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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สาหรับผู้สมัครงานและบุคลากร
บริษัท แอคมี พรินติง้ จากัด
บริษัท แอคมี พรินติง้ จากัด ต่อจากนี ้ เรียกว่า “บริษัทฯ” ตระหนักถึงความสาคัญและหน้าที่ภายใต้
พระราชบัญญัติคมุ ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยให้ความสาคัญในการเคารพสิทธิความเป็ นส่วนตัว และมุ่งมั่นเป็ น
อย่างยิ่งที่จะคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่านให้มีความปลอดภัย นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ ให้ใช้กับข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้สมัครงานและบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อแจ้งและอธิบายให้ทราบว่า บริษัทฯเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านอย่างไร ข้อมูลใดบ้างที่บริษัทฯ จัดเก็บ มีวตั ถุประสงค์ใดในการประมวลผลข้อมูล มีการเปิ ดเผยข้อมูลของท่านอย่างไร มี
มาตรการในการรักษาปกป้องข้อมูลของท่านอย่างไร รวมถึงสิทธิตามกฎหมายของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับใครบ้าง
นโยบายนีค้ รอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน และบุคลากรของบริษัทฯ เช่น กรรมการ ที่ปรึกษา ผูบ้ ริหาร
พนักงานปั จจุบนั อดีตพนักงาน นักศึกษาฝึ กงาน และบุคคลใดๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรของบริษัทฯ เช่น บุคคลใน
ครอบครัวของพนักงาน บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน เป็ นต้น
2. ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทาให้สามารถระบุตวั บุ คคลนัน้ ได้ ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูท้ ี่ถึงแก่กรรม เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขบัตร
ประจาตัวประชาชน รูปถ่าย ประวัติการทางาน เป็ นต้น
2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกาหนด
เป็ นการเฉพาะ เช่น เชือ้ ชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ
อาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ (Biometric) หรือข้อมูลอื่นใด
ในทานองเดียวกันที่กฎหมายกาหนด ซึ่งบริษัทฯ ต้องดาเนินการด้วยความระมัดระวังเป็ นพิเศษ โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้
และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ต่อเมื่อได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือในกรณีที่บริษัทฯ มี
ความจาเป็ นต้องดาเนินการตามที่กฎหมายอนุญาต
กรณีบริษัทฯ ได้รบั สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของท่าน หรือบริษัทฯ นาข้อมูลของท่านออกจากบัตรประจาตัว
ประชาชนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสจู น์ตวั ตนในการสมัครงาน การเปลี่ยนแปลงข้อมูลพนักงาน
การร้องขอ และ/หรือการทาธุรกรรมใดๆ กับบริษัทฯ ข้อมูลที่ได้รบั จะมีขอ้ มูลศาสนาด้วย ซึ่งถือว่าเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ
อ่อนไหว (Sensitive Personal Data) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวจากท่าน ยกเว้นในกรณี
ที่บริษัทฯ ได้รบั ความยินยอมจากท่าน ทัง้ นีบ้ ริษัทฯจะกาหนดวิธีการจัดการตามแนวทางปฏิ บตั ิและเป็ นไปตามที่กฎหมาย
อนุญาต
3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม
บริษัทฯ ได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จาเป็ น ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ขอ้ มูลที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบใน
ลาดับถัดไป ทัง้ นีไ้ ด้จาแนกประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จัดเก็บไว้ ดังนี ้
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3.1 สาหรับผู้สมัครงาน
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลพืน้ ฐาน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ
อ่อนไหว
ข้อมูลอื่นๆ

รายละเอียด
เช่น คานาหน้า ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เพศ รูปถ่าย นา้ หนัก ส่วนสูง วันเดือนปี เกิด อายุ
สัญชาติ เลขที่ประจาตัวประชาชน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน อีเมล หมายเลข
โทรศัพท์ สถานภาพการสมรส สถานภาพทางทหาร ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน
เช่น ข้อมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม โดยได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือ
ตามที่กฎหมายอนุญาต
เช่น ประวัติส่วนตัว (Resume/Curriculum Vitae (CV)) ประวัติการเรียนรู ้ ทักษะ
ความสามารถ ใบอนุญาตต่างๆ ข้อมูลจากการทดสอบหรือสัมภาษณ์ บันทึกภาพจากกล้อง
วงจรปิ ด (CCTV)

