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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิง้ส์ จ ำกดั  (“บริษัทฯ”) ตระหนกัและให้ควำมส ำคญัถึงสิทธิในควำมเป็นสว่นตวัและกำร
ปกป้องข้อมลูสว่นบคุคลของท่ำนซึ่งอยูใ่นควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้จดัท ำนโยบำยคุ้มครองข้อมลู
สว่นบคุคลนีข้ึน้เพื่อให้ท่ำนมัน่ใจว่ำบริษัทฯ จะด ำเนินกำรในกำรเก็บรวบรวม กำรจดัเก็บ กำรใช้ กำรเ ปิดเผย กำรสง่และ
กำรโอนข้อมลูสว่นบคุคลของท่ำนอย่ำงถกูต้องและเหมำะสม รวมทัง้คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของท่ำนตำมมำตรฐำนที่
กฎหมำยก ำหนด 

1. ค านิยาม 

1.1 “ข้อมลูสว่นบคุคล” หมำยถึง ข้อมลูเก่ียวกบับคุคลซึ่งท ำให้สำมำรถระบตุวับคุคลนัน้ได้ไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม แตไ่มร่วมถึงข้อมลูของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพำะ 

1.2 “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว” หมำยถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 26 ของ
พระรำชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) หรือที่คณะกรรมกำรคุ้มครอง
ข้อมลูสว่นบคุคลก ำหนด หรือที่กฎหมำยใด ๆ ณ ปัจจบุนั หรือที่จะมีขึน้ในอนำคตระบใุห้ถือเป็นข้อมูลสว่น
บคุคลทีม่ีควำมออ่นไหว  

1.3 “กำรประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล” ได้แก่ กำรเก็บรวบรวม กำรจดัเก็บ กำรใช้ กำรเปิดเผย กำรสง่และกำร
โอน ข้อมลูสว่นบคุคล 

2. นโยบายฉบับนีม้ีขึน้เพื่ออะไร 

นโยบำยฉบบันีใ้ช้เพื่อแจ้งให้ท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมลูสว่นบคุคลทรำบถึงวตัถปุระสงค์และรำยละเอียดของกำร
ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล ตลอดจนสทิธิตำมกฎหมำยของทำ่นท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูสว่นบคุคล 

3. การให้ความยนิยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

เมื่อท่ำนขอข้อมลูหรือขอเข้ำใช้บริกำรตำ่ง ๆ  หรือติดต่อกบับริษัทฯ บริษัทฯ อำจขอให้ท่ำนให้ข้อมลูสว่นบคุคลของ
ท่ำนแก่บริษัทฯ ซึ่งในกรณีที่ท่ำนเป็นนิติบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ อำจขอจำกท่ำน รวมถึงข้อมูลของ พนกังำน 
บคุลำกร เจ้ำหน้ำที่ ผู้แทน ผู้ ถือหุ้น บคุคลผู้มีอ ำนำจ กรรมกำร ผู้ติดต่อ ตวัแทน และบคุคลธรรมดำอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบั
ท่ำน โดยท่ำนรับรองว่ำท่ำนได้รับควำมยินยอมจำกบคุคลผู้ เป็นเจ้ำของข้อมลูสว่นบคุคล ในกำรเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล
ให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ได้ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลภำยใต้นโยบำยฉบบันี ้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ อำจได้ข้อมลูส่วนบุคคลของท่ำนจำกบุคคลอื่น ๆ (เช่น คู่สมรสของท่ำน บริษัทที่ท่ำนเป็นกรรมกำร 
ผู้บริหำร หรือเป็นพนกังำน หรือเป็นผู้ ถือหุ้น หรือจำกนิติบคุคลอื่นที่ท่ำนมีสว่นได้เสีย) เนื่องจำกบคุคลนัน้ ๆ ขอใช้บริกำร
ของบริษัทฯ หรือติดต่อกบับริษัทฯ ดงันัน้ นโยบำยฉบบันีจ้ะครอบคลมุถึงท่ำนท่ีเป็นเจ้ำของข้อมลูสว่นบคุคลที่บริษัทฯ ได้
เก็บข้อมลูสว่นบคุคลเพื่อวตัถปุระสงค์ตำมที่ได้กลำ่วไว้ในข้อ 6 ของนโยบำยฉบบันีด้้วย  
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บริษัทฯ อำจจ ำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว เช่น ข้อมูลเก่ียวกับสขุภำพร่ำงกำยหรือ
จิตใจของท่ำน ประวตัิอำชญำกรรม เชือ้ชำติ ศำสนำ หรือ ข้อมูลชีวมำตร (เช่น ระบบจดจ ำใบหน้ำ ลำยนิว้มือ) เป็นต้น   
หำกท่ำนใช้บริกำรที่มีควำมจ ำเป็นต้องทรำบข้อมลูประเภทนี ้บริษัทฯ จะใช้ข้อมลูประเภทนีเ้ฉพำะในเร่ืองที่เก่ียวกบักำรท่ี
ท่ำนใช้บริกำรนัน้ ๆ เท่ำนัน้ หำกบริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี ้บริษัทฯ จะขอให้ท่ำนแสดงควำม
ยินยอมโดยชดัแจ้งเป็นกรณีตำ่งหำกอีกครัง้หนึง่ 

นอกจำกนี ้ในกรณีที่บริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้องโอนข้อมลูส่วนบุคคลของท่ำนไปยงัประเทศที่อำจไม่มีระดับกำร
คุ้มครองข้อมลูที่เพียงพอ ซึง่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับควำมยินยอม หรือ บริษัทฯ ไมส่ำมำรถอำศยัหลกัเกณฑ์หรือฐำน
ทำงกฎหมำยอื่น ๆ รองรับ บริษัทฯ จะขอให้ทำ่นแสดงควำมยินยอมโดยชดัแจ้งเป็นกรณีตำ่งหำกอีกครัง้หนึง่ด้วยเช่นกนั 

ทัง้นี ้ท่ำนมีสิทธิที่จะไม่ให้ข้อมลูสว่นบคุคลหรือข้อมลูสว่นบคุคลที่มีควำมอ่อนไหวหรือเพิกถอนควำมยินยอมที่ได้
ให้ไว้แก่บริษัทฯ ได้ อย่ำงไรก็ตำม กำรไม่ให้ข้อมลูนัน้ ๆ หรือเพิกถอนควำมยินยอมที่ได้ให้ไว้อำจท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถใช้
บริกำรของบริษัทฯ อยำ่งตอ่เนื่อง และ/หรือ มีประสทิธิภำพได้ 

4. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่บริษัทฯ ประมวลผล  

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ประมวลผล ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว  
ซึง่รวมถึง แตไ่มจ่ ำกดัเพียงข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้ 

1) ข้อมลูที่บง่ชีต้วัตนทัว่ไป เช่น ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ ช่ือกลำง นำมสกลุ (ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ)  
เพศ อำยุ สถำนภำพกำรสมรส ช่ือ-นำมสกุล ของคู่สมรส ช่ือ-นำมสกุล ของบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติ
ภำวะ วันเดือนปีเกิด สถำนที่เกิด เพศ สญัชำติ ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบำล (เช่น เลขบัตร
ประจ ำตวัประชำชน เลขที่หนงัสือเดินทำง เลขบตัรประจ ำตวัผู้ เสียภำษีอำกร ข้อมลูที่อยู่ เป็นต้น) 
ลำยมือช่ือ ช่ือผู้ ใช้งำน กำรบนัทึกเสียง กำรบนัทึกเสียงสนทนำทำงโทรศพัท์ กำรบนัทึกภำพจำก
กล้องวงจรปิด รูปถ่ำย ทะเบียนบ้ำน รหัสผ่ำนกรณีใช้งำนเว็บไซต์หรือช่องทำงออนไลน์อื่นของ
บริษัทฯ 

