกับบริษัท
ในเอกสารฉบับนี ้ “ผู้ติดต่อธุรกิจกับบริ ษัท” หมายถึง
- คูค่ ้ า พนักงานเอ้ าท์ซอร์ ส ผู้จดั หาสินค้ าและบริ การ
- ผู้ร่วมอีเว้ นท์ ผู้มาเยือน นักวิเคราะห์ ที่ปรึกษา นายหน้ า และ
- ผู้ที่เป็ นตัวแทนของบุคคลหรื อหน่วยงานใดที่บริ ษัทมีธุรกรรมเชิงพาณิชย์ หรื อกาลังพิจารณาเพื่อเข้ าทาธุรกรรมเชิง พาณิชย์
ด้ วย ไม่วา่ เวลาใดก็ตาม
(1) ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคลที่บริษัทใช้ ประมวลผล
บริ ษัทจะประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนจาเป็ นอย่างเคร่งครัดในระหว่างที่ทา่ นมีความสัมพันธ์กบั บริ ษัท
ความสัมพันธ์
ข้ อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษัทประมวลผล

ลูกค้ า

เอ้ าท์ซอร์ ส
ผู้จดั หา

ผู้ร่วมอีเว้ นท์
/ผู้มาเยือน

ผู้ติดต่อธุรกิจอื่น ๆ

- คานาหน้ าชื่อ ชื่อและนามสกุล
- ยศ ตาแหน่ง สถานที่ทางาน
- ที่อยูต่ า่ ง ๆ เบอร์ โทรศัพท์ อีเมลส่วนตัว อีเมลสาหรับการติดต่อ









- เลขที่บตั รประจาตัวประชาชนหรื อเลขที่หนังสือเดินทาง สัญชาติ





-





ประวัติธุรกรรมการติดต่อกับบริษัทที่เกี่ยวข้ องกับท่าน
ข้ อมูลการประกันภัย (ถ้ ามี)
รายละเอียดการถือหุ้นในบริษัทของเรา (ถ้ ามี)
ข้ อมูลบัญชีธนาคาร ข้ อมูลสถานะทางภาษี

- ทะเบียนยานพาหนะ
- ข้ อมูลอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตผ่านไวไฟของบริ ษัท (ถ้ ามี)
- ภาพ






(2) วัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายสาหรับใช้ ในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษัทอาจใช้ ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
- เพื่อใช้ ติดต่อสือ่ สารกับท่านในกิจธุระต่างๆ ตามความสัมพันธ์ที่ทา่ นมีกบั บริ ษัท
- เพื่อติดต่อสือ่ สารกับท่านในการให้ ข้อมูลของบริ ษัทและแจ้ งให้ ทา่ นทราบถึงอีเว้ นท์ตา่ งๆ ที่จดั โดย เว้ นแต่ ท่านระบุว่า
ท่านไม่ต้องการได้ รับข้ อมูลดังกล่าว
- เป็ นขันตอนที
้
่นาไปสูก่ ารเข้ าทาสัญญาหรื อ อาจเข้ าทาสัญญา

- เพื่อการเข้ าทาสัญญากับท่านและการบริ หารสัญญาที่บริ ษัททากับท่าน
- เพือ่ การบริ หารจัดการและวางแผนธุรกิจ รวมถึงงานด้ านบัญชี การตรวจสอบ ด้ านกฎหมายและด้ านการกากับดูแล
- เพือ่ การปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ สอดคล้ องกับกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ เช่น การยื่นภาษี การหักภาษี ณ ที่จ่าย การนาส่ง
ภาษี หกั ณ ที่จ่ายต่อกรมสรรพากร การเก็บรักษาบันทึกข้ อมูล การแจ้ งข้ อมูลต่อหน่วยงานราชการ ตามที่กฎหมาย
กาหนด เป็ นต้ น
- เพื่อตรวจสอบรายละเอียดที่ถกู ระบุไว้ เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและนโยบาย ต่าง ๆ ของ
บริ ษัท และเพื่อป้องกันการทุจริ ตและอาชญกรรม
บริ ษั ท ประมวลผลข้ อ มูลของท่านโดยอาศัยฐานสัญ ญา ฐานหน้ า ที่ ตามกฎหมายและฐานประโยชน์ โดยชอบธรรม
นอกจากนี ้ บริ ษัทอาจใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่างท่านกับ
บริ ษัท ดังนี ้
ความสัมพันธ์
คูค่ ้ า

วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

ฐานทางกฎหมาย

- ดาเนินการเรื่ องใบแจ้ งหนี ้ และรับชาระเงิน
- ฐานสัญญา
- ใช้ เพื่อดาเนินกระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของ - ฐานหน้ าทีต่ ามกฎหมาย
กิจการ (Due Diligence) และเพื่อพิจารณาลงทุนหรื อถอน - ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม
การลงทุน

เอ้ าท์ซอร์ ส
ผู้จดั หาสินค้ า
และบริ การ

- ดาเนินการเรื่ องคาสัง่ ซื ้อ และจ่ายเงินค่าสินค้ าและบริ การ
- การประเมินคุณสมบัติที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานเฉพาะ
อย่าง
- เพื่อตัดสินใจในการใช้ สทิ ธิหรื อผูกพันตามข้ อตกลงต่อไป

ผู้ร่วมอีเว้ นท์
ผู้มาเยือน

- ส่งคาเชิญหรื อข้ อมูลที่เกี่ยวกับกิจธุระของบริ ษัท
- เพือ่ การลงทะเบียนเข้ าร่วมอีเวนท์ของท่าน
- ใช้ บนั ทึกการเข้ ามาเยือนในสถานที่ของบริ ษัท

ผู้ติดต่อธุรกิจ
อื่นๆ

- ใช้ ติดต่อสื่อสารกับท่านและส่งคาเชิญหรื อข้ อมูลที่เกี่ยวกับ
กิจธุระของบริ ษัท

(3) การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษัทอาจเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริ การที่เป็ นบุคคลภายนอก (เช่น ธนาคารผู้ให้ บริ การแก่บริ ษัทด้ าน
การชาระเงิน ผู้ให้ บริ การด้ านซอฟแวร์ และวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรึกษา กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็ นต้ น)
และ/หรื อ หน่วยงานรัฐที่มีหน้ าที่กากับดูแลตามที่กฎหมายกาหนด (เช่น กรมสรรพากร ผู้สอบบัญชี เป็ นต้ น)

(4) ระยะเวลาการจัดเก็บข้ อมูล
บริ ษัทจะจัดเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นแก่การปฏิบตั ิตามกฎหมาย การปฏิบตั ิงานด้ านบัญชี
และสาหรับการรายงานผลในเรื่ องต่าง ๆ ระยะเวลาการจัดเก็บข้ อมูลของท่านจะมีความแตกต่างกันไปตาม ความจาเป็ น
และหน้ าที่ตามกฎหมายของบริ ษัท โดยทัว่ ไปบริ ษัทจะเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ตลอดระยะที่ท่านมีความสัมพันธ์
กับบริ ษัทและเก็บต่อเนื่องไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด

เอกสารแนบ 3
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
(1) ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคลที่บริษัทใช้ ประมวลผล
เมื่อท่านเข้ าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริ ษัท https:www.finansa.com ระบบของบริ ษัทจะเก็บข้ อมูลของท่านที่อาจใช้ ยืนยัน
ตัวตนของท่านทางอ้ อมได้ โดยอัตโนมัติ เช่น
(1.1) ไอพีแอดเดรส (IP address) ของท่าน
(1.2) วันและเวลาที่ทา่ นเข้ าใช้ งานหน้ าเวบไซต์
(1.3) ที่ตงทางภู
ั้
มิศาสตร์ จากอุปกรณ์ของท่าน
(1.4) วิธีการที่ทา่ นใช้ เว็บไซต์ของบริ ษัท
- เว็บไซต์ที่นาพาระบบของท่านมายังอินเทอร์ เน็ตเว็บไซต์ของบริ ษัท (หน้ าเว็บที่ทา่ นเปิ ดก่อนหน้ า)
- เว็บไซต์ที่ระบบของท่านคลิกต่อจากอินเทอร์ เน็ตเว็บไซต์ของบริ ษัท
ข้ อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บไว้ ในล็อกไฟล์ (Log Files)ในระบบของบริ ษัทและการเก็บข้ อมูลในล็อกไฟล์เป็ นความจาเป็ น
อย่างยิ่งต่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายของบริ ษัท
นอกจากนี ้ บริ ษัทมีความจาเป็ นที่ต้องเก็บอัตลักษณ์ออนไลน์อื่น ๆ หรื อสิง่ อื่น ๆ ที่สามารถทาให้ ระบุตวั ตนในทางออนไลน์
ได้ ของท่าน เช่น ตัวระบุคุกกี ้ (Cookie ID) เพื่อวัตถุประสงค์ ในเรื่ องความปลอดภัยทางไซเบอร์ และตาม กฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง
ท่านอาจกรอกข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น ชื่อและนามสกุล อีเมลแอดเดรส เบอร์ โทรศัพท์ ตาแหน่งงาน ตาแหน่งที่อยู่
และวิชาชีพของท่าน) ในแบบฟอร์ มใด ๆ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท ในกรณีนี ้ กรุ ณาอ่านวิธีการที่บริ ษัทใช้ ประมวลผลข้ อมูล
ส่วนบุคคลของท่านในเอกสารแนบ 2 เรื่ อง “ผู้ติดต่อธุรกิจกับริ ษัท” เพื่อรับทราบรายละเอียดดังกล่าว
ในหน้ าเว็บไซต์ตา่ ง ๆ ของบริ ษัทอาจมีลิงก์เชื่อมไปยังหน้ าเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เมื่อท่านใช้ ลิงก์ดงั กล่าว ท่านจะ ออก
จากเว็บไซต์ของบริ ษัทและบริ ษัทไม่มีหน้ าที่รับผิดชอบต่อการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านที่กระทาโดยหน้ า
เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ดังนัน้ ท่านควรอ่านนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของแต่เว็บไซต์ที่ทา่ นเข้ าเยี่ยมชม
(2) วัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายสาหรับใช้ ในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษัทจะประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน เฉพาะในกรณีที่การประมวลผลนันจ
้ าเป็ นแก่การคงสภาพของ เว็บไซต์
รวมถึงให้ เนื ้อหาและบริ การของบริ ษัทในเว็บไซต์ยงั สามารถใช้ งานได้ เท่านัน้ โดยปกติบริ ษัทจะประมวลผลข้ อมูลส่วน
บุคคลของท่าน เมื่อได้ รับความยินยอมจากท่านแล้ ว เว้ นแต่กรณีที่บริ ษัทได้ รับอนุญาตให้ ประมวลผลได้ ตามกฎหมาย
หรื อบริ ษัทจะต้ องดาเนินการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลนันตามที
้
่กฎหมายกาหนด
ข้ อมูลส่วนบุคคล
ข้ อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

ฐานทางกฎหมาย

- สาหรับไอพีแอดเดรสที่มีการบันทึกไว้ ชวั่ คราวระหว่าง - ฐานหน้ าทีต่ ามกฎหมาย
ที่ ท่ า นเข้ ามาเยี่ ย มชมเว็ บ ไซต์ นัน้ จ าเป็ นเพื่ อ ให้

ข้ อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ในการประมวลผล
สามารถส่งเว็บไซต์ไปถึงเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของท่าน
ได้

