
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนกัและให้ควำมส ำคญัถึงสิทธิในควำมเป็นสว่นตวั
และกำรปกปอ้งข้อมลูสว่นบคุคลของทำ่นซึง่อยูใ่นควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้จดัท ำนโยบำยคุ้มครอง
ข้อมลูสว่นบคุคลนีข้ึน้เพื่อให้ทำ่นมัน่ใจวำ่บริษัทฯ จะด ำเนินกำรในกำรเก็บรวบรวม กำรจดัเก็บ กำรใช้ กำรเปิดเผย กำรสง่
และกำรโอนข้อมลูสว่นบคุคลของทำ่นอยำ่งถกูต้องและเหมำะสม รวมทัง้คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของทำ่นตำมมำตรฐำน
ที่กฎหมำยก 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 อำจได้ข้อมลูส่วนบคุคลของท่ำนจำกบุคคลอื่น ๆ  (เช่น คู่สมรสของท่ำน บริษัทที่ท่ำนเป็นกรรมกำร 
ผู้บริหำร หรือเป็นพนกังำน หรือเป็นผู้ ถือหุ้น หรือจำกนิติบคุคลอื่นที่ท่ำนมีสว่นได้เสีย) เนื่องจำกบคุคลนัน้ ๆ ขอใช้บริกำร
ของบริษัทฯ หรือติดต่อกบับริษัทฯ ดงันัน้ นโยบำยฉบบันีจ้ะครอบคลมุถึงท่ำนที่เป็นเจ้ำของข้อมลูสว่นบคุคลที่บริษัทฯ 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 ำเป็นต้องโอนข้อมลูส่วนบุคคลของท่ำนไปยงัประเทศที่อำจไม่มีระดบักำร
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 ำแหน่ง  

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 ปฏิบตัิตำม
กฎหมำยและระเบียบตำ่ง 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 
 เลขที่ 345 อำคำร 345 สรุวงศ์ ชัน้ 6 ถนนสรุวงศ์ แขวงสริุยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 
 หมำยเลขโทรสำร: 02-697-3799 
 เบอร์โทรศพัท์: 02-697-3780 

 คณะท างานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) 
 ที่อยู:่  บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
    เลขที่ 345 อำคำร 345 สรุวงศ์ ชัน้ 6 ถนนสรุวงศ์ แขวงสริุยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 
 อีเมล: DPO@fnsplc.com      
 หมำยเลขโทรสำร: 02-697-3799 
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เอกสารแนบ 1 

ผู้ถอืหุ้นและนักลงทุน  

(1) ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทใช้ประมวลผล  

บริษัทจะประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทำ่นในระหวำ่งที่ทำ่นมีควำมสมัพนัธ์กบับริษัท  

 
ข้อมลูสว่นบคุคลที่บริษัทประมวลผล 

ควำมสมัพนัธ์ 
ผู้ ถือหุ้น ตวัแทนของ      

ผู้ ถือหุ้น 
นกัลงทนุอ่ืน ๆ 

- ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือและนำมสกลุ    

- เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือเลขที่หนังสือเดินทำง สญัชำติ 
อำชีพ เลขทะเบียนผู้ ถือหลกัทรัพย์ 

- เสียง และ/หรือภำพ (เมื่อท่ำนเข้ำร่วมกำรประชมุผู้ ถือหุ้น เสียงและ
ภำพของท่ำนอำจถูกจัดเก็บและบันทึกในระบบกำรถ่ำยทอดกำร
ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้ในห้องประชมุและบริเวณใกล้เคียง) 

   

- รำยละเอียดข้อมูลที่ติดต่อ (ที่อยู่ เบอร์โทรศพัท์ อีเมลส่วนตวัและ
อีเมลส ำหรับติดตอ่ธุรกิจ) 

   

- ข้อมลูที่เก่ียวกบักำรมีสว่นร่วมของผู้ ถือหุ้นและเก่ียวกบักำรใช้สิทธิ
ของผู้ ถือหุ้น เช่น เลขที่เช็คเงินปันผล เลขที่บัญชีธนำคำรผู้ รับเงิน   
ข้อมลูส ำหรับกำรใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
เอกสำรประกอบกำรมอบฉนัทะและรับมอบฉนัทะ และข้อมลูอื่น ๆ 
ที่เก่ียวกบักำรถือหุ้น 

   

 

(2) วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายส าหรับใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

ควำมสมัพนัธ์ วตัถปุระสงค์ในกำรประมวลผล ฐำนตำมกฎหมำย 
ผู้ ถือหุ้น/ ตวัแทน    

ผู้ ถือหุ้น 
- ติดตอ่สือ่สำรกบัผู้ ถือหุ้น 

- จดักำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

- จดัสง่เอกสำร 

- จ่ำยเงินปันผลหรือสทิธิประโยชน์อื่นแก่ผู้ ถือหุ้น 

- ตรวจสอบกำรใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้ นหรือกำรใช้สิทธิในนำม
ตัวแทนผู้ ถือหุ้น (เช่น กำรใช้สิทธิเข้ำร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนใน กำรประชมุผู้ ถือหุ้น กำรท ำธุรกรรมตำ่ง ๆ 
เก่ียวกบัหุ้น เป็นต้น) 

- ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบตำ่ง ๆ ท่ีมีผลใช้บงัคบั 

- ฐำนหน้ำทีต่ำมกฎหมำย 

- ฐำนประโยชน์โดยชอบธรรม 
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ควำมสมัพนัธ์ วตัถปุระสงค์ในกำรประมวลผล ฐำนตำมกฎหมำย 
นกัลงทนุอื่นๆ - ติดต่อสื่อสำร ตอบกลับข้อเสนอแนะ ข้อเรียกร้อง หรือ

ค ำถำมของทำ่น 

- สง่ค ำเชิญส ำหรับงำนของบริษัท สง่จดหมำยขำ่ว และข้อมลู
ในธุรกิจของบริษัท 

- ฐำนประโยชน์โดยชอบธรรม 

 