2) ข้อมูลเพื่อกำรติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมำยเลขโทรศพัท์ หมำยเลขโทรศพัท์เคลื่อนที่ หมำยเลขโทรสำร 
อีเมล และรหสัประจ ำตวัส ำหรับกำรติดตอ่สือ่สำรทำงอิเลก็ทรอนิกส์อื่น ๆ 

3) ข้อมลูทำงกำรศึกษำและประวตัิกำรท ำงำน เช่น วฒุิกำรศึกษำ สำขำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จ
กำรศกึษำ ช่ือและที่ตัง้ของสถำบนักำรศกึษำ ข้อมลู Work Permit อำชีพ ช่ือสถำนท่ีท ำงำน ประเภท
ธุรกิจของสถำนท่ีท ำงำน ที่ตัง้ของสถำนท่ีท ำงำน เบอร์โทรศพัท์ของสถำนท่ีท ำงำน ต ำแหนง่  

4) ข้อมลูเก่ียวกบัประวตัิกำรกระท ำผิดกฎหมำย เช่น ประวตัิอำชญำกรรม ประวตัิกำรฟอกเงิน รวมถึง
ข้อมลูที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบหรือได้รับแจ้งจำกหนว่ยงำนท่ีมีอ ำนำจตำมกฎหมำย  

5) ข้อมลูกำรถือหลกัทรัพย์ เช่น จ ำนวนและประเภทหลกัทรัพย์ที่ถือทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม สดัสว่น
หลกัทรัพย์ที่ถือสทิธิออกเสยีง รำยละเอียดกำรได้มำซึง่หลกัทรัพย์ (เช่น รำคำ วนัท่ีมีกำรได้มำ) 

6) ข้อมูลทำงเทคนิค เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) เว็บบีคอน (web 
beacon) ล็อก (Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่ำย 
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ข้อมูลกำรเช่ือมต่อ ข้อมูลกำรเข้ำถึง ข้อมูลกำรเข้ำใช้งำนแบบ single sign-on (SSO) กำรเข้ำสู่
ระบบ (Login log) เวลำที่เข้ำถึง ระยะเวลำที่ใช้บนหน้ำเพจของบริษัทฯ คกุกี ้ข้อมลูกำรเข้ำสูร่ะบบ 
ประวตัิกำรค้นหำ ข้อมลูกำรเรียกด ูประเภทและเวอร์ชัน่ของเบรำว์เซอร์ กำรตัง้ค่ำเขตเวลำ (Time 
zone setting) และสถำนที่ตัง้ ประเภทและเวอร์ชั่นของปลัก๊อินเบรำว์เซอร์ ระบบปฏิบตัิกำรและ
แพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอปุกรณ์ที่ทำ่นใช้ในกำรเข้ำถึงแพลตฟอร์ม   

7) ข้อมลูกำรใช้งำน เช่น ข้อมลูเก่ียวกบักำรใช้งำนของทำ่นบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม และกำรใช้บริกำร  

5. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัทฯ อำจเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของทำ่น ได้แก่ ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ นกัลงทนุอื่น ๆ  ผู้ติดตอ่ธุรกิจกบั 

บริษัทฯ ผู้ เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้สมคัรงำน พนกังำนและอดีตพนกังำน และผู้ ร้องเรียน เป็นต้น 

ในกรณีที่ทำ่นให้ข้อมลูสว่นบคุคลใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบับคุคลอื่นแก่บริษัทฯ ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ำกดัเพียงข้อมลูสมำชิก
ในครอบครัว ท่ำนรับรองและรับประกนัควำมถกูต้องของข้อมลูสว่นบคุคลนัน้ พร้อมทัง้รับรองและรับประกนัวำ่ท่ำนได้รับ
ควำมยินยอมจำกบคุคลผู้ เป็นเจ้ำของข้อมลูสว่นบุคคลหรือมีอ ำนำจตำมกฎหมำยในกำรเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลให้แก่
บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ได้ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลภำยใต้นโยบำยคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลฉบบันีแ้ละทำ่นได้แจ้งให้
บคุคลเหลำ่นัน้ทรำบอยำ่งครบถ้วนแล้วเก่ียวกบัรำยละเอียดตำมนโยบำยฉบบันี ้

6. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทำ่นภำยใต้วตัถปุระสงค์ ดงัตอ่ไปนี ้

6.1 ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทุน : กรณีติดต่อสื่อสำรกบัผู้ ถือหุ้น กำรจัดประชุมผู้ ถือหุ้น กำรจ่ำยเงินปันผลหรือสิทธิ
ประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้น ตรวจสอบกำรใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้นหรือกำรใช้สิทธิในนำมตวัแทนผู้ ถือหุ้น ปฏิบตัิบตัิ
ตำมกฎหมำยและระเบียบตำ่ง ๆ (เอกสำรแนบ 1) 

 นกัลงทนุอื่น ๆ  : กรณีติดตอ่สือ่สำร ตอบกลบัข้อเสนอแนะ ข้อเรียกร้อง ค ำถำมตำ่ง ๆ   

6.2 ผู้ติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ :  คู่ค้ำ พนกังำน outsource ผู้จัดหำสินค้ำและบริกำร ผู้มำเยือน นกัวิเครำะห์      
ที่ปรึกษำ นำยหน้ำ และ ผู้ที่เป็นตวัแทนของบุคคลหรือหน่วยงำนใดที่บริษัท มีธุรกรรมเชิงพำณิชย์ หรือ
ก ำลงัพิจำรณำเข้ำท ำธุรกรรมเชิงพำณิชย์ไมว่ำ่เวลำใดก็ตำม (เอกสำรแนบ 2) 

6.3 ผู้ เยี่ยมชมเว็บไซต์ : กรณีท่ำนเข้ำถึงหรือใช้เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น และ/หรือบริกำรตำ่ง ๆ ทำงออนไลน์ 
หรือบริกำรอื่น ๆ ของบริษัทฯ (เอกสำรแนบ 3) 

6.4 ผู้สมคัรงำน : กรณีท่ำนสมคัรงำนกบับริษัททำ่นต้องให้ข้อมลูสว่นบคุคลเพื่อใช้ในกระบวนกำรสรรหำพนกังำน 
รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลในครอบครัวท่ำน ได้แก่ คู่สมรส พี่  น้อง บิดำ มำรดำ บุตร เป็นต้น      
(เอกสำรแนบ 4) 

6.5  พนกังำนและอดีตพนกังำน : ข้อมลูสว่นบคุคลของทำ่นทัง้หมดที่เก็บรวบรวมไว้ระหวำ่งกำรสรรหำพนกังำน 
ตำมรำยละเอียดข้อ 6.4 และข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมในระหว่ำงกำรจ้ำงงำน 
(เอกสำรแนบ 5)  
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6.6  ผู้ ร้องเรียนกำรกระท ำผิดและกำรทจุริต : บริษัทจะขอให้ท่ำนให้ข้อมลูสว่นบคุคลของท่ำน โดยเฉพำะข้อมลู
กำรแสดงตวัตน ซึง่รวมถึง ช่ือ หมำยเลขโทรศพัท์ที่อยูแ่ละอีเมล เป็นต้น (เอกสำรแนบ 6)  

ทัง้นี ้เพื่อเป็นกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ในกำรท ำธุรกรรมหรือให้บริกำรระหวำ่งทำ่นกบั
บริษัทฯ รวมถึงเพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถปฏิบตัิตำมภำระผกูพนัท่ีบริษัทฯ มีตอ่ทำ่นตำมวตัถปุระสงค์ใด ๆ ทีก่ลำ่วข้ำงต้น จึง
จ ำเป็นที่ท่ำนต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนแก่บริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม หำกท่ำนไม่ให้ข้อมูลสว่นบุคคลบำงประกำรแก่
บริษัทฯ หรือท่ำนเพิกถอนควำมยินยอมให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล อำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถท ำธุรกรรม 
หรือให้บริกำรแก่ทำ่น หรือตอบสนองตอ่กำรร้องขออื่น ๆ ของทำ่นได้ หรืออำจเป็นกำรขดัตอ่กฎหมำย  