3.2 สาหรับพนักงานและบุคลากรของบริษัทฯ
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด
ข้อมูลส่วนบุคคลพืน้ ฐาน
เช่น คานาหน้า ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เพศ รูปถ่าย นา้ หนัก ส่วนสูง วันเดือนปี เกิด อายุ
สัญชาติ เลขที่ประจาตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่ประกันสังคม เลขที่
ใบอนุญาตขับขี่ เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี เลขที่บญ
ั ชีธนาคาร เลขทะเบียนรถยนต์ ที่ อยู่
ปั จจุบนั ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ สถานภาพการสมรส สถานภาพ
ทางทหาร ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ
เช่น ข้อมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลจาลองลายนิว้ มือ ข้อมูลการจดจาใบหน้า
อ่อนไหว
(Face Recognition) โดยได้รบ
ั ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามที่กฎหมาย
อนุญาต
ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน
เช่น รหัสพนักงาน ตาแหน่งงาน สังกัด สถานภาพการเป็ นพนักงาน วันที่เริ่มงาน วันที่สนิ ้
สภาพการเป็ นพนักงาน อายุงาน ผลการปฏิบตั ิงาน ค่าจ้างและผลตอบแทน ประวัติการมา
ทางาน การทางานล่วงเวลา สถิติการลา การฝึ กอบรม กองทุนสารองเลีย้ งชีพ การเบิกใช้
สวัสดิการ เหตุผลการลาออก การประเมินผลการทดลองงาน การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน การปรับตาแหน่งงาน การแต่งตัง้ การโยกย้าย การเปลี่ยนตาแหน่งงาน การ
ลงโทษ
ข้อมูลอื่นๆ
เช่น ประวัติส่วนตัว (Resume/Curriculum Vitae (CV)) ประวัติการเรียนรู ้ ทักษะ
ความสามารถ ใบอนุญาตต่างๆ ข้อมูลจากการทดสอบหรือสัมภาษณ์ ข้อมูลการสื่อสาร
ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ ข้อมูลทางการเงิน ความคิดเห็น ตาแหน่งที่ตงั้ หมายเลขประจา
เครื่อง บันทึกเสียง บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิ ด (CCTV) ภาพนิ่งหรือภาพเคลือนไหวจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึน้ และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็ นข้อมูลส่วนบุคคล
ตามกฎหมาย
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ข้อมูลบุคคลที่สาม

เช่น คู่สมรส สมาชิกในครอบครัว บุคคลอ้างอิงหรือบุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน ผู้รบั
ผลประโยชน์จากสวัสดิการต่างๆ โดยจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ชื่อ นามสกุล
ความสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ เท่าที่จาเป็ น