ฐานทางกฎหมาย

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของเว็บไซต์
- ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม
- เพื่ อ ด ารงความสมบูร ณ์ แ ละความปลอดภัย ของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษัท
- เพื่อปฏิบตั ิตามที่กฎหมายกาหนด
ตัวระบุคกุ กี ้ (Cookie ID) - เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ มีประสิทธิภาพและเป็ นไปตาม - ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม
ลักษณะการใช้ งานของท่าน
- เพื่ อ ด ารงความสมบูร ณ์ แ ละความปลอดภัย ของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษัท
(3) การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษั ท อาจเปิ ดเผยข้ อ มูล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นให้ แก่ ผ้ ู ให้ บริ ก ารที่ เ ป็ น บุ ค คลภายนอก และสามารถ ไว้ วางใจได้
(เช่นผู้ให้ บริ การ Web Hosting, ผู้ให้ บริ การด้ านซอฟแวร์ และวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้ น) และ/หรื อ หน่วยงาน
รัฐที่มีหน้ าที่กากับดูแลตามที่กฎหมายกาหนด และ/หรื อ ตามคาสัง่ ศาล
(4) ระยะเวลาการจัดเก็บข้ อมูล
บริ ษัทจะเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เป็ นระยะเวลานานเท่าที่จาเป็ นตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผล ของ
บริ ษัท ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยูใ่ นล็อกไฟล์รวมถึง Cookie ID จะถูกเก็บไว้ อย่างน้ อยเก้ าสิบวันนับแต่วนั ที่ข้อมูลนัน้
เข้ าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท เว้ นแต่บริ ษัทจะได้ รับคาสัง่ จากพนักงานเจ้ าหน้ าที่ให้ เก็บต่อไป แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่เกินกว่า
ระยะเวลาสองปี

เอกสารแนบ 4
ผู้สมัครงาน
(1) ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคลที่บริษัทใช้ ประมวลผล
เมื่อท่านสมัครงานกับบริ ษัท ท่านต้ องให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริ ษั ทเพื่อใช้ ในกระบวนการสรรหาพนัก งาน
นอกจากข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ ว บริ ษัทยังต้ องการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของบุคคลในครอบครัวของ ท่าน
(ได้ แก่ คูส่ มรส พี่น้อง บิดาและมารดาของท่าน) และบุคคลอื่น ๆ (เช่น บุคคลที่ติดต่อได้ ในกรณีเร่งด่วน บุคคลที่ไม่ใช่ญาติ
และเพื่อนซึ่งทราบประวัติความประพฤติของท่านและสามารถให้ การรับรองกับบริ ษัทได้ และบุคคลในกลุม่ บริ ษัทที่ทา่ น
รู้ จักและคุ้นเคย หากมี) (ต่อไปนีเ้ รี ยกรวมกัน ว่า “บุคคลที่เกี่ ยวข้ องของท่าน”) อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทถื อว่าท่านได้ รับ
อนุญาตในการให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้ องของท่านจากบุคคลเหล่านันล่
้ วงหน้ าแล้ ว ข้ อมูลส่วนบุคคลที่
บริ ษัทต้ องการเพื่อใช้ ประมวลผลจะถูกระบุไว้ ในแบบฟอร์ มใบสมัครงานของบริ ษัท ดังนี ้
(1.1) ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวกับการยืนยันตัวตน : คานาหน้ าชื่อ ชื่อและนามสกุล เพศ ที่อยูต่ าม ทะเบียนบ้ าน
อาชีพ รู ปถ่าย วันเดือนปี เกิด สัญชาติ อายุ จังหวัดหรื อเมืองที่เกิด ประเทศที่เกิด ศาสนา ข้ อมูลบัตรประจาตัว
ประชาชน ข้ อมูลหนังสือเดินทาง เลขที่บตั รประจาตัวผู้เสียภาษี เลขที่บตั ร ประกันสังคม สถานะทางการทหาร
ข้ อมูลการสมรส ข้ อมูลพี่น้อง
(1.2) ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านสาหรับการติดต่อ : ที่อยูป่ ั จจุบนั เบอร์ โทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส
(1.3) ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวกับคุณสมบัติ : ประวัติการศึกษา ประวัติการทางานพร้ อมข้ อมูล เงินเดือนและ
สิทธิ ประโยชน์ ประวัติการฝึ กอบรม/สัมมนา/ฝึ กงาน ทักษะและความสามารถต่าง ๆ ข้ อมูลการได้ รับการขึ ้น
ทะเบียนเป็ นผู้มีวิชาชีพหรื อถือใบอนุญาตต่าง ๆ ข้ อมูลความเป็ นอิสระ ข้ อมูลการถูกศาลพิพากษาให้ เป็ นบุคคล
ล้ มละลาย ข้ อมูลประวัติอาชญากรรม ข้ อมูล เกี่ ยวกับคดีความในศาลที่ท่านถูกฟ้องร้ องหรื ออยู่ระหว่างการ
พิจารณาคดี ผลการทดสอบเพื่อประเมินสาหรั บกระบวนการรั บ สมัครงาน คาตอบของท่านในแบบทดสอบ
บุคลิกภาพในการทางานและการตอบคาถามในการสัมภาษณ์ และ หากท่านเป็ นผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกเข้ า
ร่วมงานกับบริ ษัท บริ ษัทจะประมวลผลข้ อมูลสุขภาพของท่านด้ วย
(1.4) ข้ อ มูลส่ว นบุคคลของบุคคลที่ เกี่ ยวข้ องของท่าน: ค าน าหน้ าชื่ อ ชื่ อ และนามสกุล ที่ อ ยู่ เบอร์ โทรศัพ ท์ อี เ มล
แอดเดรส อาชี พ สถานที่ทางาน การให้ ข้อมูลดังกล่าวข้ างต้ นของท่านเป็ นไปตามความสมัครใจของท่านเอง
เพื่อให้ บริ ษัทพิจารณาประกอบการ สมัครงานของท่าน หากท่านส่งประวัติสว่ นตัว (CV, Resume) มายังบริ ษัท
ในประวัติสว่ นตัวของท่านอาจมีการให้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกินไปกว่าของตัวท่านเองเพื่อเป็ นบุคคลอ้ างอิง การให้
ข้ อมูลส่วนบุคคลอ้ างอิงในส่วนนี ้ บริ ษัทถือว่าท่านได้ รับอนุญาตจากบุคคลอ้ างอิงนันแล้
้ ว และบริ ษั ทสามารถ
จัดการข้ อมูลส่วนบุคคลส่วนนันได้
้ ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี ้ ในบางกรณีบริ ษัทอาจได้ รับข้ อมูลส่วนบุคคล
ของท่านจากแหล่งข้ อมูลสาธารณะที่สามารถเข้ าถึงได้ (เช่น เว็บไซต์ สมัครงาน เป็ นต้ น) หรื อ ตัวแทนจัดหางาน
บริ ษัทจะถือว่าท่านได้ ให้ ความยินยอมให้ กบั บุคคลดังกล่าวในการ เปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่บริ ษัท บริ ษัทอาจมีการ
ประกาศรั บสมัครงานผ่า นทางตัวแทนจัด หางานเป็ น บางครั ง้ หากท่านสมัครงานกับบริ ษัท โดยผ่านตัว แทน