ในกรณีที่บริษัทฯ มีควำมประสงค์จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อวตัถุประสงค์อื่นนอกเหนือจำกที่
กลำ่วข้ำงต้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่ำนทรำบหรือติดตอ่ขอควำมยินยอมจำกทำ่น เว้นแตพ่ระรำชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูสว่น
บคุคล และ/หรือกฎหมำยใด ๆ  ณ ปัจจบุนั หรือที่จะมีขึน้ในอนำคตจะอนญุำตให้กระท ำเป็นอยำ่งอื่น 

7. บุคคลหรือหน่วยงานที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถกูเปิดเผย 

บริษัทฯ จะเก็บข้อมลูของทำ่นไว้เป็นควำมลบั โดยจ ำกดัสทิธิในกำรเข้ำถึงข้อมลูสว่นบคุคลของทำ่นให้แก่บคุคลทีม่ี
หน้ำที่โดยเฉพำะในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์เท่ำนัน้ อย่ำงไรก็ตำม เพื่อเป็นกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย กฎ 
ประกำศ ระเบียบ ข้อตกลง ค ำสัง่ ค ำร้องขอ นโยบำย หรือแนวปฏิบตัิที่ใช้บงัคบั หรือเพื่อให้สำมำรถบรรลตุำมวตัถปุระสงค์
ในกำรประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยใด ๆ บริษัทฯ อำจเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล
ของทำ่นให้กบับคุคลหรือหนว่ยงำนที่เก่ียวข้อง บคุคลหรือหนว่ยงำนอื่นใดที่ได้รับอนญุำตตำมกฎหมำยใด ๆ ที่ใช้บงัคบั ณ 
ปัจจบุนั หรือที่จะมีขึน้ในอนำคต 

8. การโอนข้อมูลไปยงัประเทศอื่น/การโอนข้อมูลข้ามประเทศ 

ข้อมลูสว่นบคุคลของท่ำนอำจถกูโอนไป ถกูจดัเก็บไว้ หรือประมวลผลโดยบริษัทฯ หรืออำจถกูสง่ให้แก่บคุคลหรือ
หนว่ยงำนใด ๆ  ตำมรำยละเอียดข้ำงต้น ซึง่อำจมีที่ตัง้หรืออำจให้บริกำรอยูใ่นประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย ทัง้นี ้ข้อมลู
สว่นบคุคลของทำ่น จะถกูโอนไปยงัสถำนที่อื่น ๆ ตำมเง่ือนไขเก่ียวกบักำรคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล ดงัที่พระรำชบญัญตัิ 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก ำหนด โดยหำกเป็นกำรโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนระหว่ำงกลุ่มบริษัทฯ เรำจะด ำเนินกำร
ตำมนโยบำยคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคลภำยในกลุ่มบริษัท (Binding Corporate Rules)  ที่ ได้ รับกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำร (หำกมี) 

9. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

           บริษัทฯ จะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในระยะเวลำเท่ำที่จ ำเป็นอย่ำงสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลตุำม
วตัถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนัน้มำตำมที่ระบุไว้ในนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบบันี ้และเพื่อ
ปฏิบตัิตำมภำระหน้ำที่ทำงกฎหมำยและกฎข้อบงัคบัต่ำง ๆ อย่ำงไรก็ตำม เรำอำจเก็บข้อมลูสว่นบคุคลของท่ำนนำนขึน้
หำกจ ำเป็นตำมกฎหมำยที่ใช้บงัคบั 
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10. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

ภำยใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมำยและข้อยกเว้นตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง คุณอำจมีสิทธิตำมที่ระบุไว้ดังต่อไปนี ้
เก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลของคณุ  

10.1 กำรเข้ำถึง : ทำ่นอำจมีสทิธิในกำรขอเข้ำถึงหรือขอรับส ำเนำข้อมลูสว่นบคุคลที่เรำประมวลผลเก่ียวกบัทำ่น 

10.2  กำรโอนย้ำยข้อมูล :  ท่ำนอำจมีสิทธิขอรับข้อมลูสว่นบุคคลที่บริษัทฯ มีเก่ียวกับท่ำนในรูปแบบที่มีกำรจดั
ระเบียบแล้วและสำมำรถอ่ำนได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อสง่หรือโอนข้อมลูดงักลำ่วไปยงัผู้ควบคมุ
ข้อมลูสว่นบคุคลอื่น  

10.3  กำรคดัค้ำน : ในบำงกรณี ท่ำนอำจมีสิทธิคดัค้ำนวิธีกำรที่เรำประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของท่ำนในบำง
กิจกรรมซึง่ระบใุนนโยบำยฉบบันี ้

10.4 กำรลบหรือท ำลำยข้อมูล : ท่ำนอำจมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ด ำเนินกำรลบหรือท ำลำย หรือท ำให้ข้อมูลส่วน
บคุคลของท่ำนที่บริษัทฯ ประมวลผลเก่ียวกบัทำ่น เป็นข้อมลูที่ไมส่ำมำรถระบตุวับคุคลที่เป็นเจ้ำของข้อมลู 
เช่น หำกข้อมลูนัน้ไมจ่ ำเป็นส ำหรับวตัถปุระสงค์ในกำรประมวลผลข้อมลูอีกตอ่ไป 

10.5 กำรจ ำกัด : ท่ำนอำจมีสิทธิจ ำกัดกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หำกท่ำนเช่ือว่ำข้อมูลนัน้ไม่
ถกูต้อง หรือกำรประมวลผลของบริษัทฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรือบริษัทฯ ไม่จ ำเป็นต้องประมวลผลข้อมลู
นัน้เพื่อวตัถปุระสงค์อยำ่งหนึง่อยำ่งใดอีกตอ่ไป หรืออยูร่ะหวำ่งบริษัทฯ ตรวจสอบกำรขอใช้สทิธิคดัค้ำนของ
ทำ่น 

10.6 กำรแก้ไขให้ถกูต้อง : ท่ำนอำจมีสิทธิขอให้มีกำรด ำเนินกำรแก้ไขข้อมูลส่วนบคุคลที่ไม่สมบรูณ์ ไม่ถกูต้อง 
ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด หรือไมเ่ป็นปัจจบุนั 

10.7 กำรถอนควำมยินยอม : ท่ำนอำจมีสิทธิที่จะถอนควำมยินยอมที่ท่ำนได้ให้แก่บริษัทฯ เพื่อกำรประมวผล
ข้อมลูสว่นบคุคลของทำ่น เว้นแตม่ีข้อจ ำกดัเก่ียวกบัสทิธิที่จะถอนควำมยินยอมตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือ
มีสญัญำที่ให้ประโยชน์แก่ทำ่น 

10.8 กำรยื่นเร่ืองร้องเรียน : ทำ่นอำจมีสทิธิยื่นเร่ืองร้องเรียนไปยงัหนว่ยงำนที่มีอ ำนำจในกรณีที่ทำ่นเช่ือวำ่บริษัทฯ 
ท ำกำรประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของท่ำนโดยไมช่อบด้วยกฎหมำยหรือไม่สอดคล้องกบักฎหมำยคุ้มครอง
ข้อมลูที่บงัคบัใช้ 

ทัง้นี ้กำรใช้สิทธิเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลดงักลำ่วข้ำงต้น ต้องอยู่ภำยใต้เง่ือนไขที่พระรำชบญัญัติคุ้มครองข้อมลู
สว่นบคุคล หรือกฎหมำยใด ๆ ณ ปัจจบุนั หรือที่จะมีขึน้ในอนำคตก ำหนดไว้ และในกำรยื่นค ำร้องขอฯ ทำ่นต้องด ำเนินกำร
ตำมขัน้ตอนและวิธีกำรท่ีบริษัทฯ ก ำหนด  