4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
4.1 ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง
จากกระบวนการสรรหาและรับสมัครงาน การกรอกข้อมูลในใบสมัครงาน เอกสารแนบประกอบการพิจารณาและ
คัดเลือกเข้าทางาน การทาแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ รวมถึงข้อมูลและการปรับปรุงข้อมูลของท่านจากการจ้างงานหรือ
กระบวนการต่างๆ ในช่วงเวลาที่ท่านเป็ นพนักงานหรือบุคลากรของบริษัทฯ
4.2 ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น
บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น ตัวแทนจัดหางาน เว็บไซด์สมัครงาน ข้อมูลจากบุคคลอ้างอิงหรือ
ผูใ้ ห้การรับรอง ข้อมูลจากการตรวจสอบประวัติส่วนตัวอื่นๆ ข้อมูลระบบการนาทาง ระบบเครือข่าย ซึ่งเป็ นไปตามความจาเป็ น
ตามแต่กรณีที่กฎหมายอนุญาต
4.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม
บริษัทฯ อาจได้รบั ข้อมูลบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับท่านโดยท่านเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลกับบริษัทฯ เช่น คู่สมรส บุตร
บิดา มารดา สมาชิกในครอบครัว บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน ผู้รบั ผลประโยชน์ บุคคลอ้างอิงหรืออดีตนายจ้าง ซึ่งบริษัทฯ ใช้
ข้อมูลเพื่อจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้กับท่าน หรือ ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน หรือเพื่ออ้างอิงข้อมูลอันเป็ นประโยชน์กับ
ท่าน โปรดแจ้งนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีแ้ ก่บุคคลที่สามดังกล่าว เพื่อให้รบั ทราบนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลของบริษัทฯ และขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวหากจาเป็ น เว้นเสียแต่ว่ามีขอ้ กาหนดทางกฎหมายอื่นตามกฎหมาย
ในการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามให้กับบริษัทฯ โดยไม่ตอ้ งขอความยินยอม
5. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ ดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวตั ถุประสงค์ภายใต้ฐานในการ
ประมวลผลข้อมูล ดังต่อไปนี ้
5.1 การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็ นคู่สญ
ั ญา เช่น สัญญาจ้างงาน หรือ
สัญญาอื่นใด หรือเพื่อใช้ในการดาเนินการตามคาขอ/ใบสมัครของท่านก่อนเข้าทาสัญญา ตามแก่กรณี
5.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด เช่น กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
กฎหมายประกันสังคม กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน กฎหมายคอมพิวเตอร์
5.3 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ โดยไม่เกิน
ขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งจะไม่ละเมิดสิทธิพืน้ ฐาน หรือสิทธิ ทางเสรีภาพของท่าน
5.4 ความยินยอม (Consent) บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่าน กรณีที่มีกฎหมายกาหนดให้ขอความยินยอม หรือบริษัท
ฯ ไม่มีเหตุให้ใช้ฐานการประมวลผลข้างต้นเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมาจากท่านได้
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วัตถุประสงค์สาหรับผู้สมัครงาน
บริษัทฯ ดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่ อไปนี ้
วัตถุประสงค์ในการ
รายละเอียด
ฐานในการประมวลผลข้อมูล
ดาเนินการ
1. เพื่อกระบวนการสรรหา เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครงาน ประเมินความ
• การปฏิบตั ิตามสัญญา
เหมาะสมกับตาแหน่งงานที่บริษัทฯ ต้องการสรร
บุคลากร
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
หา เพื่อดาเนินการตามขัน้ ตอนต่างๆ เช่น การรับ
สมัคร การทดสอบ การสัมภาษณ์ การประเมิน
การคัดเลือก ตลอดจนการเสนอการจ้างงานให้กับ
ท่าน
2. เพื่อตรวจสอบประวัติ
1) เพื่อตรวจสอบว่าที่ท่านเคยมีประวัติการทางาน • การปฏิบตั ิตามสัญญา
และคุณสมบัติก่อนการจ้าง กับบริษัทฯ หรือเคยสมัครงานกับบริษัทฯ มาก่อน • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
งาน
หรือไม่
• ความยินยอม
2) เพื่อประเมินความสามารถหรือคุณสมบัติของ
ท่าน ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตเช่น
คุณสมบัติดา้ นวิชาชีพ ประวัติสขุ ภาพ ประวัติ
อาชญากรรม รวมถึงการสอบถามข้อมูลจากบุคคล
อ้างอิงที่ท่านได้ให้ขอ้ มูลไว้กับบริษัทฯ
3. เพื่อการจัดการภายใน
เพื่อการจัดการภายในองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการ • การปฏิบตั ิตามสัญญา
องค์กรเกี่ยวกับ
จ้างงาน เช่น การส่งข้อมูลผู้สมัครหรือรายงานการ • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
กระบวนการจ้างงาน
สัมภาษณ์ให้กับผู้มีอานาจตัดสินใจคัดเลือกหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระบวนการภายในเพื่อ
จัดทาสัญญาจ้าง การฝึ กอบรม รวมถึง
กระบวนการอื่นๆ ที่ตอ้ งจัดเตรียมสาหรับพนักงาน
ใหม่
4. เพื่อพิจารณาตาแหน่ง
เพื่อเป็ นประโยชน์กับท่าน หากท่านไม่ประสบ
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
งานอื่นที่เหมาะสมใน
ความสาเร็จสาหรับตาแหน่งงานที่ท่านได้สมัครไว้
อนาคต
บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็ น
ระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาและติดต่อท่านใน
กรณีที่มีตาแหน่งงานใดๆ ในอนาคตที่อาจ
เหมาะสมกับท่าน
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5. เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยภายในบริเวณ
อาคารหรือสถานที่ของ
บริษัทฯ

เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
หรือสถานที่ของบริษัทฯ การแลกบัตรก่อนเข้าพืน้ ที่
สานักงาน/สาขา รวมถึงการบันทึกภาพภายใน
พืน้ ที่ของบริษัทฯ ด้วยกล้องวงจรปิ ด (CCTV)

วัตถุประสงค์สาหรับพนักงานหรือบุคลากรของบริษัทฯ
บริษัทฯ ดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี ้
วัตถุประสงค์ในการดาเนินการ
1. เพื่อดาเนินการตามกระบวนการและ
ขัน้ ตอนตามสัญญาจ้างงาน หรือ
สัญญาอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการ
ว่าจ้าง ระหว่างท่านกับบริษัทฯ

รายละเอียด
1) เพื่อดาเนินการตามกระบวนการ
และขัน้ ตอนต่างๆ ตลอดระยะเวลาของ
การจ้างงาน เช่น การจัดทาทะเบียน
พนักงาน การจัดทาข้อมูลพนักงาน
การจัดทาบัตรพนักงาน การประเมิน
การทดลองงาน การปรับปรุงข้อมูล
พนักงาน การบริหารจัดการวันหยุด
พักผ่อนประจาปี การลางานประเภท
ต่างๆ การแจ้งตั้งครรภ์ การขอหนังสือ
รับรอง การลาออก รวมถึงการ
ดาเนินการตามแบบคาร้องขออื่นๆ ของ
ท่าน
2) เพื่อดาเนินการด้านการบริหารงาน
บุคคล เช่น การฝึ กอบรม การพัฒนา
ทักษะความรูค้ วามสามารถ การ
มอบหมายงาน การมอบอานาจ การ
แต่งตัง้ การโยกย้าย การเปลี่ยนแปลง
ตาแหน่งงาน การปรับโครงสร้างองค์กร
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การปรับ
ระดับตาแหน่งงาน การปรับอัตรา
เงินเดือน การจ่ายโบนัส รวมถึงการ
สนับสนุนด้านเส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชีพและการวางแผนสืบทอด
ตาแหน่งงาน

ฐานในการประมวลผลข้อมูล
• การปฏิบตั ิตามสัญญา
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
• ความยินยอม
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2. เพื่อดาเนินการด้านค่าตอบแทน
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