(3) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

ควำมสมัพนัธ์ กำรเปิดเผยข้อมลู 
ผู้ ถือหุ้น/ตวัแทน      

ผู้ ถือหุ้น 
บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (“TSD”) เป็นผู้ ให้บริกำรงำนด้ำน                 
นำยทะเบียนหลกัทรัพย์ให้แก่บริษัท ซึ่งรวมถึงกำรดูแลสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทด้วย 
นอกจำกนี ้TSD ยงัเป็นผู้ให้บริกำรเทคโนโลยีด้ำนฐำนข้อมลูซึง่บริษัทใช้ในกำรจดักำรข้อมูลผู้ ถือ
หุ้น หลงัจำกที่ท่ำนซือ้หุ้นของบริษัทแล้ว TSD จะรำยงำนข้อมลูสว่นบคุคลของท่ำนมำยงับริษัท 
ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) หรือวนัปิดสมดุทะเบียน (Book Closing Date) 
บริษัทต้องเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทำ่นให้แก่ 

- หน่วยงำนรัฐหรือหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ก ำกับดแูล (เช่น กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ ส ำนกังำน 
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (“ส ำนกังำน ก.ล.ต.”) ตลำด หลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย (“ตลท.”) เป็นต้น) และ/หรือ เปิดเผยตอ่สำธำรณะตำม กฎเกณฑ์ที่กฎหมำย
หรือระเบียบที่เก่ียวข้องก ำหนดไว้ 

- ผู้ ให้บริกำรที่เป็นบุคคลภำยนอกและสำมำรถไว้วำงใจได้ ซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบในกิจกรรม 
กำรประชุมผู้ ถือหุ้น เช่น ที่ปรึกษำด้ำนวิชำชีพ ผู้จดังำน ผู้ที่ท ำหน้ำที่ด ำเนินกิจกรรมในนำม
ของบริษัท (เช่น ผู้ ให้บริกำรระบบประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นต้น) นกัลงทนุอื่น ๆ ข้อมลูสว่นบคุคล
ของท่ำนอำจถกูเปิดเผยแบ่งปันให้แก่ผู้ ให้บริกำรที่เป็นบคุคลภำยนอกและสำมำรถไว้วำงใจ
ได้ ซึง่มีหน้ำที่ดแูลงำนกิจกรรมและกำรสือ่สำรของบริษัท 

 

(4) ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล  

บริษัทจะเก็บข้อมลูสว่นบคุคลของท่ำนไว้ตลอดระยะที่ท่ำนมีควำมสมัพนัธ์กบับริษัทและต่อเนื่องไปตำมระยะเวลำที่
กฎหมำยก ำหนด 
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เอกสารแนบ 2 

ผู้ติดต่อธุรกิจกับบริษัท  

ในเอกสำรฉบบันี ้“ผู้ติดตอ่ธุรกิจกบับริษัท” หมำยถงึ  

- คูค้่ำ พนกังำนเอ้ำท์ซอร์ส ผู้จดัหำสนิค้ำและบริกำร  

- ผู้ ร่วมอีเว้นท์ ผู้มำเยือน นกัวเิครำะห์ ท่ีปรึกษำ นำยหน้ำ และ  

- ผู้ที่เป็นตวัแทนของบคุคลหรือหนว่ยงำนใดที่บริษัทมธีุรกรรมเชิงพำณิชย์ หรือก ำลงัพิจำรณำเพื่อเข้ำท ำธุรกรรมเชิง 
พำณิชย์ด้วย ไมว่ำ่เวลำใดก็ตำม  

(1) ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทใช้ประมวลผล  
บริษัทจะประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทำ่นในสว่นจ ำเป็นอยำ่งเคร่งครัดในระหวำ่งที่ทำ่นมคีวำมสมัพนัธ์กบับริษัท  

 

 
ข้อมลูสว่นบคุคลที่บริษัทประมวลผล 

ควำมสมัพนัธ์ 
ลกูค้ำ เอ้ำท์ซอร์ส        

ผู้จดัหำ 
ผู้ ร่วมอีเว้นท์  
/ผู้มำเยือน 

ผู้ ติดต่อธุรกิจอ่ืน ๆ 

- ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือและนำมสกลุ 

- ยศ ต ำแหนง่ สถำนท่ีท ำงำน 

- ที่อยูต่ำ่ง ๆ เบอร์โทรศพัท์ อีเมลสว่นตวั อเีมลส ำหรับกำรติดตอ่ 

    

- เลขที่บตัรประจ ำตวัประชำชนหรือเลขที่หนงัสอืเดินทำง สญัชำติ     

- ประวตัิธุรกรรมกำรตดิตอ่กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัทำ่น 

- ข้อมลูกำรประกนัภยั (ถ้ำมี) 

- รำยละเอียดกำรถือหุ้นในบริษัทของเรำ (ถ้ำมี) 

- ข้อมลูบญัชีธนำคำร ข้อมลูสถำนะทำงภำษี 

    

- ทะเบียนยำนพำหนะ     

- ข้อมลูอปุกรณ์ที่เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตผำ่น Wi-Fi ของบริษัท (ถ้ำมี) 

- ภำพ 

    

 
(2) วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายส าหรับใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

บริษัทอำจใช้ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทำ่นเพื่อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้ 

- เพื่อใช้ติดตอ่สือ่สำรกบัทำ่นในกิจธุระตำ่งๆ ตำมควำมสมัพนัธ์ที่ทำ่นมีกบับริษัท  

- เพื่อติดต่อสื่อสำรกบัท่ำนในกำรให้ข้อมลูของบริษัทและแจ้งให้ท่ำนทรำบถึงอีเว้นท์ต่ำงๆ ที่จดัโดย เว้นแต่  ท่ำน
ระบวุำ่ทำ่นไมต้่องกำรได้รับข้อมลูดงักลำ่ว  