11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนนโยบำยฉบบันี ้ เพื่อประโยชน์
สงูสดุของท่ำนเท่ำที่ไม่ขดัต่อกฎหมำย โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่ำนทรำบด้วยกำรอพัเดตนโยบำยทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
เว้นแตเ่ป็นกำรแก้ไข เพิ่มเติม เปลีย่นแปลง ปรับปรุง หรือปรับเปลีย่นสำระส ำคญัของนโยบำยฉบบันี ้ที่กฎหมำยก ำหนดให้
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ต้องแจ้งไปยงัทำ่นโดยตรง บริษัทฯ อำจจะแจ้งไปยงัท่ำนผ่ำนทำงอีเมล หรือวิธีกำรอื่นที่เหมำะสม และหำกจ ำเป็นบริษัทฯ 
อำจขอควำมยินยอมจำกทำ่นเก่ียวกบักำรเปลีย่นแปลงเหลำ่นัน้ 

12. ข้อมูลติดต่อ 

 ในกรณีที่ท่ำนมีข้อสงสยัหรือต้องกำรข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัเนือ้หำสว่นใดๆ ในนโยบำยคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล
ฉบบันี ้ทำ่นสำมำรถติดตอ่บริษัทฯ และเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลได้ที่   

 บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) 

 ฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

 ชัน้ 20 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์ 48/48 ถนนสำทรเหนือ แขวงสลีม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500  

 หมำยเลขโทรสำร: 02-266-6688 

 เบอร์โทรศพัท์: 02-697-3780 

 เจ้าหน้าที่ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) 

 ช่ือ:  นำงสำววิภำ นิลโสภณ 

 ที่อยู:่  บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

   ชัน้ 20 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์ 48/48 ถนนสำทรเหนือ แขวงสลีม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500  

 อีเมล: wipa.n@finansa.com      

 หมำยเลขโทรสำร: 02-266-6688   

 เบอร์โทรศพัท์: 02-697-3780   

 

 

 



เอกสารแนบ 1 

ผู้ถอืหุ้นและนักลงทุน  

(1) ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทใช้ประมวลผล  

บริษัทจะประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นในระหวา่งที่ทา่นมีความสมัพนัธ์กบับริษัท  

 
ข้อมลูสว่นบคุคลที่บริษัทประมวลผล 

ความสมัพนัธ์ 
ผู้ ถือหุ้น ตวัแทนของ      

ผู้ ถือหุ้น 
นกัลงทนุอ่ืน ๆ 

- ค าน าหน้าช่ือ ช่ือและนามสกลุ    

- เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง สญัชาติ 
อาชีพ เลขทะเบียนผู้ ถือหลกัทรัพย์ 

- เสียง และ/หรือภาพ (เมื่อท่านเข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้น เสียงและ
ภาพของท่านอาจถูกจัดเก็บและบันทึกในระบบการถ่ายทอดการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้ในห้องประชมุและบริเวณใกล้เคียง) 

   

- รายละเอียดข้อมูลที่ติดต่อ (ที่อยู่ เบอร์โทรศพัท์ อีเมลส่วนตวัและ
อีเมลส าหรับติดตอ่ธุรกิจ) 

   

- ข้อมลูที่เก่ียวกบัการมีสว่นร่วมของผู้ ถือหุ้ นและเก่ียวกบัการใช้สิทธิ
ของผู้ ถือหุ้น เช่น เลขที่เช็คเงินปันผล เลขที่บัญชีธนาคารผู้ รับเงิน   
ข้อมลูส าหรับการใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
เอกสารประกอบการมอบฉนัทะและรับมอบฉนัทะ และข้อมลูอื่น ๆ 
ที่เก่ียวกบัการถือหุ้น 

   

 

(2) วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายส าหรับใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

ความสมัพนัธ์ วตัถปุระสงค์ในการประมวลผล ฐานตามกฎหมาย 
ผู้ ถือหุ้น/ ตวัแทน    

ผู้ ถือหุ้น 
- ติดตอ่สือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น 

- จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

- จดัสง่เอกสาร 

- จ่ายเงินปันผลหรือสทิธิประโยชน์อื่นแก่ผู้ ถือหุ้น 

- ตรวจสอบการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้ นหรือการใช้สิทธิในนาม
ตัวแทนผู้ ถือหุ้น (เช่น การใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออก

- ฐานหน้าทีต่ามกฎหมาย 

- ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม 



ความสมัพนัธ์ วตัถปุระสงค์ในการประมวลผล ฐานตามกฎหมาย 
เสียงลงคะแนนใน การประชมุผู้ ถือหุ้น การท าธุรกรรมตา่ง ๆ 
เก่ียวกบัหุ้น เป็นต้น) 

- ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบตา่ง ๆ ท่ีมีผลใช้บงัคบั 
นกัลงทนุอื่นๆ - ติดต่อสื่อสาร ตอบกลับข้อเสนอแนะ ข้อเรียกร้อง หรือ

ค าถามของทา่น 

- สง่ค าเชิญส าหรับงานของบริษัท สง่จดหมายขา่ว และข้อมลู
ในธุรกิจของบริษัท 

- ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม 

 

(3) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

ความสมัพนัธ์ การเปิดเผยข้อมลู 
ผู้ ถือหุ้น/ตวัแทน      

ผู้ ถือหุ้น 
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“TSD”) เป็นผู้ ให้บริการงานด้าน                 
นายทะเบียนหลกัทรัพย์ให้แก่บริษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทด้วย 
นอกจากนี ้TSD ยงัเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านฐานข้อมลูซึง่บริษัทใช้ในการจดัการข้อมูลผู้ ถือ
หุ้น หลงัจากที่ท่านซือ้หุ้นของบริษัทแล้ว TSD จะรายงานข้อมลูสว่นบคุคลของท่านมายงับริษัท 
ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) หรือวนัปิดสมดุทะเบียน (Book Closing Date) 
บริษัทต้องเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นให้แก่ 

- หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดแูล (เช่น กรมพฒันาธุรกิจการค้า ส านกังาน 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ตลาด หลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย (“ตลท.”) เป็นต้น) และ/หรือ เปิดเผยตอ่สาธารณะตาม กฎเกณฑ์ที่กฎหมาย
หรือระเบียบที่เก่ียวข้องก าหนดไว้ 

- ผู้ ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกและสามารถไว้วางใจได้ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรม 
การประชุมผู้ ถือหุ้น เช่น ที่ปรึกษาด้านวิชาชีพ ผู้จดังาน ผู้ที่ท าหน้าที่ด าเนินกิจกรรมในนาม
ของบริษัท (เช่น ผู้ ให้บริการระบบประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นต้น) นกัลงทนุอื่น ๆ ข้อมลูสว่นบคุคล
ของท่านอาจถกูเปิดเผยแบ่งปันให้แก่ผู้ ให้บริการที่เป็นบคุคลภายนอกและสามารถไว้วางใจ
ได้ ซึง่มีหน้าที่ดแูลงานกิจกรรมและการสือ่สารของบริษัท 

 

(4) ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล  
บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะที่ท่านมีความสมัพนัธ์กับบริษัทและต่อเนื่องไปตามระยะเว ลาที่
กฎหมายก าหนด 
 

 



เอกสารแนบ 2 

ผู้ติดต่อธุรกิจกับบริษัท  

ในเอกสารฉบบันี ้“ผู้ติดตอ่ธุรกิจกบับริษัท” หมายถงึ  

- คูค้่า พนกังานเอ้าท์ซอร์ส ผู้จดัหาสนิค้าและบริการ  

- ผู้ ร่วมอีเว้นท์ ผู้มาเยือน นกัวเิคราะห์ ท่ีปรึกษา นายหน้า และ  

- ผู้ที่เป็นตวัแทนของบคุคลหรือหนว่ยงานใดที่บริษัทมธีุรกรรมเชิงพาณิชย์ หรือก าลงัพิจารณาเพื่อเข้าท าธุรกรรมเชิง พาณิชย์
ด้วย ไมว่า่เวลาใดก็ตาม  