3. เพื่อดาเนินการตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

3) เพื่อการตรวจสอบและพิสจู น์ตวั ตน
ของท่านเพื่อลงเวลาทางาน และ/หรือ
เพื่อเข้าพืน้ ที่ของบริษัทฯ เพื่อ
ปฏิบตั ิงาน เข้าประชุม อบรมสัมนา
หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลจาลอง
ลายนิว้ มือ และ/หรือ ข้อมูลการจดจา
ใบหน้า (Face Recognition) ของ
ท่าน โดยได้รบั ความยินยอมโดยชัด
แจ้งจากท่านหรือตามที่กฎหมาย
อนุญาต
1) เพื่อดาเนินการด้านการจ่ายค่าจ้าง • การปฏิบตั ิตามสัญญา
หรือผลตอบแทนอื่น เช่นการตรวจสอบ
เวลาเข้าออกงาน การทางานล่วงเวลา
หรือทางานในวันหยุด การลาประเภท
ต่างๆ การขาดงานหรือละทิง้ หน้าที่
การจัดทาเงินเดือนและกระบวนการ
จ่ายเงินเดือนและผลตอบแทน
2) เพื่อดาเนินการจัดให้มีสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับท่าน
1) เพื่อดาเนินการตามกฎหมายต่างๆ • การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
เช่น การจัดทาทะเบียนลูกจ้าง การหัก
และชาระภาษี การหักประกันสังคม
การอายัดและนาส่งเงินเดือน โบนัส
ค่าตอบแทนต่างๆ ตามคาสั่งหรือหมาย
หรือหนังสือแจ้งให้อายัดและนาส่งเงิน
ตามกฎหมาย เช่น การบังคับคดี
กองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา
2) เพื่อดาเนินการจัดตัง้ คณะกรรมการ
สวัสดิการ คณะกรรมการความ
ปลอดภัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
และดาเนินกิจกรรมต่างๆ ตามที่
กฎหมายกาหนด
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4. เพื่อดาเนินการสนับสนุนข้อมูลและ
กระบวนการต่างๆ ภายในบริษัทฯ

3) เพื่อดาเนินการพิจารณาเกี่ยวกับ
การลา หรือข้อมูลด้านการแพทย์ที่
เกี่ยวกับสุขภาพ ความไม่สมบูรณ์หรือ
ทุพพลภาพ เพื่อคุม้ ครองแรงงาน
รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในกรณี
ท่านได้รบั บาดเจ็บจากการทางาน เพื่อ
สุขภาพและความปลอดภัยในที่ทางาน
1) เพื่อการรายงาน วิเคราะห์ ทาสถิติ • การปฏิบตั ิตามสัญญา
ในด้านการเงินและธุรกิจ เพื่อการ
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
บริหารจัดการ การวางแผน
งบประมาณ และการบริหารด้านการ
บัญชี และการวางแผนทางธุรกิจ
2) เพื่อสนับสนุนข้อมูลในการ
ดาเนินการตามขัน้ ตอน หรือ
กระบวนการต่างๆ ภายในบริษัทฯ ซึ่ง
อาจมีการนาส่งข้อมูลของท่าน ให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ขอ้ มูล
เท่าที่จาเป็ นและเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ในแต่ละกระบวนการ
3) เพื่อกาหนดสิทธิการใช้งานระบบ
ต่างๆ และการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
สนับสนุนด้านเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อ
อานวยความสะดวกในการทางาน
ให้กับท่าน
4) เพื่อดาเนินการจัดการทรัพย์สินของ
บริษัทฯ ที่ส่งมอบให้กับพนักงาน เช่น
บัตรเข้าอาคาร กุญแจ โทรศัพท์มือถือ
คอมพิวเตอร์/Notebook รถยนต์
5) เพื่อดาเนินการเรื่องการเดินทางหรือ
ที่พกั ที่เกี่ยวกับการทางาน การเบิกเงิน
ช่วยเหลือการเดินทางไปปฏิบตั ิงาน
นอกสถานที่ การเบิกค่าเดินทาง
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5. เพื่อดาเนินการด้านกิจกรรมต่างๆ
สาหรับพนักงาน ทัง้ ภายในและ
ภายนอกองค์กร