- เป็นขัน้ตอนท่ีน ำไปสูก่ำรเข้ำท ำสญัญำหรือ อำจเข้ำท ำสญัญำ  

- เพื่อกำรเข้ำท ำสญัญำกบัทำ่นและกำรบริหำรสญัญำที่บริษัทท ำกบัทำ่น  
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- เพื่อกำรบริหำรจดักำรและวำงแผนธุรกิจ รวมถึงงำนด้ำนบญัชี กำรตรวจสอบ ด้ำนกฎหมำยและด้ำนกำรก ำกบั
ดแูล  

- เพื่อกำรปฏิบตัิหน้ำที่ให้สอดคล้องกบักฎหมำยและกฎระเบียบตำ่ง ๆ เช่น กำรยื่นภำษีกำรหกัภำษี ณ ที่จ่ำย กำร
น ำสง่ภำษีหกั ณ ที่จ่ำยต่อกรมสรรพำกร กำรเก็บรักษำบนัทึกข้อมลู กำรแจ้งข้อมลูต่อหน่วยงำนรำชกำร  ตำมที่
กฎหมำยก ำหนด เป็นต้น  

- เพื่อตรวจสอบรำยละเอียดที่ถกูระบไุว้เพื่อให้แน่ใจวำ่บริษัทได้ปฏิบตัิตำมประมวลจริยธรรมและนโยบำย ต่ำง ๆ 
ของบริษัท และเพื่อปอ้งกนักำรทจุริตและอำชญกรรม 

บริษัทประมวลผลข้อมลูของท่ำนโดยอำศยัฐำนสญัญำ ฐำนหน้ำที่ตำมกฎหมำยและฐำนประโยชน์โดยชอบธรรม  
นอกจำกนี ้บริษัทอำจใช้ข้อมลูสว่นบคุคลเพื่อวตัถปุระสงค์เพิ่มเติมที่เก่ียวข้องกบัลกัษณะควำมสมัพนัธ์ ระหวำ่งทำ่น
กบับริษัท ดงันี ้ 

 

ควำมสมัพนัธ์ วตัถปุระสงค์ในกำรประมวลผล ฐำนทำงกฎหมำย 

คูค้่ำ 
 

- ด ำเนินกำรเร่ืองใบแจ้งหนี ้และรับช ำระเงิน  

- ใช้เพื่อด ำเนินกระบวนกำรตรวจสอบวิเครำะห์สถำนะของ
กิจกำร (Due Diligence) และเพื่อพิจำรณำลงทนุหรือถอน
กำรลงทนุ   

- ฐำนสญัญำ 

- ฐำนหน้ำทีต่ำมกฎหมำย 

- ฐำนประโยชน์โดยชอบธรรม  
 

เอ้ำท์ซอร์ส          
ผู้จดัหำสนิค้ำ 
และบริกำร 

- ด ำเนินกำรเร่ืองค ำสัง่ซือ้ และจ่ำยเงินคำ่สนิค้ำและบริกำร 

- กำรประเมินคณุสมบตัิที่เก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัิงำนเฉพำะ
อยำ่ง 

- เพื่อตดัสนิใจในกำรใช้สทิธิหรือผกูพนัตำมข้อตกลงตอ่ไป  

ผู้ ร่วมอีเว้นท์      
ผู้มำเยือน 

- สง่ค ำเชิญหรือข้อมลูที่เก่ียวกบักิจธุระของบริษัท 

- เพื่อกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมอีเวนท์ของทำ่น 

- ใช้บนัทกึกำรเข้ำมำเยือนในสถำนท่ีของบริษัท  

ผู้ติดตอ่ธุรกิจ 
อื่นๆ 

- ใช้ติดต่อสื่อสำรกบัท่ำนและสง่ค ำเชิญหรือข้อมลูที่เก่ียวกบั
กิจธุระของบริษัท 

 

 
(3) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

บริษัทอำจเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของท่ำนให้แก่ผู้ ให้บริกำรท่ีเป็นบคุคลภำยนอก (เช่น ธนำคำรผู้ ให้บริกำรแก่บริษัท
ด้ำนกำรช ำระเงิน ผู้ ให้บริกำรด้ำนซอฟแวร์และวำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่ปรึกษำ กฎหมำย ที่ปรึกษำทำงกำร
เงิน เป็นต้น) และ/หรือ หน่วยงำนรัฐที่มีหน้ำที่ก ำกบัดแูลตำมที่กฎหมำยก ำหนด (เช่น กรมสรรพำกร ผู้สอบบญัชี เป็น
ต้น)  
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(4) ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล  
บริษัทจะจดัเก็บข้อมลูสว่นบคุคลของท่ำนในระยะเวลำเท่ำที่จ ำเป็นแก่กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย กำรปฏิบตัิงำนด้ำน
บญัชี และส ำหรับกำรรำยงำนผลในเร่ืองต่ำง ๆ ระยะเวลำกำรจัดเก็บข้อมลูของท่ำนจะมีควำมแตกต่ำงกันไปตำม 
ควำมจ ำเป็นและหน้ำที่ตำมกฎหมำยของบริษัท โดยทัว่ไปบริษัทจะเก็บข้อมลูสว่นบคุคลของทำ่นไว้ตลอดระยะที่ทำ่น
มีควำมสมัพนัธ์กบับริษัทและเก็บตอ่เนื่องไปตำมระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด 
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เอกสารแนบ 3 

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  

(1) ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทใช้ประมวลผล  
เมื่อท่ำนเข้ำเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท https:www.fnsplc.com ระบบของบริษัทจะเก็บข้อมูลของท่ำนที่อำจใช้
ยืนยนัตวัตนของทำ่นทำงอ้อมได้โดยอตัโนมตัิ เช่น  
(1.1) ไอพีแอดเดรส (IP address) ของทำ่น  
(1.2) วนัและเวลำที่ทำ่นเข้ำใช้งำนหน้ำเว็บไซต์  
(1.3) ที่ตัง้ทำงภมูิศำสตร์จำกอปุกรณ์ของทำ่น  
(1.4) วิธีกำรท่ีทำ่นใช้เว็บไซต์ของบริษัท  