(1) ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทใช้ประมวลผล  
บริษัทจะประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นในสว่นจ าเป็นอยา่งเคร่งครัดในระหวา่งที่ทา่นมคีวามสมัพนัธ์กบับริษัท  

 

 
ข้อมลูสว่นบคุคลที่บริษัทประมวลผล 

ความสมัพนัธ์ 
ลกูค้า เอ้าท์ซอร์ส        

ผู้จดัหา 
ผู้ ร่วมอีเว้นท์  
/ผู้มาเยือน 

ผู้ ติดต่อธุรกิจอ่ืน ๆ 

- ค าน าหน้าช่ือ ช่ือและนามสกลุ 

- ยศ ต าแหนง่ สถานท่ีท างาน 

- ที่อยูต่า่ง ๆ เบอร์โทรศพัท์ อีเมลสว่นตวั อเีมลส าหรับการติดตอ่ 

    

- เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชนหรือเลขที่หนงัสอืเดินทาง สญัชาติ     

- ประวตัิธุรกรรมการตดิตอ่กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัทา่น 

- ข้อมลูการประกนัภยั (ถ้ามี) 

- รายละเอียดการถือหุ้นในบริษัทของเรา (ถ้ามี) 

- ข้อมลูบญัชีธนาคาร ข้อมลูสถานะทางภาษี 

    

- ทะเบียนยานพาหนะ     

- ข้อมลูอปุกรณ์ที่เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตผา่นไวไฟของบริษัท (ถ้ามี) 

- ภาพ 

    

 
(2) วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายส าหรับใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

บริษัทอาจใช้ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นเพื่อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้ 

- เพื่อใช้ติดตอ่สือ่สารกบัทา่นในกิจธุระตา่งๆ ตามความสมัพนัธ์ที่ทา่นมีกบับริษัท  

- เพื่อติดตอ่สือ่สารกบัทา่นในการให้ข้อมลูของบริษัทและแจ้งให้ทา่นทราบถึงอีเว้นท์ตา่งๆ ที่จดัโดย เว้นแต่ ทา่นระบวุ่า
ทา่นไมต้่องการได้รับข้อมลูดงักลา่ว  

- เป็นขัน้ตอนท่ีน าไปสูก่ารเข้าท าสญัญาหรือ อาจเข้าท าสญัญา  



- เพื่อการเข้าท าสญัญากบัทา่นและการบริหารสญัญาที่บริษัทท ากบัทา่น  

- เพื่อการบริหารจดัการและวางแผนธุรกิจ รวมถึงงานด้านบญัชี การตรวจสอบ ด้านกฎหมายและด้านการก ากบัดแูล  

- เพื่อการปฏิบตัิหน้าที่ให้สอดคล้องกบักฎหมายและกฎระเบียบตา่ง ๆ  เช่น การยื่นภาษีการหกัภาษี ณ ที่จ่าย การน าสง่
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายต่อกรมสรรพากร การเก็บรักษาบนัทึกข้อมลู การแจ้งข้อมลูต่อหน่วยงานราชการ ตามที่กฎหมาย
ก าหนด เป็นต้น  

- เพื่อตรวจสอบรายละเอียดที่ถกูระบไุว้เพื่อให้แน่ใจวา่บริษัทได้ปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมและนโยบาย ต่าง ๆ ของ
บริษัท และเพื่อปอ้งกนัการทจุริตและอาชญกรรม 

บริษัทประมวลผลข้อมูลของท่านโดยอาศัยฐานสัญญา ฐานหน้าที่ตามกฎหมายและฐานประโยชน์โดยชอบธรรม 
นอกจากนี ้บริษัทอาจใช้ข้อมลูสว่นบคุคลเพื่อวตัถปุระสงค์เพิ่มเติมที่เก่ียวข้องกบัลกัษณะความสมัพนัธ์  ระหว่างทา่นกบั
บริษัท ดงันี ้ 

 

ความสมัพนัธ์ วตัถปุระสงค์ในการประมวลผล ฐานทางกฎหมาย 

คูค้่า 
 

- ด าเนินการเร่ืองใบแจ้งหนี ้และรับช าระเงิน  

- ใช้เพื่อด าเนินกระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของ
กิจการ (Due Diligence) และเพื่อพิจารณาลงทนุหรือถอน
การลงทนุ   

- ฐานสญัญา 

- ฐานหน้าทีต่ามกฎหมาย 

- ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม  
 

เอ้าท์ซอร์ส          
ผู้จดัหาสนิค้า 
และบริการ 

- ด าเนินการเร่ืองค าสัง่ซือ้ และจ่ายเงินคา่สนิค้าและบริการ 

- การประเมินคณุสมบตัิที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานเฉพาะ
อยา่ง 

- เพื่อตดัสนิใจในการใช้สทิธิหรือผกูพนัตามข้อตกลงตอ่ไป  

ผู้ ร่วมอีเว้นท์      
ผู้มาเยือน 

- สง่ค าเชิญหรือข้อมลูที่เก่ียวกบักิจธุระของบริษัท 

- เพื่อการลงทะเบียนเข้าร่วมอีเวนท์ของทา่น 

- ใช้บนัทกึการเข้ามาเยือนในสถานท่ีของบริษัท  

ผู้ติดตอ่ธุรกิจ 
อื่นๆ 

- ใช้ติดต่อสื่อสารกบัท่านและสง่ค าเชิญหรือข้อมลูที่เก่ียวกบั
กิจธุระของบริษัท 

 

 
(3) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของท่านให้แก่ผู้ ให้บริการท่ีเป็นบคุคลภายนอก (เช่น ธนาคารผู้ ให้บริการแก่บริษัทด้าน
การช าระเงิน ผู้ให้บริการด้านซอฟแวร์และวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรึกษา กฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น) 
และ/หรือ หนว่ยงานรัฐที่มีหน้าที่ก ากบัดแูลตามที่กฎหมายก าหนด (เช่น กรมสรรพากร ผู้สอบบญัชี เป็นต้น)  

 



(4) ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล  
บริษัทจะจดัเก็บข้อมลูสว่นบคุคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จ าเป็นแก่การปฏิบตัิตามกฎหมาย การปฏิบตัิงานด้านบญัชี 
และส าหรับการรายงานผลในเร่ืองตา่ง ๆ ระยะเวลาการจดัเก็บข้อมลูของท่านจะมีความแตกต่างกนัไปตาม ความจ าเป็น
และหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท โดยทัว่ไปบริษัทจะเก็บข้อมลูสว่นบคุคลของท่านไว้ตลอดระยะที่ท่านมีความสมัพนัธ์
กบับริษัทและเก็บตอ่เนื่องไปตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 3 

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  

(1) ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทใช้ประมวลผล  
เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท https:www.finansa.com ระบบของบริษัทจะเก็บข้อมลูของท่านที่อาจใช้ยืนยนั
ตวัตนของทา่นทางอ้อมได้โดยอตัโนมตัิ เช่น  
(1.1) ไอพีแอดเดรส (IP address) ของทา่น  
(1.2) วนัและเวลาที่ทา่นเข้าใช้งานหน้าเวบไซต์  
(1.3) ที่ตัง้ทางภมูิศาสตร์จากอปุกรณ์ของทา่น  
(1.4) วิธีการท่ีทา่นใช้เว็บไซต์ของบริษัท  

-  เว็บไซต์ที่น าพาระบบของทา่นมายงัอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ของบริษัท (หน้าเว็บท่ีทา่นเปิดก่อนหน้า)  
-  เว็บไซต์ที่ระบบของทา่นคลกิตอ่จากอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ของบริษัท  