ดังกล่าว กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็ นส่วนตัว หรื อประกาศว่าด้ วยการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของตัวแทน
นัน้ เพื่อทราบรายละเอียดว่าตัวแทนนัน้ ๆ มีวิธีในการปกป้องข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
(2) วัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายสาหรับใช้ ในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
ในกระบวนการสรรหาพนัก งานของบริ ษั ท บริ ษั ท มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งประมวลผลข้ อ มูล ส่ว นบุค คลของท่ า นเพื่ อ
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
(2.1) เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของท่านและประเมินความเหมาะสมสาหรับตาแหน่งงานซึง่ ท่านสมัคร รวมถึงตาแหน่ง
งานว่างอื่น ๆ ในอนาคต
(2.2) เพื่อเตรี ยมการสาหรับการสัมภาษณ์และการประเมินผล
(2.3) เพื่อใช้ ติดต่อสือ่ สารกับท่านเกี่ยวกับขันตอนการรั
้
บสมัครงานและแจ้ งผลการประเมินและสัมภาษณ์
(2.4) เพื่อความเข้ าใจในภูมิหลังและภาระความรับผิดชอบส่วนตัวของท่าน
(2.5) เพื่อดาเนินการตรวจสอบประวัติและข้ อมูลอ้ างอิงของท่าน รวมถึงสิทธิทางกฎหมายในการปฏิบตั ิงาน คุณสมบัติ
ทางวิชาชีพ และเพื่อรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการทางานของท่านและคุณสมบัติสว่ นตัวจากบุคคล
อ้ างอิงที่ทา่ นให้ ไว้ กบั บริ ษัท
(2.6) เพื่อป้องกันการทุจริ ตและอาชญากรรม
(2.7) ในกรณีที่บริ ษัทสนใจรับท่านเข้ าร่วมงาน บริ ษัทจะใช้ ข้อมูลของท่านเพื่อยื่นข้ อเสนอการจ้ างและจัดทาสัญญาจ้ าง
(3) การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษัทอาจแบ่งปั นหรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อตรวจสอบให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทกาลังปฏิบตั ิตามข้ อผูกพัน ทาง
กฎหมาย เช่น การตรวจสอบสิทธิของท่านในการทางานในประเทศไทย ตรวจสอบข้ อตกลงที่ยงั มีผลบังคับระหว่างท่าน
กับบุคคลอื่นในเรื่ องการจากัดการทางานของท่านภายหลังสัญญาจ้ างสิ ้นสุดลง และ/หรื อ เพื่อการตรวจสอบประวัติ
การศึกษาและประสบการณ์การทางานในบางตาแหน่งงาน
(4) ระยะเวลาการจัดเก็บข้ อมูล
บริ ษัทจะเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ตลอดกระบวนการสรรหาพนักงานและการจ้ างงาน หากท่านเป็ นผู้ได้ รับการ
คัดเลือกและตอบรับข้ อเสนอการจ้ างงานของบริ ษัท ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกบันทึกในฐานข้ อมูลพนักงานของ
บริ ษัท และบริ ษัทจะให้ ท่านอ่านรายละเอียดในเอกสารแนบ 5 เรื่ อง “พนักงานและอดีตพนักงาน” เพื่อให้ ทราบว่าบริ ษัท
จะประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปอย่างไร แต่หากท่านไม่ได้ รับการคัดเลือก หรื อตอบรับข้ อเสนอการจ้ างงาน
ของบริ ษัท ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้ เป็ นระยะเวลาหนึง่ ปี นบั จากวันที่บริ ษัทได้ รับข้ อมูลดังกล่าว