6. เพื่อการตรวจสอบ กากับดูแล และ
บริหารความเสี่ยง

รวมถึงการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการทางาน
1) เพื่อการจัดกิจกรรมหรือการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอก
บริษัทฯ รวมถึงการประกาศผล หรือ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจมี
การใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเช่น ชื่อนามสกุล ภาพนิ่งหรือภาพเคลือนไหว
ของท่านจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ตาม
วัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม
2) เพื่อการจัดอบรม สัมมนา/ดูงาน
รวมถึงการทากิจกรรมนอกสถานที่ เพื่อ
อานวยความสะดวกให้กับท่าน บริษัทฯ
อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เท่าที่จาเป็ นให้กับผูใ้ ห้บริการภายนอก
เพื่อจัดเตรียม รถโดยสาร อาหาร ที่พกั
และสถานที่ต่างๆ ให้กับท่าน
3) เพื่อทดสอบความรูค้ วามเข้าใจ ทา
แบบสอบถาม หรือสารวจความคิดเห็น
ของท่าน และประเมินผลจากการ
ทดสอบหรือสารวจดังกล่าว
1) เพื่อการตรวจสอบการสื่อสารที่
เกี่ยวกับการทางาน บริษัทฯ จาเป็ น
และขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจตราและ
ตรวจสอบการสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ส่งโดยใช้บญ
ั ชี
เครือข่าย หรืออุปกรณ์ที่บริษัทฯ ได้ให้
ไว้กับท่านเพื่อการปฏิบตั ิงาน เพื่อที่จะ
มั่นใจได้ว่าทรัพยากรด้านสารสนเทศ
ของบริษัทฯ ถูกใช้อย่างถูกต้อง เป็ นไป
ตามกฎหมายและนโยบายของบริษัทฯ