ข้อมลูดงักลา่วจะถกูจดัเก็บไว้ในล็อกไฟล์ (Log Files)ในระบบของบริษัทและการเก็บข้อมลูในล็อกไฟล์เป็นความจ าเป็น 
อยา่งยิ่งตอ่การปฏิบตัิตามกฎหมายของบริษัท  

นอกจากนี ้บริษัทมีความจ าเป็นท่ีต้องเก็บอตัลกัษณ์ออนไลน์อื่น ๆ หรือสิง่อื่น ๆ ท่ีสามารถท าให้ระบตุวัตนในทางออนไลน์
ได้ของท่าน เช่น ตัวระบุคุกกี ้(Cookie ID) เพื่อวัตถุประสงค์ในเร่ืองความปลอดภัยทางไซเบอร์และตาม กฎหมายที่
เก่ียวข้อง  

ทา่นอาจกรอกข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น (เช่น ช่ือและนามสกลุ อีเมลแอดเดรส เบอร์โทรศพัท์ ต าแหนง่งาน ต าแหนง่ที่อยู่ 
และวิชาชีพของท่าน) ในแบบฟอร์มใด ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท ในกรณีนี ้กรุณาอ่านวิธีการที่บริษัทใช้ ประมวลผลข้อมลู
สว่นบคุคลของทา่นในเอกสารแนบ  2 เร่ือง “ผู้ติดตอ่ธุรกิจกบัริษัท” เพื่อรับทราบรายละเอียดดงักลา่ว  

ในหน้าเว็บไซต์ตา่ง ๆ ของบริษัทอาจมีลิงก์เช่ือมไปยงัหน้าเว็บไซต์ของบคุคลที่สาม เมื่อท่านใช้ลิงก์ดงักลา่ว ท่านจะ ออก
จากเว็บไซต์ของบริษัทและบริษัทไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่กระท าโดยหน้า
เว็บไซต์ของบคุคลที่สาม ดงันัน้ ทา่นควรอา่นนโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของแตเ่ว็บไซต์ที่ทา่นเข้าเยี่ยมชม  

(2) วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายส าหรับใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
บริษัทจะประมวลผลข้อมูลสว่นบคุคลของท่าน เฉพาะในกรณีที่การประมวลผลนัน้จ าเป็นแก่การคงสภาพของ เว็บไซต์ 
รวมถึงให้เนือ้หาและบริการของบริษัทในเว็บไซต์ยงัสามารถใช้งานได้เท่านัน้ โดยปกติบริษัทจะประมวลผลข้อมลูสว่น
บุคคลของท่าน เมื่อได้รับความยินยอมจากท่านแล้ว เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้รับอนุญาตให้ประมวลผลได้ตามกฎหมาย 
หรือบริษัทจะต้องด าเนินการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลนัน้ตามที่กฎหมายก าหนด 

ข้อมลูสว่นบคุคล วตัถปุระสงค์ในการประมวลผล ฐานทางกฎหมาย 
ข้อมลูสว่นบคุคล - ส าหรับไอพีแอดเดรสที่มีการบนัทกึไว้ชัว่คราวระหวา่ง

ที่ท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์นัน้ จ าเป็นเพื่อให้
- ฐานหน้าทีต่ามกฎหมาย 



ข้อมลูสว่นบคุคล วตัถปุระสงค์ในการประมวลผล ฐานทางกฎหมาย 
สามารถสง่เว็บไซต์ไปถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของทา่น
ได้ 

 - เพื่อพฒันาประสทิธิภาพของเว็บไซต์ 

- เพื่อด ารงความสมบูรณ์และความปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 

- เพื่อปฏิบตัิตามที่กฎหมายก าหนด 

- ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม 

ตวัระบคุกุกี ้(Cookie ID) - เพื่อพฒันาเว็บไซต์ให้มีประสทิธิภาพและเป็นไปตาม
ลกัษณะการใช้งานของทา่น  

- เพื่อด ารงความสมบูรณ์และความปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 

- ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม 

 

(3) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก และสามารถ  ไว้วางใจได้                  
(เช่นผู้ให้บริการ Web Hosting, ผู้ให้บริการด้านซอฟแวร์และวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น) และ/หรือ หนว่ยงาน
รัฐที่มีหน้าที่ก ากบัดแูลตามที่กฎหมายก าหนด และ/หรือ ตามค าสัง่ศาล  

(4) ระยะเวลาการจัดเกบ็ข้อมูล  
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคลของท่านไว้เป็นระยะเวลานานเท่าที่จ าเป็นตามวตัถปุระสงค์ในการประมวลผล  ของ
บริษัท ข้อมลูสว่นบคุคลของท่านที่อยูใ่นล็อกไฟล์รวมถึง Cookie ID จะถกูเก็บไว้อยา่งน้อยเก้าสิบวนันบัแตว่นัที่ข้อมลูนัน้
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เว้นแต่บริษัทจะได้รับค าสัง่จากพนกังานเจ้าหน้าที่ให้เก็บต่อไป  แต่ทัง้นีไ้ม่เกินกว่า
ระยะเวลาสองปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 4 

ผู้สมัครงาน  

(1) ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทใช้ประมวลผล  
เมื่อท่านสมัครงานกับบริษัท ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทเพื่อใช้ในกระบวนการสรรหาพนักงาน  
นอกจากข้อมลูสว่นบคุคลของท่านแล้ว บริษัทยงัต้องการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลในครอบครัวของ  ท่าน 
(ได้แก่ คูส่มรส พี่น้อง บิดาและมารดาของทา่น) และบคุคลอื่น ๆ  (เช่น บคุคลที่ติดตอ่ได้ในกรณีเร่งดว่น บคุคลที่ไมใ่ช่ญาติ
และเพื่อนซึ่งทราบประวตัิความประพฤติของท่านและสามารถให้การรับรองกบับริษัทได้ และบคุคลในกลุม่บริษัทที่ทา่น
รู้จักและคุ้นเคย หากมี) (ต่อไปนีเ้รียกรวมกันว่า “บุคคลที่เก่ียวข้องของท่าน”) อย่างไรก็ตาม บริษัทถือว่าท่านได้รับ
อนุญาตในการให้ข้อมลูส่วนบุคคลของบุคคลที่เก่ียวข้องของท่านจากบุคคลเหล่านัน้ล่วงหน้าแล้ว  ข้อมูลส่วนบุคคลที่
บริษัทต้องการเพื่อใช้ประมวลผลจะถกูระบไุว้ในแบบฟอร์มใบสมคัรงานของบริษัท ดงันี ้ 
(1.1) ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นท่ีเก่ียวกบัการยืนยนัตวัตน : ค าน าหน้าช่ือ ช่ือและนามสกลุ เพศ ที่อยูต่าม ทะเบียนบ้าน 

อาชีพ รูปถ่าย วนัเดือนปีเกิด สญัชาติ อายุ จังหวดัหรือเมืองที่เกิด ประเทศที่เกิด ศาสนา  ข้อมูลบตัรประจ าตวั
ประชาชน ข้อมูลหนงัสือเดินทาง เลขที่บตัรประจ าตวัผู้ เสียภาษี เลขที่บตัร ประกันสงัคม สถานะทางการทหาร 
ข้อมลูการสมรส ข้อมลูพี่น้อง  

(1.2) ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นส าหรับการติดตอ่ : ที่อยูปั่จจบุนั เบอร์โทรศพัท์ อีเมลแอดเดรส 
(1.3) ข้อมลูสว่นบคุคลของท่านที่เก่ียวกบัคณุสมบตัิ : ประวตัิการศึกษา ประวตัิการท างานพร้อมข้อมลู เงินเดือนและ