-  เว็บไซต์ที่น ำพำระบบของทำ่นมำยงัอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ของบริษัท (หน้ำเว็บท่ีทำ่นเปิดก่อนหน้ำ)  
-  เว็บไซต์ที่ระบบของทำ่นคลกิตอ่จำกอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ของบริษัท  

ข้อมูลดงักล่ำวจะถูกจัดเก็บไว้ในล็อกไฟล์ (Log Files)ในระบบของบริษัทและกำรเก็บข้อมูลในล็อกไฟล์เป็นควำม
จ ำเป็น อยำ่งยิ่งตอ่กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยของบริษัท  

นอกจำกนี ้บริษัทมีควำมจ ำเป็นที่ต้องเก็บอตัลักษณ์ออนไลน์อื่น ๆ หรือสิ่งอื่น ๆ ที่สำมำรถท ำให้ระบุตวัตนในทำง
ออนไลน์ได้ของท่ำน เช่น ตวัระบุคุกกี ้(Cookie ID) เพื่อวตัถุประสงค์ในเร่ืองควำมปลอดภยัทำงไซเบอร์และตำม 
กฎหมำยที่เก่ียวข้อง  

ทำ่นอำจกรอกข้อมลูสว่นบคุคลของทำ่น (เช่น ช่ือและนำมสกลุ อีเมลแอดเดรส เบอร์โทรศพัท์ ต ำแหนง่งำน ต ำแหนง่
ที่อยู่ และวิชำชีพของท่ำน) ในแบบฟอร์มใด ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท ในกรณีนี ้กรุณำอ่ำนวิธีกำรที่บริษัทใช้  
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในเอกสำรแนบ  2 เร่ือง “ผู้ ติดต่อธุรกิจกับริษัท” เพื่อรับทรำบรำยละเอียด
ดงักลำ่ว  

ในหน้ำเว็บไซต์ต่ำง ๆ ของบริษัทอำจมีลิงก์เช่ือมไปยงัหน้ำเว็บไซต์ของบคุคลที่สำม เมื่อท่ำนใช้ลิงก์ดงักลำ่ว ท่ำนจะ 
ออกจำกเว็บไซต์ของบริษัทและบริษัทไมม่ีหน้ำที่รับผิดชอบตอ่กำรประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทำ่นท่ีกระท ำโดย
หน้ำเว็บไซต์ของบคุคลที่สำม ดงันัน้ ทำ่นควรอำ่นนโยบำยคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของแตเ่วบ็ไซต์ที่ทำ่นเข้ำเยี่ยมชม  

(2) วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายส าหรับใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เฉพำะในกรณีที่กำรประมวลผลนัน้จ ำเป็นแก่กำรคงสภำพของ 
เว็บไซต์ รวมถึงให้เนือ้หำและบริกำรของบริษัทในเว็บไซต์ยงัสำมำรถใช้งำนได้เท่ำนัน้ โดยปกติบริษัทจะประมวลผล
ข้อมลูสว่นบคุคลของท่ำน เมื่อได้รับควำมยินยอมจำกท่ำนแล้ว เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้รับอนญุำตให้ประมวลผลได้
ตำมกฎหมำย หรือบริษัทจะต้องด ำเนินกำรประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลนัน้ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

ข้อมลูสว่นบคุคล วตัถปุระสงค์ในกำรประมวลผล ฐำนทำงกฎหมำย 
ข้อมลูสว่นบคุคล - ส ำหรับไอพีแอดเดรสที่มีกำรบนัทกึไว้ชัว่ครำวระหวำ่ง

ที่ท่ำนเข้ำมำเยี่ยมชมเว็บไซต์นัน้ จ ำเป็นเพื่อให้
สำมำรถสง่เว็บไซต์ไปถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของทำ่น
ได้ 

- ฐำนหน้ำทีต่ำมกฎหมำย 
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ข้อมลูสว่นบคุคล วตัถปุระสงค์ในกำรประมวลผล ฐำนทำงกฎหมำย 
 - เพื่อพฒันำประสทิธิภำพของเว็บไซต์ 

- เพื่อด ำรงควำมสมบูรณ์และควำมปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัท 

- เพื่อปฏิบตัิตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

- ฐำนประโยชน์โดยชอบธรรม 

ตวัระบคุกุกี ้(Cookie ID) - เพื่อพฒันำเว็บไซต์ให้มีประสทิธิภำพและเป็นไปตำม
ลกัษณะกำรใช้งำนของทำ่น  

- เพื่อด ำรงควำมสมบูรณ์และควำมปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัท 

- ฐำนประโยชน์โดยชอบธรรม 

 

(3) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
บริษัทอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่ผู้ ให้บริกำรที่เป็นบุคคลภำยนอก และสำมำรถ  ไว้วำงใจได้                  
(เช่นผู้ ให้บริกำร Web Hosting, ผู้ ให้บริกำรด้ำนซอฟแวร์และวำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นต้น)  และ/หรือ 
หนว่ยงำนรัฐที่มีหน้ำที่ก ำกบัดแูลตำมที่กฎหมำยก ำหนด และ/หรือ ตำมค ำสัง่ศำล  

(4) ระยะเวลาการจัดเกบ็ข้อมูล  
บริษัทจะเก็บรักษำข้อมลูสว่นบคุคลของท่ำนไว้เป็นระยะเวลำนำนเท่ำที่จ ำเป็นตำมวตัถปุระสงค์ในกำรประมวลผล 
ของบริษัท ข้อมลูสว่นบคุคลของท่ำนที่อยูใ่นล็อกไฟล์รวมถึง Cookie ID จะถกูเก็บไว้อย่ำงน้อยเก้ำสิบวนันบัแตว่นัท่ี
ข้อมลูนัน้เข้ำสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เว้นแต่บริษัทจะได้รับค ำสัง่จำกพนกังำนเจ้ำหน้ำที่ให้เก็บตอ่ไป แต่ทัง้นี ้
ไมเ่กินกวำ่ระยะเวลำสองปี 
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เอกสารแนบ 4 