• การปฏิบตั ิตามสัญญา
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

• การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
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2) เพื่อการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้
มีประสิทธิภาพและเป็ นไปตามกฎและ
ข้อบังคับของบริษัทฯ
7. เพื่อรักษาความปลอดภัยภายใน
1) เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายใน • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
บริเวณอาคารหรือสถานที่ของบริษัทฯ บริเวณอาคารสานักงานหรือสถานที่
ของบริษัทฯ การแลกบัตรเพื่อเข้าพืน้ ที่
อาคารสานักงาน/สาขา รวมถึงการ
บันทึกภาพภายในพืน้ ที่ของบริษัทฯ
ด้วยกล้องวงจรปิ ด (CCTV)
8. เพื่อบริหารจัดการข้อมูลสาหรับอดีต 1) เพื่อบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อให้เข้าใจและเก็บหลักฐานการ
พนักงาน
ตัดสินใจต่างๆ ในบทบาทหน้าที่ของ
ท่าน และเพื่อรักษาความรูใ้ ห้คงอยู่กับ
ธุรกิจหลังจากที่ท่านได้ออกจากบริษัทฯ
ไป
2) บริษัทฯ อาจให้ท่านทา
แบบสอบถามเพื่อให้เข้าใจว่าทาไม
ท่านถึงได้ตดั สินใจลาออกจากบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลเพื่อ
การวิเคราะห์ ปรับปรุงการดาเนินการ
และเก็บรักษาพนักงานของบริษัทฯ
3) บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้
เป็ นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่พน้
สภาพการเป็ นพนักงานหรือบุคลากร
ของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
พิสจู น์ตรวจสอบกรณีอาจเกิดข้อพิพาท
ภายในอายุความตามที่กฎหมาย
กาหนด
6. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี ้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจมีการเปิ ดเผยหรือนาส่งให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ และบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ดังนี ้
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6.1 ภายในบริษัท
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจมีการเปิ ดเผยหรือนาส่งให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องและมี
บทบาทหน้าที่เท่าที่จาเป็ นตามวัตถุประสงค์เท่านัน้ โดยบุคคลหรือทีมงานเหล่านีข้ องบริษัท จะได้รบั อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆ เฉพาะที่เกี่ยวข้อง โดยกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตาม
บทบาทหน้าที่ที่รบั ผิดชอบ
• ผูบ้ ริหาร หรือผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงของท่าน ที่มีความรับผิดชอบในการบริหารหรือตัดสินใจเกี่ยวกับท่าน หรือเมื่อ
ต้องเกี่ยวข้องกับขัน้ ตอนทางด้านงานบุคคล
• ฝ่ ายหรือทีมสนับสนุนต่างๆ เช่น กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ, ฝ่ ายธุรการ, ฝ่ ายบัญชี
6.2 ภายนอกบริษัท
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจมีการเปิ ดเผยหรือนาส่งให้กับองค์กรภายนอก ดังนี ้
6.2.1 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกากับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกาหนด เช่น กรมสรรพากร สานักงาน
ประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กรมบังคับคดี กองทุนเงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน หรือหน่วยงานอื่นใดที่อาศัยอานาจตามกฎหมาย
6.2.2 ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้บริการสาหรับดาเนินการใดๆ เช่น การจัดทาเงินเดือน กองทุนสารองเลียงชีพ
ธนาคารผูใ้ ห้บริการสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อ ยู่อาศัย ประกันสุขภาพ ประกันอุบตั ิเหตุ ฝึ กอบรม การให้คะแนน ( Employee
Point) การประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการองค์กร จองการเดินทางและที่พกั อาคารสานักงาน ผู้ตรวจสอบภายนอก ที่
ปรึกษาในด้านต่างๆ ทัง้ นีเ้ มื่อบริษัทฯ ใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก บริษัทฯ จะต้องมั่นใจว่าผูใ้ ห้บริการเหล่านัน้ ได้ปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนดของกฎหมาย และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการปกป้องโดยมาตรการด้านเทคนิคและองค์กรที่
เหมาะสม
6.2.3 องค์กรหรือบุคคลภายนอก บริษัทฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลของท่าน ให้กับองค์กรหรือบุคคลภายนอกที่มีการติดต่อ
สอบถามเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการทาธุรกรรมต่างๆ ของท่าน เช่น การสมัครหรือใช้บริการด้านสินเชื่อ การสมัคร
งาน โดยบริษัทฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลโดยการยืนยันเฉพาะสถานะภาพการเป็ นพนักงาน และข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านได้เปิ ดเผย
ให้กับกับองค์กรหรือบุคคลภายนอกดังกล่าวไว้เท่านัน้
รวมถึงในกรณีที่บริษัทฯ ได้รบั หนังสือยินยอมของท่าน ให้เปิ ดเผยข้อมูล จากหน่วยงานภายนอก เช่น จากนายจ้างใหม่
ของท่าน บริษัทฯอาจเปิ ดเผยข้อมูลของท่าน เพื่อรับรองสภาพการจ้างงานเดิม หรือการให้ขอ้ มูลของท่านกับสถาบันการศึกษาที่
ท่านเคยศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหรือโครงการวิจัยคุณภาพบัณฑิต
7. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
บริษัทฯ อาจมีความจาเป็ นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือเดียวกันที่อยู่ต่างประเทศ ส่ง
หรือโอนข้อมูลไปยังผู้รบั ข้อมูลอื่น เช่น การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจัดเก็บไว้บน Server หรือ Cloud ในต่างประเทศ
ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาให้ม่นั ใจได้ว่าประเทศปลายทางนัน้ มีมาตรฐานการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามที่กฎหมายกาหนด
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8. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุ คคลของท่าน
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จาเป็ นในระหว่างที่ท่านเป็ นผู้สมัครงาน เป็ นพนักงาน
หรือบุคลากรของบริษัทฯ หรือตลอดระยะเวลาที่จาเป็ นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องตามนโยบายฉบับนี ้ ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ อาจ
จาเป็ นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนัน้ หากมีกฎหมายกาหนดหรืออนุญาตไว้ เช่น
8.1 ผู้สมัครงาน ที่ไม่ได้รบั การคัดเลือก บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ทราบผล เพื่อที่
บริษัทฯ จะสามารถติดต่อท่านในกรณีที่มีตาแหน่งงานใด ๆ ในอนาคตที่อาจเหมาะสมกับท่าน
8.2 พนักงานและบุคลากรของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็ นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่พน้ สภาพการ
เป็ นพนักงานหรือบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตรวจสอบกรณีอาจเกิดข้อพิพาทภายในอายุความตามที่
กฎหมายกาหนด
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทาให้เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ เมื่อ
หมดความจาเป็ นหรือสิน้ สุดระยะเวลาดังกล่าว
9. บริษัทฯ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็ นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และ
มาตรการเชิงบริหารจัดการ (Organizational Measure) เพื่อรักษาความปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่
เหมาะสม และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ ได้กาหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ผรู้ บั ข้อมูลไปจากบริษัทฯ ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดย
ไม่มีอานาจหรือโดยมิชอบ และบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงนโยบาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเป็ นระยะตามความจาเป็ น
และเหมาะสม นอกจากนีผ้ บู้ ริหาร พนักงาน ผู้รบั จ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา และผู้รบั ข้อมูลจากบริษัทฯ มีหน้าที่ตอ้ งรักษาความลับ
ของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการรักษาความลับที่บริษัทฯ กาหนด
10. สิทธิของเจ้าของข้อมูล
สิทธิในส่วนนีห้ มายถึงสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งท่านอาจขอใช้สิทธิเหล่านีก้ ับบริษัทฯ
ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดและกระบวนการจัดการสิทธิของบริษัทฯ
10.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
หากท่านได้ให้ความยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิก
ถอนความยินยอม ได้ตลอดระยะเวลาที่ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัทฯ เว้นแต่มีขอ้ จากัดสิทธินนั้ โดยกฎหมายหรือมี
สัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ ทัง้ นีก้ ารเพิกถอนความยินยอมอาจส่งผลกระทบต่อท่าน โปรดศึกษาหรือสอบถามถึง
ผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
10.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้บริษัทฯ ทาสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้กับท่าน
รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิ ดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมไว้กับบริษัทฯได้ หากท่านเป็ นพนักงาน
ปั จจุบนั ของบริษัทฯ ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ดว้ ยตนเอง ผ่านระบบของบริษัทฯ
10.3 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
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ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทาให้ขอ้ มูลนัน้ อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งาน
โดยทั่วไปได้ดว้ ยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทางานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ดว้ ยวิธีการ
อัตโนมัติ รวมทัง้ มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่
สามารถทาได้ดว้ ยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าว
ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดาเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
10.4 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล
ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านนัน้ ทาขึน้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่าง
สมเหตุสมผล เว้นแต่เป็ นกรณีที่บริษัทฯ สามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่ามีความสาคัญยิ่งกว่าสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของท่าน
หรือเป็ นไปเพื่อการยืนยัน การปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรือการต่อสูใ้ นการฟ้องร้องตามกฎหมายตามแต่กรณี
10.5 สิทธิในการขอให้ลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทาให้เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั ตนได้
หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเห็นว่าบริษัทฯ หมด
ความจาเป็ นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี ้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิข อเพิกถอนความยินยอม
หรือใช้สิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูล
10.6 สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราว ในกรณีที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบคาร้องขอใช้สิทธิแก้ไขหรือขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือกรณีที่บริษัทฯ หมดความจาเป็ น
และต้องลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ท่านขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้แทน
10.7 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิด หากท่านเป็ นพนักงานหรือบุคลากรปั จจุบนั ของบริษัทฯ ท่านสามารถปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตาม
ขัน้ ตอนดาเนินการของบริษัทฯ
10.8 สิทธิร้องเรียน
ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อผู้มีอานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นการกระทาในลักษณะที่ฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การใช้สิทธิของท่านตามข้างต้นอาจถูกจากัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มีเหตุจาเป็ นที่บริษัทฯ อาจ
ปฏิเสธหรือไม่สามารถดาเนินการตามคาขอใช้สิทธิของท่านได้ เช่น บริษัทฯ จาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือคาสั่งศาล หรือ
การใช้สิทธินนั้ ๆ อาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือบริษัทฯ จาเป็ นต้องใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบ
หากท่านต้องการใช้สิทธิตามข้างต้น ท่านสามารถยื่นคาขอมายังบริษัทฯ โดยคลิกที่ แบบคาขอใช้สิทธิของเจ้าของ
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ข้อมูลส่วนบุคคล
11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะทาการพิจารณาทบทวนนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นประจาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิ
และกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
โดยการประกาศข้อมูลลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
12. ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อเสนอแนะ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ได้ที่
บริษัท แอคมี พรินติง้ จากัด
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