สิทธิประโยชน์ ประวัติการฝึกอบรม/สมัมนา/ฝึกงาน ทักษะและความสามารถต่าง  ๆ ข้อมูลการได้รับการขึน้
ทะเบียนเป็นผู้มีวิชาชีพหรือถือใบอนญุาตตา่ง ๆ ข้อมลูความเป็นอิสระ ข้อมลูการถกูศาลพิพากษาให้เป็นบคุคล
ล้มละลาย ข้อมูลประวัติอาชญากรรม ข้อมูลเก่ียวกับคดีความในศาลที่ท่านถูกฟ้องร้องหรืออยู่ระหว่างการ
พิจารณาคดี ผลการทดสอบเพื่อประเมินส าหรับกระบวนการรับสมัครงาน ค าตอบของท่านในแบบทดสอบ
บุคลิกภาพในการท างานและการตอบค าถามในการสมัภาษณ์ และ หากท่านเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้า
ร่วมงานกบับริษัท บริษัทจะประมวลผลข้อมลูสขุภาพของทา่นด้วย 

(1.4) ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เก่ียวข้องของท่าน: ค าน าหน้าช่ือ ช่ือและนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์  อีเมล
แอดเดรส อาชีพ สถานที่ท างาน การให้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นของท่านเป็นไปตามความสมคัรใจของท่านเอง 
เพื่อให้บริษัทพิจารณาประกอบการ สมคัรงานของท่าน หากท่านสง่ประวตัิสว่นตวั (CV, Resume) มายงับริษัท 
ในประวตัิสว่นตวัของท่านอาจมีการให้ข้อมลูสว่นบคุคลที่เกินไปกวา่ของตวัท่านเองเพื่อเป็นบคุคลอ้างอิง การให้
ข้อมูลส่วนบุคคลอ้างอิงในส่วนนี ้บริษัทถือว่าท่านได้รับอนุญาตจากบุคคลอ้างอิงนัน้แล้ว และบริษัทสามารถ
จัดการข้อมลูส่วนบคุคลส่วนนัน้ได้ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบบันี  ้ในบางกรณีบริษัทอาจได้รับข้อมลูส่วนบคุคล
ของท่านจากแหลง่ข้อมลูสาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้ (เช่น เว็บไซต์ สมคัรงาน เป็นต้น) หรือ ตวัแทนจดัหางาน 
บริษัทจะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมให้กบับุคคลดังกล่าวในการ เปิดเผยข้อมูลให้แก่บริษัท บริษัทอาจมีการ
ประกาศรับสมัครงานผ่านทางตัวแทนจัดหางานเป็นบางครัง้ หากท่านสมัครงานกับบริษัทโดยผ่านตัวแทน



ดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นสว่นตวั หรือประกาศวา่ด้วยการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของตวัแทน
นัน้ เพื่อทราบรายละเอียดวา่ตวัแทนนัน้ ๆ มีวิธีในการปกปอ้งข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นอยา่งไร  

(2) วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายส าหรับใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
ในกระบวนการสรรหาพนักงานของบริษัท บริษัทมีความจ าเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ  
วตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้ 
(2.1) เพื่อตรวจสอบคณุสมบตัิของท่านและประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่งงานซึง่ท่านสมคัร รวมถึงต าแหนง่  

งานวา่งอื่น ๆ ในอนาคต  
(2.2) เพื่อเตรียมการส าหรับการสมัภาษณ์และการประเมินผล  
(2.3) เพื่อใช้ติดตอ่สือ่สารกบัทา่นเก่ียวกบัขัน้ตอนการรับสมคัรงานและแจ้งผลการประเมินและสมัภาษณ์ 
(2.4) เพื่อความเข้าใจในภมูิหลงัและภาระความรับผิดชอบสว่นตวัของทา่น 
(2.5) เพื่อด าเนินการตรวจสอบประวตัิและข้อมลูอ้างอิงของท่าน รวมถึงสิทธิทางกฎหมายในการปฏิบตัิงาน คณุสมบตัิ  

ทางวิชาชีพ และเพื่อรับทราบความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะการท างานของทา่นและคณุสมบตัิสว่นตวัจากบคุคล 
อ้างอิงที่ทา่นให้ไว้กบับริษัท 

(2.6) เพื่อปอ้งกนัการทจุริตและอาชญากรรม 
(2.7) ในกรณีที่บริษัทสนใจรับทา่นเข้าร่วมงาน บริษัทจะใช้ข้อมลูของทา่นเพื่อยื่นข้อเสนอการจ้างและจดัท าสญัญาจ้าง  

(3) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
บริษัทอาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของท่านเพื่อตรวจสอบให้มัน่ใจว่าบริษัทก าลงัปฏิบตัิตามข้อผกูพนั  ทาง
กฎหมาย เช่น การตรวจสอบสิทธิของท่านในการท างานในประเทศไทย ตรวจสอบข้อตกลงที่ยงัมีผลบงัคบัระหว่างท่าน
กับบุคคลอื่นในเร่ืองการจ ากัดการท างานของท่านภายหลงัสัญญาจ้างสิน้สดุลง และ/หรือ เพื่อการตรวจสอบประวัติ
การศกึษาและประสบการณ์การท างานในบางต าแหนง่งาน  

(4) ระยะเวลาการจัดเกบ็ข้อมูล  
บริษัทจะเก็บข้อมลูส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดกระบวนการสรรหาพนกังานและการจ้างงาน หากท่านเป็นผู้ ได้รับการ
คดัเลือกและตอบรับข้อเสนอการจ้างงานของบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกบนัทึกในฐานข้อมูลพนกังานของ
บริษัท และบริษัทจะให้ท่านอ่านรายละเอียดในเอกสารแนบ 5 เร่ือง “พนกังานและอดีตพนกังาน” เพื่อให้ทราบว่าบริษัท
จะประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของท่านตอ่ไปอยา่งไร แตห่ากทา่นไมไ่ด้รับการคดัเลอืก หรือตอบรับข้อเสนอการจ้างงาน
ของบริษัท ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นจะถกูเก็บไว้เป็นระยะเวลาหนึง่ปีนบัจากวนัท่ีบริษัทได้รับข้อมลูดงักลา่ว 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 5 

พนักงานและอดีตพนักงาน  

(1) ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทใช้ประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราใช้ประมวลผล ได้แก่  
(1.1) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทัง้หมดที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ระหว่างกระบวนการสรรหาพนักงาน (กรุณาอ่าน 

รายละเอียดในเอกสารแนบ 4 เร่ือง “ผู้สมคัรงาน”  
(1.2) ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นท่ีบริษัทเก็บรวบรวมไว้หรืออาจเก็บรวบรวมในระหวา่งการจ้างงาน เช่น  

- ข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการ : ประวตัิเงินเดือนและข้อมลูเงินเดือน สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ อื่นๆ ที่
ทา่นมีสทิธิได้รับ การเข้างานและการปฏิบตัิงาน เช่น วนัเร่ิมงาน ผลการปฏิบตัิงาน แผนการพฒันาสว่นบคุคล 
บนัทกึการฝึกอบรมและการพฒันา ผลการทดสอบแบบ ประเมินส าหรับการฝึกอบรมหรือหลกัสตูรการพฒันา
ต่าง ๆ ข้อมูลบนัทึกของฝ่ายทรัพยากรบุคคล เช่น การลา ความเจ็บป่วย ข้อร้องเรียน หนงัสือเตือน ข้อมูล
เก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎระเบียบต่าง ๆ บนัทึกการมีสว่นร่วมกบักิจกรรมตา่ง ๆ ของบริษัท ข้อมลูการได้รับ
เครดิต รางวลั หรือสทิธิประโยชน์อื่นใด ค าตอบในแบบสอบถามตา่ง ๆ เสยีงและภาพท่ีถกูบนัทกึหรือถ่ายทอด
เมื่อทา่นเข้าร่วมการประชมุ อีเวนท์ และ กิจกรรมตา่งๆ ที่จดัโดยบริษัท หรือตามค าสัง่ของบริษัท หรือเมื่อทา่น
เข้าร่วมในนามบริษัทตาม วตัถปุระสงค์ที่บริษัทก าหนดในแตล่ะคราว  