ผู้สมัครงาน  

(1) ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทใช้ประมวลผล  
เมื่อท่ำนสมคัรงำนกับบริษัท ท่ำนต้องให้ข้อมลูส่วนบุคคลของท่ำนแก่บริษัทเพื่อใช้ในกระบวนกำรสรรหำพนกังำน 
นอกจำกข้อมูลส่วนบคุคลของท่ำนแล้ว บริษัทยงัต้องกำรประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของบุคคลในครอบครัวของ
ทำ่น (ได้แก่ คูส่มรส พี่น้อง บิดำและมำรดำของทำ่น) และบคุคลอื่น ๆ (เช่น บคุคลที่ติดตอ่ได้ในกรณีเร่งดว่น บคุคลที่
ไมใ่ช่ญำติและเพื่อนซึง่ทรำบประวตัิควำมประพฤตขิองทำ่นและสำมำรถให้กำรรับรองกบับริษัทได้ และบคุคลในกลุม่
บริษัทท่ีทำ่นรู้จกัและคุ้นเคย หำกมี) (ตอ่ไปนีเ้รียกรวมกนัวำ่ “บคุคลที่เก่ียวข้องของทำ่น”) อยำ่งไรก็ตำม บริษัทถือวำ่
ท่ำนได้รับอนญุำตในกำรให้ข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลที่เก่ียวข้องของท่ำนจำกบคุคลเหลำ่นัน้ลว่งหน้ำแล้ว ข้อมลู
สว่นบคุคลที่บริษัทต้องกำรเพื่อใช้ประมวลผลจะถกูระบไุว้ในแบบฟอร์มใบสมคัรงำนของบริษัท ดงันี ้ 
(1.1) ข้อมลูสว่นบคุคลของทำ่นที่เก่ียวกบักำรยืนยนัตวัตน : ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือและนำมสกลุ เพศ ที่อยูต่ำมทะเบียน

บ้ำน อำชีพ รูปถ่ำย วนัเดือนปีเกิด อำยุ สญัชำติ ภูมิล ำเนำ ข้อมูลบตัรประจ ำตวัประชำชน ข้อมูลหนงัสือ
เดินทำง สทิธิในกำรท ำงำนในประเทศไทย เลขที่บตัรประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี เลขที่บตัรประกนัสงัคม สถำนภำพ
ทำงกำรทหำร ข้อมลูกำรสมรส ข้อมลูพี่น้อง ใบอนญุำตขบัขี่ 

(1.2) ข้อมลูสว่นบคุคลของทำ่นส ำหรับกำรติดตอ่ : ที่อยูปั่จจบุนั เบอร์โทรศพัท์ อีเมลแอดเดรส 
(1.3) ข้อมลูสว่นบคุคลของท่ำนที่เก่ียวกบัคณุสมบตัิ : ประวตัิกำรศึกษำ ประวตัิกำรท ำงำนพร้อมข้อมลู เงินเดือน

และสทิธิประโยชน์ ประวตัิกำรฝึกอบรม/สมัมนำ/ฝึกงำน ทกัษะและควำมสำมำรถตำ่ง ๆ ข้อมลูกำรได้รับกำร
ขึน้ทะเบียนเป็นผู้มีวิชำชีพหรือถือใบอนญุำตตำ่ง ๆ ข้อมลูควำมเป็นอิสระ ผลกำรทดสอบเพื่อประเมินส ำหรับ
กระบวนกำรรับสมคัรงำน และกำรตอบค ำถำมในกำรสมัภำษณ์  

(1.4) ข้อมลูสว่นบคุคลที่มีควำมอ่อนไหว : เชือ้ชำติ หรือชำติพนัธุ์ ข้อมลูควำมเช่ือทำงศำสนำ  ข้อมลูด้ำนสขุภำพ 
ข้อมูลทำงกำรแพทย์ ข้อมูลชีวภำพ ข้อมูลประวตัิอำชญำกรรม ข้อมูลกำรถูกศำลพิพำกษำให้เป็นบุคคล
ล้มละลำย และข้อมลูเก่ียวกบัคดีควำมในศำลที่ทำ่นถกูฟอ้งร้องหรืออยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำคดี 

(1.5) ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เก่ียวข้องของท่ำน: ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือและนำมสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศพัท์  อีเมล
แอดเดรส อำชีพ สถำนที่ท ำงำน กำรให้ข้อมลูดงักลำ่วข้ำงต้นของท่ำนเป็นไปตำมควำมสมคัรใจของทำ่นเอง 
เพื่อให้บริษัทพิจำรณำประกอบกำร สมคัรงำนของท่ำน หำกท่ำนส่งประวตัิส่วนตวั (CV, Resume) มำยงั
บริษัท ในประวตัิส่วนตวัของท่ำนอำจมีกำรให้ข้อมลูส่วนบุคคลที่เกินไปกว่ำของตวัท่ำนเองเพื่อเป็นบคุคล
อ้ำงอิง กำรให้ข้อมลูสว่นบคุคลอ้ำงอิงในสว่นนี ้บริษัทถือวำ่ท่ำนได้รับอนญุำตจำกบคุคลอ้ำงอิงนัน้แล้ว และ
บริษัทสำมำรถจดักำรข้อมลูสว่นบคุคลสว่นนัน้ได้ตำมที่ระบไุว้ในเอกสำรฉบบันี  ้ในบำงกรณีบริษัทอำจได้รับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกแหล่งข้อมูลสำธำรณะที่สำมำรถเข้ำถึงได้ (เช่น เว็บไซต์ สมคัรงำน เป็นต้น) 
หรือ ตวัแทนจัดหำงำน บริษัทจะถือว่ำท่ำนได้ให้ควำมยินยอมให้กับบุคคลดงักล่ำวในกำร  เปิดเผยข้อมูล
ให้แก่บริษัท บริษัทอำจมีกำรประกำศรับสมคัรงำนผำ่นทำงตวัแทนจดัหำงำนเป็นบำงครัง้ หำกทำ่นสมคัรงำน
กับบริษัทโดยผ่ำนตัวแทนดังกล่ำว กรุณำตรวจสอบนโยบำยควำมเป็นส่วนตัว หรือประกำศว่ำด้วยกำร
คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของตวัแทนนัน้ เพื่อทรำบรำยละเอียดวำ่ตวัแทนนัน้ ๆ  มีวิธีในกำรปกปอ้งข้อมลูสว่น
บคุคลของทำ่นอยำ่งไร  
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(2) วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายส าหรับใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
ในกระบวนกำรสรรหำพนักงำนของบริษัท บริษัทมีควำมจ ำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อ  
วตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้ 
(2.1) เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของท่ำนและประเมินควำมเหมำะสมส ำหรับต ำแหน่งงำนซึ่งท่ำนสมัคร รวมถึง

ต ำแหนง่ งำนวำ่งอื่น ๆ ในอนำคต  
(2.2) เพื่อเตรียมกำรส ำหรับกำรสมัภำษณ์และกำรประเมินผล  
(2.3) เพื่อใช้ติดตอ่สือ่สำรกบัทำ่นเก่ียวกบัขัน้ตอนกำรรับสมคัรงำนและแจ้งผลกำรประเมินและสมัภำษณ์ 
(2.4) เพื่อควำมเข้ำใจในภมูิหลงัและภำระควำมรับผิดชอบสว่นตวัของทำ่น 
(2.5) เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบประวัติและข้อมูลอ้ำงอิงของท่ำน รวมถึงสิทธิทำงกฎหมำยในกำรปฏิบัติ งำน 

คณุสมบตัิ ทำงวิชำชีพ และเพื่อรับทรำบควำมคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะกำรท ำงำนของท่ำนและคณุสมบตัิ
สว่นตวัจำกบคุคล อ้ำงอิงที่ทำ่นให้ไว้กบับริษัท 

(2.6) เพื่อปอ้งกนักำรทจุริตและอำชญำกรรม 
(2.7) ในกรณีที่บริษัทสนใจรับท่ำนเข้ำร่วมงำน บริษัทจะใช้ข้อมลูของท่ำนเพื่อยื่นข้อเสนอกำรจ้ำงและจดัท ำสญัญำ

จ้ำง  

(3) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
บริษัทอำจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของท่ำนเพื่อตรวจสอบให้มัน่ใจว่ำบริษัทก ำลงัปฏิบตัิตำมข้อผกูพนั  
ทำงกฎหมำย เช่น กำรตรวจสอบสิทธิของท่ำนในกำรท ำงำนในประเทศไทย ตรวจสอบข้อตกลงที่ยงัมีผลบงัคบั
ระหว่ำงท่ำนกับบุคคลอื่นในเร่ืองกำรจ ำกัดกำรท ำงำนของท่ำนภำยหลงัสญัญำจ้ำงสิน้สุดลง และ/หรือ เพื่อกำร
ตรวจสอบประวตัิกำรศกึษำและประสบกำรณ์กำรท ำงำนในบำงต ำแหนง่งำน  

(4) ระยะเวลาการจัดเกบ็ข้อมูล  
บริษัทจะเก็บข้อมลูสว่นบคุคลของท่ำนไว้ตลอดกระบวนกำรสรรหำพนกังำนและกำรจ้ำงงำน หำกท่ำนเป็นผู้ ได้รับ
กำรคดัเลอืกและตอบรับข้อเสนอกำรจ้ำงงำนของบริษัท ข้อมลูสว่นบคุคลของทำ่นจะถกูบนัทกึในฐำนข้อมลูพนกังำน
ของบริษัท และบริษัทจะให้ทำ่นอำ่นรำยละเอียดในเอกสำรแนบ 5 เร่ือง “พนกังำนและอดีตพนกังำน” เพื่อให้ทรำบวำ่
บริษัทจะประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของท่ำนต่อไปอย่ำงไร แต่หำกท่ำนไม่ได้รับกำรคดัเลือก  หรือตอบรับข้อเสนอ
กำรจ้ำงงำนของบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลำหนึ่งปีนบัจำกวนัที่บริษัทได้รับข้อมลู
ดงักลำ่ว 

 

 

 

 

 

 

 



 

16/18 

เอกสารแนบ 5 

พนักงานและอดีตพนักงาน  

(1) ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทใช้ประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราใช้ประมวลผล ได้แก่  
(1.1) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนทัง้หมดที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ระหว่ำงกระบวนกำรสรรหำพนกังำน (กรุณำอ่ำน 

รำยละเอียดในเอกสำรแนบ 4 เร่ือง “ผู้สมคัรงำน”)  
(1.2) ข้อมลูสว่นบคุคลของทำ่นท่ีบริษัทเก็บรวบรวมไว้หรืออำจเก็บรวบรวมในระหวำ่งกำรจ้ำงงำน เช่น  

- ข้อมลูส ำหรับกำรบริหำรจดักำร : ประวตัิเงินเดือนและข้อมลูเงินเดือน สวสัดิกำรและสิทธิประโยชน์ อื่นๆ 
ที่ทำ่นมีสทิธิได้รับ กำรเข้ำงำนและกำรปฏิบตัิงำน เช่น วนัเร่ิมงำน ผลกำรปฏิบตัิงำน แผนกำรพฒันำสว่น
บคุคล บนัทกึกำรฝึกอบรมและกำรพฒันำ ผลกำรทดสอบ แบบประเมินส ำหรับกำรฝึกอบรมหรือหลกัสตูร
กำรพฒันำต่ำง ๆ ข้อมูลบนัทึกของฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล เช่น กำรลำ ข้อร้องเรียน หนงัสือเตือน ข้อมูล
เก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมกฎระเบียบต่ำง ๆ บนัทึกกำรมีสว่นร่วมกบักิจกรรมต่ำง ๆ ของบริษัท ข้อมลูกำร
ได้รับเครดิต รำงวลั หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด ค ำตอบในแบบสอบถำมต่ำง ๆ เสียงและภำพที่ถกูบนัทึก
หรือถ่ำยทอดเมื่อท่ำนเข้ำร่วมกำรประชมุ อีเวนท์ และ กิจกรรมต่ำงๆ ที่จดัโดยบริษัท หรือตำมค ำสัง่ของ
บริษัท หรือเมื่อทำ่นเข้ำร่วมในนำมบริษัทตำม วตัถปุระสงค์ที่บริษัทก ำหนดในแตล่ะครำว  

- ข้อมลูที่มีควำมอ่อนไหวเท่ำที่จ ำเป็นเพื่อกำรบริหำรงำนบคุคลและกำรดแูล เฝำ้ระวงั รักษำสขุภำพของ
พนกังำน กำรจัดสวสัดิกำรแก่ท่ำนและสมำชิกในครอบครัว (หำกมี) เช่น ข้อมูลสขุภำพ โรคประจ ำตวั 
ภำพถ่ำย ลำยนิว้มือ เป็นต้น 

- กำรจ่ำยสทิธิประโยชน์และจดัหำสวสัดิกำร : รำยละเอียดบญัชีธนำคำร รำยละเอียดกำรประกนัภยั ข้อมลู
ผู้ รับประโยชน์ที่ท่ำนก ำหนดในกรณีเสียชีวิต หรือสิทธิประโยชน์ต่ำง  ๆ ที่ให้แก่บุคคลที่สำม ข้อมูลกำร
จ่ำยเงินสมทบในกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ ข้อมูลภำษี และข้อมูลค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรหักลดหย่อนเพื่อ
ค ำนวณภำษี  

- เพื่อกำรรักษำควำมปลอดภยั : ข้อมูลอุปกรณ์ส่วนบุคคลที่เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตผ่ำน Wi-Fi ของบริษัท 
ข้อมูลอุปกรณ์ส่วนบุคคลของท่ำนที่ลงทะเบียนส ำหรับกำรเข้ำถึงข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ไอพี  
แอดเดรส แมคแอคเดรส วนัและเวลำ โปรโตคอล ช่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้งำน (Computer Name) 
ข้อมูล ต ำแหน่งที่อยู่ ตัวระบุคุกกี ้(Cookie ID) และบันทึกกำรเข้ำถึงระบบเทคโนโยลีสำรสนเทศและ
อินเทอร์เน็ตของบริษัท  

(2) วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายส าหรับใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
บริษัทจะประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของพนกังำนบริษัทเพื่อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้ 
(2.1) กำรจ่ำยเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ กำรให้ผลตอบแทนและสวสัดิกำร และเพื่อกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่

เก่ียวข้อง  
(2.2) เพื่อปฏิบตัิหน้ำที่ในฐำนะนำยจ้ำง  
(2.3) เพื่อด ำเนินกำรในเร่ืองกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบคุคล (เช่น กำรบริหำรจดักำรสมรรถนะกำรปฏิบตัิงำน 

กำรวำงแผนงบประมำณ กำรบริหำรผลตอบแทน สทิธิประโยชน์และสวสัดิกำร เป็นต้น)  
(2.4) กำรจดัหำและด ำเนินหลกัสตูรตำ่ง ๆ ในกำรพฒันำทรัพยำกรบคุคล (เช่น แผนกำรพฒันำ เป็นต้น)  



 

17/18 

(2.5) เพื่อประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน กำรพิจำรณำเลื่อนขัน้ เลื่อนต ำแหน่งหน้ำที่หรือกำรโยกย้ำยต ำแหน่งหน้ำที่
กำรงำน 

(2.6) เพื่อกิจกรรมกำรด้ำนแรงงำนสมัพนัธ์ รวมถึงกิจกรรม และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบข้อบงัคบัต่ำง ๆ ของ
บริษัท 

(2.7) ให้กำรสนบัสนนุในงำนที่เก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรและอ ำนวยควำมสะดวกที่เก่ียวข้อง ส ำหรับสขุภำพและ 
ควำมปลอดภยัของทำ่น 

(2.8) เพื่อดแูลและตรวจสอบให้แน่ใจวำ่ทรัพย์สินและสภำพแวดล้อมในสถำนที่ท ำงำนของบริษัทมีควำมปลอดภยั 
หลงัจำกที่ทำ่นสิน้สภำพกำรเป็นพนกังำนของบริษัท บริษัทมีควำมจ ำเป็นต้องเก็บรักษำข้อมลูสว่นบคุคลของ
ทำ่น เพื่อกำรปฏิบตัิงำนดงัตอ่ไปนี ้ 

- เพื่อกำรปฏิบตัิตำมหน้ำที่ตำมกฎหมำยของบริษัทที่เก่ียวข้องกบัควำมเป็นพนกังำน หรือกำรสิน้สภำพ       
ควำมเป็นพนกังำนของทำ่น  

- เพื่อปฏิบตัิตำมสญัญำจ้ำงงำน สวสัดิกำร หรือเงินสนิไหมทดแทนอ่ืน ๆ ท่ีคงค้ำง  

- เพื่อด ำเนินกำรในกระบวนกำรท่ีเก่ียวข้องกบัทำ่น (ถ้ำมี) 

-  เพื่อใช้เป็นข้อมลูในกำรอ้ำงอิงส ำหรับกำรตรวจสอบย้อนกลบัของบริษัทตำ่ง ๆ บริษัทประมวลผลข้อมลู
ส่วนบุคคลของท่ำน (ทัง้พนักงำนและอดีตพนักงำน) โดยอำศัยฐำนทำงกฎหมำย ในกำรปฏิบัติตำม
สญัญำ เพื่อประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษัทและกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย  