เอกสารแนบ 5
พนักงานและอดีตพนักงาน
(1) ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคลที่บริษัทใช้ ประมวลผล ข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านที่เราใช้ ประมวลผล ได้ แก่
(1.1) ข้ อ มูลส่ว นบุค คลของท่า นทัง้ หมดที่ บ ริ ษัท เก็ บ รวบรวมไว้ ระหว่า งกระบวนการสรรหาพนัก งาน (กรุ ณ าอ่าน
รายละเอียดในเอกสารแนบ 4 เรื่ อง “ผู้สมัครงาน”
(1.2) ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริ ษัทเก็บรวบรวมไว้ หรื ออาจเก็บรวบรวมในระหว่างการจ้ างงาน เช่น
- ข้ อมูลสาหรับการบริ หารจัดการ : ประวัติเงินเดือนและข้ อมูลเงินเดือน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ อื่นๆ ที่
ท่านมีสทิ ธิได้ รับ การเข้ างานและการปฏิบตั ิงาน เช่น วันเริ่ มงาน ผลการปฏิบตั ิงาน แผนการพัฒนาส่วนบุคคล
บันทึกการฝึ กอบรมและการพัฒนา ผลการทดสอบแบบ ประเมินสาหรับการฝึ กอบรมหรื อหลักสูตรการพัฒนา
ต่าง ๆ ข้ อมูลบันทึกของฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เช่น การลา ความเจ็บป่ วย ข้ อร้ องเรี ยน หนังสือเตือน ข้ อมูล
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบต่าง ๆ บันทึกการมีสว่ นร่ วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของบริ ษัท ข้ อมูลการได้ รับ
เครดิต รางวัล หรื อสิทธิประโยชน์อื่นใด คาตอบในแบบสอบถามต่าง ๆ เสียงและภาพที่ถกู บันทึกหรื อถ่ายทอด
เมื่อท่านเข้ าร่วมการประชุม อีเวนท์ และ กิจกรรมต่างๆ ที่จดั โดยบริ ษัท หรื อตามคาสัง่ ของบริ ษัท หรื อเมื่อท่าน
เข้ าร่วมในนามบริ ษัทตาม วัตถุประสงค์ที่บริ ษัทกาหนดในแต่ละคราว
- การจ่ายสิทธิประโยชน์และจัดหาสวัสดิการ : รายละเอียดบัญชีธนาคาร รายละเอียดการประกันภัย ข้ อมูลผู้รับ
ประโยชน์ที่ท่านกาหนดในกรณีเสียชีวิต หรื อสิทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ ที่ให้ แก่บุคคลที่สาม ข้ อมูลการจ่า ยเงิน
สมทบในกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ข้ อมูลภาษี และข้ อมูลค่าใช้ จ่ายสาหรับการหักลดหย่อนเพื่อ คานวณภาษี
- เพื่อการรักษาความปลอดภัย : ข้ อมูลอุปกรณ์สว่ นบุคคลที่เชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตผ่าน Wi-Fi ของบริ ษัท ข้ อมูล
อุปกรณ์สว่ นบุคคลของท่านที่ลงทะเบียนสาหรับการเข้ าถึงข้ อมูลในเซิร์ฟเวอร์ ของบริ ษัท ไอพี แอดเดรส แมค
แอคเดรส วันและเวลา โปรโตคอล ชื่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ งาน (Computer Name) ข้ อมูล ตาแหน่งที่อยู่
ตัวระบุคกุ กี ้ (Cookie ID) และบันทึกการเข้ าถึงระบบเทคโนโยลีสารสนเทศและอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัท
(2) วัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายสาหรับใช้ ในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษัทจะประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของพนักงานบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
(2.1) การจ่ายเงิ นเดือนและสิทธิ ป ระโยชน์ การให้ ผลตอบแทนและสวัสดิการ และเพื่อการปฏิบัติ ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง
(2.2) เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะนายจ้ าง
(2.3) เพื่อดาเนินการในเรื่ องการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคล (เช่น การบริ หารจัดการสมรรถนะการปฏิบตั ิงาน การ
วางแผนงบประมาณ การบริ หารผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ เป็ นต้ น)
(2.4) การจัดหาและดาเนินหลักสูตรต่าง ๆ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (เช่น แผนการพัฒนา เป็ นต้ น)
(2.5) ให้ การสนับสนุนในงานที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการและอานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้ อง สาหรับสุขภาพและ ความ
ปลอดภัยของท่าน