- การจ่ายสทิธิประโยชน์และจดัหาสวสัดิการ : รายละเอียดบญัชีธนาคาร รายละเอียดการประกนัภยั ข้อมลูผู้ รับ
ประโยชน์ที่ท่านก าหนดในกรณีเสียชีวิต หรือสิทธิประโยชน์ต่าง  ๆ ที่ให้แก่บุคคลที่สาม ข้อมูลการจ่ายเงิน
สมทบในกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ข้อมลูภาษี และข้อมลูคา่ใช้จ่ายส าหรับการหกัลดหยอ่นเพื่อ ค านวณภาษี  

- เพื่อการรักษาความปลอดภยั : ข้อมลูอปุกรณ์สว่นบคุคลที่เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ของบริษัท ข้อมลู
อปุกรณ์สว่นบคุคลของท่านที่ลงทะเบียนส าหรับการเข้าถึงข้อมลูในเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ไอพี  แอดเดรส แมค
แอคเดรส วนัและเวลา โปรโตคอล ช่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน (Computer Name) ข้อมลู ต าแหน่งที่อยู่ 
ตวัระบคุกุกี ้(Cookie ID) และบนัทกึการเข้าถึงระบบเทคโนโยลสีารสนเทศและอินเทอร์เน็ตของบริษัท  

(2) วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายส าหรับใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
บริษัทจะประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของพนกังานบริษัทเพื่อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้ 
(2.1) การจ่ายเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการ และเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่

เก่ียวข้อง  
(2.2) เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะนายจ้าง  
(2.3) เพื่อด าเนินการในเร่ืองการบริหารจดัการทรัพยากรบคุคล (เช่น การบริหารจดัการสมรรถนะการปฏิบตัิงาน การ

วางแผนงบประมาณ การบริหารผลตอบแทน สทิธิประโยชน์และสวสัดิการ เป็นต้น)  
(2.4) การจดัหาและด าเนินหลกัสตูรตา่ง ๆ ในการพฒันาทรัพยากรบคุคล (เช่น แผนการพฒันา เป็นต้น)  
(2.5) ให้การสนบัสนนุในงานท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการและอ านวยความสะดวกที่เก่ียวข้อง ส าหรับสขุภาพและ ความ

ปลอดภยัของทา่น 



(2.6) เพื่อดูแลและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทรัพย์สินและสภาพแวดล้อมในสถานที่ท างานของบริษัทมีความปลอดภัย  
หลงัจากที่ทา่นสิน้สภาพการเป็นพนกังานของบริษัท บริษัทมีความจ าเป็นต้องเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น 
เพื่อการปฏิบตัิงานดงัตอ่ไปนี ้ 

- เพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทที่เก่ียวข้องกับความเป็นพนักงาน หรือการสิน้สภาพ       
ความเป็นพนกังานของทา่น  

- เพื่อปฏิบตัิตามสญัญาจ้างงาน สวสัดิการ หรือเงินสนิไหมทดแทนอ่ืน ๆ ท่ีคงค้าง  

- เพื่อด าเนินการในกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบัทา่น (ถ้ามี) 

-  เพื่อใช้เป็นข้อมลูในการอ้างอิงส าหรับการตรวจสอบย้อนกลบัของบริษัทต่าง ๆ บริษัทประมวลผลข้อมลูสว่น
บคุคลของท่าน (ทัง้พนกังานและอดีตพนกังาน) โดยอาศยัฐานทางกฎหมาย ในการปฏิบตัิตามสญัญา เพื่อ
ประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษัทและการปฏิบตัิตามกฎหมาย  

(3) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
บริษัทอาจเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นกบั  
(3.1) หนว่ยงานทรัพยากรบคุคลภายในกลุม่บริษัทเอฟเอ็นเอส โฮลดิง้ส์  
(3.2) ผู้ ให้บริการที่เป็นบคุคลภายนอก และสามารถไว้วางใจได้ (เช่น ผู้ ให้บริการจดัท าเงินเดือน ธนาคาร โรงพยาบาล 

บริษัทประกนัภยั ผู้ ให้บริการด้านซอฟแวร์และวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ ให้บริการเก่ียวกบัหลกัสตูรและ
แผนงานในการบริหารงานและพฒันาทรัพยากรบคุคล เป็นต้น)  

(3.3) หน่วยงานราชการตามที่กฎหมายหรือประกาศระเบียบต่าง  ๆ ก าหนด (เช่น กระทรวงแรงงาน ส านักงาน 
ประกนัสงัคม กรมสรรพากร เป็นต้น)  

(3.4) เมื่อพนกังานเจ้าหน้าที่รัฐแจ้งให้ด าเนินการภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้องหรือตามค าสัง่ศาล  
(3.5) กรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด  

(4) ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล  
บริษัทจะเก็บข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นไว้ตลอดระยะเวลาการจ้างงานและตอ่เนื่องไปตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 6 

ผู้ร้องเรียนการกระท าผิดและการทุจริต  

(1) ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทใช้ประมวลผล  
เมื่อท่านรายงานข้อกังวลเก่ียวกับการกระท าผิดและการทุจริตใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับบริษัท หรือแจ้งข้อสงสยัผ่านทาง 
ช่องทางตา่ง ๆ ของบริษัท บริษัทจะขอให้ทา่นให้ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น โดยเฉพาะข้อมลูการแสดงตวัตน ซึง่รวมถึง ช่ือ 
หมายเลขโทรศพัท์ที่อยู่และอีเมล หากท่านกงัวลว่าจะถกูระบุตวัตนว่าเป็นผู้ ร้องรียนการกระท าผิด  และการทจุริต ท่าน
สามารถรายงานข้อกังวลดงักล่าวโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจไม่สามารถท าการสอบสวน
รายงานเร่ืองร้องเรียนได้อยา่งมีประสทิธิผลหากขาดรายละเอียดข้อมลูดงักลา่ว  

(2) วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายส าหรับใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
เพื่อให้การสอบสวนรายงานการกระท าผิดและการทุจริตของท่านอย่างยุติธรรมและเที่ ยงธรรม บริษัทจ าเป็นต้อง
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการพิสจูน์ตวัตนและใช้ติดต่อท่านทางไปรษณีย์ อีเมล หรือโทรศพัท์เพื่อขอ
ข้อมลูเพิ่มเติมหากมีความจ าเป็น ฐานทางกฎหมายส าหรับใช้ในการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของท่าน คือประโยชน์
อนัชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในการตรวจจบัและป้องกนัการกระท าผิดและการทจุริตในกลุ่มบริษัท ทัง้นี ้บริษัทไม่มี
เจตนาที่จะประมวลผล ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นเพื่อวตัถปุระสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ได้ระบไุว้ข้างต้น หากประมวลผล
นอกเหนือดงักลา่วบริษัทจะต้องได้รับความยินยอมจากทา่น  

(3) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

บริษัทเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของท่านเป็นการภายในแก่พนกังานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อให้บริษัทสามารถ  ดแูล 
สอบสวน และตอบรายงานข้อกังวลของท่าน ทัง้นี ้บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้มีอ า นาจตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้องหรือตามค าสัง่ศาล  

(4) ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล  
บริษัทจะจดัเก็บข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นในระยะเวลานานเทา่ที่จ าเป็นต่อการประมวลผลรายงาน ข้อกงัวลของทา่นหรือ
บริษัทมีประโยชน์อนัชอบธรรมในการจดัเก็บข้อมลูสว่นบคุคลของท่าน อย่างไรก็ตาม ข้อมลูสว่นบคุคลทัง้หมดจะถกูลบ
จากระบบการรับเร่ืองร้องเรียนการกระท าผิดและการทุจริต ระยะเวลานานไม่เกินกว่าสองปี  หลงัจากที่ปิดเร่ือง เว้นแต่
จะต้องจดัเก็บข้อมลูสว่นบคุคลตามที่กฏหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