(3) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
บริษัทอำจเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทำ่นกบั  
(3.1) หนว่ยงำนทรัพยำกรบคุคลภำยในกลุม่บริษัทเอฟเอ็นเอส โฮลดิง้ส์  
(3.2) ผู้ ให้บริกำรที่เป็นบุคคลภำยนอก และสำมำรถไว้วำงใจได้  (เช่น ผู้ ให้บริกำรจัดท ำเงินเดือน ธนำคำร 

โรงพยำบำล บริษัทประกันภัย ผู้ ให้บริกำรด้ำนซอฟแวร์และวำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ผู้ ให้บริกำร
เก่ียวกบัหลกัสตูรและแผนงำนในกำรบริหำรงำนและพฒันำทรัพยำกรบคุคล เป็นต้น)  

(3.3) หน่วยงำนรำชกำรตำมที่กฎหมำยหรือประกำศระเบียบต่ำง ๆ ก ำหนด (เช่น กระทรวงแรงงำน ส ำนกังำน 
ประกนัสงัคม กรมสรรพำกร เป็นต้น)  

(3.4) เมื่อพนกังำนเจ้ำหน้ำที่รัฐแจ้งให้ด ำเนินกำรภำยใต้กฎหมำยที่เก่ียวข้องหรือตำมค ำสัง่ศำล  
(3.5) กรณีอื่น ๆ ตำมที่กฎหมำยก ำหนด  

(4) ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล  
บริษัทจะเก็บข้อมลูสว่นบคุคลของท่ำนไว้ตลอดระยะเวลำกำรจ้ำงงำนและหลงัจำกพ้นสภำพไปแล้วอีก 10 ปี เพื่อ
ใช้อ้ำงอิงในอนำคต เมื่อครบก ำหนดระยะเวลำแล้ว บริษัทจะท ำกำรลบหรือท ำลำยข้อมูลที่เป็นเอกสำรทัง้หมด 
ส ำหรับเอกสำรอิเลคทรอนิกส์จะปรับปรุงให้เหลือไว้เฉพำะข้อมลูสว่นบคุคลของท่ำนเท่ำที่จ ำเป็น เพื่อประโยชน์ใน
กำรอ้ำงอิงประวตัิของทำ่นตอ่เนื่องไปตำมระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด 
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เอกสารแนบ 6 

ผู้ร้องเรียนการกระท าผิดและการทุจริต  

(1) ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทใช้ประมวลผล  
เมื่อท่ำนรำยงำนข้อกงัวลเก่ียวกบักำรกระท ำผิดและกำรทจุริตใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบับริษัท หรือแจ้งข้อสงสยัผ่ำนทำง  
ช่องทำงต่ำง ๆ ของบริษัท บริษัทจะขอให้ท่ำนให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน โดยเฉพำะข้อมูลกำรแสดงตวัตน ซึ่ง
รวมถึง ช่ือ หมำยเลขโทรศพัท์ที่อยู่และอีเมล หำกท่ำนกงัวลว่ำจะถกูระบตุวัตนว่ำเป็นผู้ ร้องรียนกำรกระท ำผิด  และ
กำรทจุริต ทำ่นสำมำรถรำยงำนข้อกงัวลดงักลำ่วโดยไมต้่องเปิดเผยตวัตนได้ อยำ่งไรก็ตำม บริษัทอำจไมส่ำมำรถท ำ
กำรสอบสวนรำยงำนเร่ืองร้องเรียนได้อยำ่งมีประสทิธิผลหำกขำดรำยละเอียดข้อมลูดงักลำ่ว  

(2) วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายส าหรับใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
เพื่อให้กำรสอบสวนรำยงำนกำรกระท ำผิดและกำรทุจริตของท่ำนอย่ำงยุติธรรมและเที่ ยงธรรม บริษัทจ ำเป็นต้อง
ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทำ่นเพื่อกำรพิสจูน์ตวัตนและใช้ติดตอ่ทำ่นทำงไปรษณีย์ อีเมล หรือโทรศพัท์เพื่อขอ
ข้อมูลเพิ่มเติมหำกมีควำมจ ำเป็น  ฐำนทำงกฎหมำยส ำหรับใช้ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน คือ
ประโยชน์อนัชอบด้วยกฎหมำยของบริษัทในกำรตรวจจบัและป้องกนักำรกระท ำผิดและกำรทจุริตในกลุม่บริษัท ทัง้นี ้
บริษัทไม่มีเจตนำที่จะประมวลผล ข้อมลูสว่นบคุคลของท่ำนเพื่อวตัถปุระสงค์อื่นใดนอกเหนือจำกที่ได้ระบไุว้ข้ำงต้น 
หำกประมวลผลนอกเหนือดงักลำ่วบริษัทจะต้องได้รับควำมยินยอมจำกทำ่น  

(3) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

บริษัทเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของท่ำนเป็นกำรภำยในแก่พนกังำนของหน่วยงำนที่เก่ียวข้องเพื่อให้บริษัทสำมำรถ  
ดแูล สอบสวน และตอบรำยงำนข้อกงัวลของทำ่น ทัง้นี ้บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทำ่นแก่ผู้มีอ ำนำจ
ตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องหรือตำมค ำสัง่ศำล  

(4) ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล  
บริษัทจะจดัเก็บข้อมลูสว่นบคุคลของทำ่นในระยะเวลำนำนเทำ่ที่จ ำเป็นตอ่กำรประมวลผลรำยงำน ข้อกงัวลของทำ่น
หรือบริษัทมีประโยชน์อนัชอบธรรมในกำรจดัเก็บข้อมลูสว่นบคุคลของทำ่น อยำ่งไรก็ตำม ข้อมลูสว่นบคุคลทัง้หมดจะ
ถกูลบจำกระบบกำรรับเร่ืองร้องเรียนกำรกระท ำผิดและกำรทจุริต ระยะเวลำนำนไมเ่กินกวำ่สองปี หลงัจำกที่ปิดเร่ือง 
เว้นแตจ่ะต้องจดัเก็บข้อมลูสว่นบคุคลตำมที่กฏหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