(2.6) เพื่อดูแลและตรวจสอบให้ แน่ใจว่าทรัพย์ สินและสภาพแวดล้ อมในสถานที่ทางานของบริ ษัทมีความปลอดภัย
หลังจากที่ทา่ นสิ ้นสภาพการเป็ นพนักงานของบริ ษัท บริ ษัทมีความจาเป็ นต้ องเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อการปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี ้
- เพื่ อ การปฏิ บัติ ต ามหน้ าที่ ตามกฎหมายของบริ ษัท ที่ เกี่ ย วข้ องกับ ความเป็ น พนักงาน หรื อ การสิน้ สภาพ
ความเป็ นพนักงานของท่าน
- เพื่อปฏิบตั ิตามสัญญาจ้ างงาน สวัสดิการ หรื อเงินสินไหมทดแทนอื่น ๆ ที่คงค้ าง
- เพื่อดาเนินการในกระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับท่าน (ถ้ ามี)
- เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการอ้ างอิงสาหรับการตรวจสอบย้ อนกลับของบริ ษัทต่าง ๆ บริ ษัทประมวลผลข้ อมูลส่วน
บุคคลของท่าน (ทังพนั
้ กงานและอดีตพนักงาน) โดยอาศัยฐานทางกฎหมาย ในการปฏิบตั ิตามสัญญา เพื่อ
ประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษัทและการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
(3) การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษัทอาจเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ
(3.1) หน่วยงานทรัพยากรบุคคลภายในกลุม่ บริ ษัทเอฟเอ็นเอส โฮลดิ ้งส์
(3.2) ผู้ให้ บริ การที่เป็ นบุคคลภายนอก และสามารถไว้ วางใจได้ (เช่น ผู้ให้ บริ การจัดทาเงินเดือน ธนาคาร โรงพยาบาล
บริ ษัทประกันภัย ผู้ให้ บริ การด้ านซอฟแวร์ แ ละวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้ บริ การเกี่ยวกับหลักสูตรและ
แผนงานในการบริ หารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็ นต้ น)
(3.3) หน่ว ยงานราชการตามที่ ก ฎหมายหรื อ ประกาศระเบี ย บต่า ง ๆ ก าหนด (เช่ น กระทรวงแรงงาน สานัก งาน
ประกันสังคม กรมสรรพากร เป็ นต้ น)
(3.4) เมื่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่รัฐแจ้ งให้ ดาเนินการภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องหรื อตามคาสัง่ ศาล
(3.5) กรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
(4) ระยะเวลาการจัดเก็บข้ อมูล
บริ ษัทจะเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ตลอดระยะเวลาการจ้ างงานและต่อเนื่องไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด

เอกสารแนบ 6
ผู้ร้องเรียนการกระทาผิดและการทุจริต
(1) ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคลที่บริษัทใช้ ประมวลผล
เมื่อท่านรายงานข้ อกังวลเกี่ยวกับการกระทาผิดและการทุจริ ตใด ๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับบริ ษัท หรื อแจ้ งข้ อสงสัยผ่านทาง
ช่องทางต่าง ๆ ของบริ ษัท บริ ษัทจะขอให้ ทา่ นให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเฉพาะข้ อมูลการแสดงตัวตน ซึง่ รวมถึง ชื่อ
หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่และอีเมล หากท่านกังวลว่าจะถูกระบุตวั ตนว่าเป็ นผู้ร้องรี ยนการกระทาผิด และการทุจริ ต ท่าน
สามารถรายงานข้ อกังวลดังกล่าวโดยไม่ต้องเปิ ดเผยตัวตนได้ อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทอาจไม่สามารถทาการสอบสวน
รายงานเรื่ องร้ องเรี ยนได้ อย่างมีประสิทธิผลหากขาดรายละเอียดข้ อมูลดังกล่าว
(2) วัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายสาหรับใช้ ในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
เพื่ อ ให้ ก ารสอบสวนรายงานการกระท าผิ ด และการทุจ ริ ตของท่านอย่างยุติธ รรมและเที่ ยงธรรม บริ ษั ท จ าเป็ นต้ อง
ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการพิสจู น์ตวั ตนและใช้ ติดต่อท่านทางไปรษณีย์ อีเมล หรื อโทรศัพท์เพื่อขอ
ข้ อมูลเพิ่มเติมหากมีความจาเป็ น ฐานทางกฎหมายสาหรับใช้ ในการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน คือประโยชน์
อันชอบด้ วยกฎหมายของบริ ษัทในการตรวจจับและป้องกันการกระทาผิดและการทุจริ ตในกลุ่มบริ ษัท ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มี
เจตนาที่จะประมวลผล ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ น หากประมวลผล
นอกเหนือดังกล่าวบริ ษัทจะต้ องได้ รับความยินยอมจากท่าน
(3) การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นการภายในแก่พนักงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ บริ ษัทสามารถ ดูแล
สอบสวน และตอบรายงานข้ อกังวลของท่าน ทัง้ นี ้ บริ ษัทจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผ้ ูมีอา นาจตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องหรื อตามคาสัง่ ศาล
(4) ระยะเวลาการจัดเก็บข้ อมูล
บริ ษัทจะจัดเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลานานเท่าที่จาเป็ นต่อการประมวลผลรายงาน ข้ อกังวลของท่านหรื อ
บริ ษัทมีประโยชน์อนั ชอบธรรมในการจัดเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม ข้ อมูลส่วนบุคคลทังหมดจะถู
้
กลบ
จากระบบการรับเรื่ องร้ องเรี ยนการกระทาผิดและการทุจริ ต ระยะเวลานานไม่เกินกว่าสองปี หลังจากที่ปิดเรื่ อง เว้ นแต่
จะต้ องจัดเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลตามที่กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง

