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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส าหรับผู้สมัครงานและบุคลากร 
บริษัท แอคมี พรินติง้ จ ากัด 

   บริษัท แอคมี พรินติง้ จ ากัด ต่อจากนี ้เรียกว่า “บริษัทฯ” ตระหนกัถึงความส าคญัและหนา้ที่ภายใต ้
พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยให้ความส าคัญในการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตวั และมุ่งมั่นเป็น
อย่างย่ิงที่จะคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของทุกท่านให้มีความปลอดภยั นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบันี ้ให้ใชกั้บข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้สมคัรงานและบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อแจง้และอธิบายใหท้ราบว่า บริษัทฯเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านอย่างไร ขอ้มลูใดบา้งที่บริษัทฯ จดัเก็บ มีวตัถุประสงคใ์ดในการประมวลผลขอ้มลู มีการเปิดเผยขอ้มูลของท่านอย่างไร มี
มาตรการในการรักษาปกป้องขอ้มลูของท่านอย่างไร รวมถึงสิทธิตามกฎหมายของท่านในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี  ้
1. นโยบายน้ีมีผลบังคับใช้กับใครบ้าง 

  นโยบายนีค้รอบคลมุถึงขอ้มลูส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน และบุคลากรของบริษัทฯ เช่น กรรมการ ที่ปรึกษา ผูบ้ริหาร 
พนกังานปัจจุบนั อดีตพนกังาน นกัศึกษาฝึกงาน และบุคคลใดๆ ที่มีความเก่ียวขอ้งกับบุคลากรของบริษัทฯ เช่น บุคคลใน
ครอบครวัของพนกังาน บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน เป็นตน้ 

2. ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง 

 2.1 ขอ้มลูส่วนบุคคล (Personal Data) หมายถึง ขอ้มลูเก่ียวกับบุคคล ซึ่งท าให้สามารถระบุตวับุคคลนัน้ได ้ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูท้ี่ถึงแก่กรรม เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศพัท ์ที่อยู่ อีเมล ์หมายเลขบตัร
ประจ าตัวประชาชน รูปถ่าย ประวัติการท างาน เป็นตน้ 

 2.2 ขอ้มลูส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลที่กฎหมายก าหนด
เป็นการเฉพาะ เช่น เชือ้ชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลทัธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ
อาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพ ความพิการ ขอ้มลูสหภาพแรงงาน ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูชีวภาพ (Biometric) หรือขอ้มลูอื่นใด
ในท านองเดียวกันที่กฎหมายก าหนด ซึ่งบริษัทฯ ตอ้งด าเนินการดว้ยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช ้
และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ต่อเมื่อไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจ้งจากท่าน หรือในกรณีที่บริษัทฯ มี
ความจ าเป็นตอ้งด าเนินการตามที่กฎหมายอนุญาต 

  กรณีบริษัทฯ ไดร้บัส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของท่าน หรือบริษัทฯ น าขอ้มูลของท่านออกจากบตัรประจ าตัว
ประชาชนดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์เพื่อวตัถุประสงคใ์นการพิสจูนต์วัตนในการสมคัรงาน การเปล่ียนแปลงขอ้มูลพนกังาน 
การรอ้งขอ และ/หรือการท าธุรกรรมใดๆ กับบริษัทฯ ขอ้มลูที่ไดร้บัจะมีขอ้มลูศาสนาดว้ย ซึ่งถือว่าเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีความ
อ่อนไหว (Sensitive Personal Data) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจัดเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวจากท่าน ยกเวน้ในกรณี
ที่บริษัทฯ ไดร้บัความยินยอมจากท่าน ทัง้นีบ้ริษัทฯจะก าหนดวิธีการจดัการตามแนวทางปฏิบติัและเป็นไปตามที่กฎหมาย
อนุญาต 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวม 

  บริษัทฯ ไดจ้ัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จ าเป็น ตามวตัถุประสงคใ์นการใชข้อ้มูลที่บริษัทฯ จะแจง้ใหท้ราบใน
ล าดบัถัดไป ทัง้นีไ้ดจ้ าแนกประเภทของขอ้มลูส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จดัเก็บไว ้ดงันี ้
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3.1 ส าหรับผู้สมัครงาน 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด 

ขอ้มลูส่วนบุคคลพืน้ฐาน เช่น ค าน าหนา้ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เพศ รูปถ่าย น า้หนกั ส่วนสงู วนัเดือนปีเกิด อายุ 
สญัชาติ เลขที่ประจ าตวัประชาชน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น อีเมล หมายเลข
โทรศพัท ์สถานภาพการสมรส สถานภาพทางทหาร ประวัติการศึกษา ประวติัการท างาน 

ขอ้มลูส่วนบุคคลที่มีความ
อ่อนไหว 

เช่น ขอ้มลูสขุภาพ ประวัติอาชญากรรม โดยไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้จากท่านหรือ
ตามที่กฎหมายอนุญาต 

ขอ้มลูอื่นๆ เช่น ประวติัส่วนตวั (Resume/Curriculum Vitae (CV)) ประวติัการเรียนรู ้ทกัษะ
ความสามารถ ใบอนุญาตต่างๆ ขอ้มลูจากการทดสอบหรือสมัภาษณ ์บนัทึกภาพจากกลอ้ง
วงจรปิด (CCTV) 

 

3.2 ส าหรับพนักงานและบุคลากรของบริษัทฯ 

ประเภทของขอ้มลูส่วนบุคคล รายละเอียด 

ขอ้มลูส่วนบุคคลพืน้ฐาน เช่น ค าน าหนา้ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เพศ รูปถ่าย น า้หนกั ส่วนสงู วนัเดือนปีเกิด อายุ 
สญัชาติ เลขที่ประจ าตวัประชาชน เลขที่หนงัสือเดินทาง เลขที่ประกันสงัคม เลขที่
ใบอนุญาตขบัขี่ เลขประจ าตัวผูเ้สียภาษี เลขที่บญัชีธนาคาร เลขทะเบียนรถยนต ์ที่อยู่
ปัจจุบนั ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น อีเมล หมายเลขโทรศพัท ์สถานภาพการสมรส สถานภาพ
ทางทหาร ประวติัการศึกษา ประวติัการท างาน 

ขอ้มลูส่วนบุคคลที่มีความ
อ่อนไหว 

เช่น ขอ้มลูสขุภาพ ประวัติอาชญากรรม ขอ้มลูจ าลองลายนิว้มือ ข้อมลูการจดจ าใบหน้า 
(Face Recognition) โดยไดร้บัความยินยอมโดยชัดแจง้จากท่านหรือตามที่กฎหมาย
อนุญาต 

ขอ้มลูเก่ียวกับการจา้งงาน เช่น รหสัพนกังาน ต าแหน่งงาน สงักัด สถานภาพการเป็นพนกังาน วนัที่เร่ิมงาน วนัที่สิน้
สภาพการเป็นพนกังาน อายุงาน ผลการปฏิบติังาน ค่าจา้งและผลตอบแทน ประวติัการมา
ท างาน การท างานล่วงเวลา สถิติการลา การฝึกอบรม กองทุนส ารองเลีย้งชีพ การเบิกใช้
สวสัดิการ เหตุผลการลาออก การประเมินผลการทดลองงาน การประเมินผลการ
ปฏิบติังาน การปรบัต าแหน่งงาน การแต่งตัง้ การโยกยา้ย การเปล่ียนต าแหน่งงาน การ
ลงโทษ 

ขอ้มลูอื่นๆ เช่น ประวติัส่วนตวั (Resume/Curriculum Vitae (CV)) ประวติัการเรียนรู ้ทกัษะ
ความสามารถ ใบอนุญาตต่างๆ ขอ้มลูจากการทดสอบหรือสมัภาษณ ์ขอ้มลูการส่ือสาร
ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ ขอ้มลูทางการเงิน ความคิดเห็น ต าแหน่งที่ตัง้ หมายเลขประจ า
เคร่ือง บนัทึกเสียง บนัทึกภาพจากกลอ้งวงจรปิด (CCTV) ภาพนิ่งหรือภาพเคลือนไหวจาก
การเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จดัขึน้ และขอ้มลูอื่นใดที่ถือว่าเป็นขอ้มลูส่วนบุคคล
ตามกฎหมาย 
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ขอ้มลูบุคคลที่สาม เช่น คู่สมรส สมาชิกในครอบครวั บุคคลอา้งอิงหรือบุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน ผู้รบั
ผลประโยชนจ์ากสวัสดิการต่างๆ โดยจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล อนัไดแ้ก่ ชื่อ นามสกุล 
ความสมัพนัธ ์หมายเลขโทรศพัท ์และขอ้มูลอื่นๆ เท่าที่จ าเป็น 

 

4. แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคล 

4.1 ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง 

  จากกระบวนการสรรหาและรบัสมคัรงาน การกรอกขอ้มูลในใบสมัครงาน เอกสารแนบประกอบการพิจารณาและ
คดัเลือกเขา้ท างาน การท าแบบสอบถาม การสมัภาษณ ์รวมถึงขอ้มลูและการปรบัปรุงขอ้มูลของท่านจากการจ้างงานหรือ
กระบวนการต่างๆ ในช่วงเวลาที่ท่านเป็นพนกังานหรือบุคลากรของบริษัทฯ 

4.2 ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอ่ืน 

  บริษัทฯ อาจรวบรวมขอ้มูลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น ตวัแทนจดัหางาน เว็บไซดส์มคัรงาน ขอ้มูลจากบุคคลอา้งอิงหรือ
ผูใ้หก้ารรบัรอง ขอ้มูลจากการตรวจสอบประวติัส่วนตวัอื่นๆ ขอ้มูลระบบการน าทาง ระบบเครือข่าย ซึ่งเป็นไปตามความจ าเป็น
ตามแต่กรณีที่กฎหมายอนุญาต 

4.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสาม 

  บริษัทฯ อาจไดร้บัขอ้มูลบุคคลที่สามที่มีความเก่ียวขอ้งกับท่านโดยท่านเป็นผูใ้หข้อ้มูลกับบริษัทฯ เช่น คู่สมรส บุตร 
บิดา มารดา สมาชิกในครอบครวั บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน ผู้รบัผลประโยชน ์บุคคลอา้งอิงหรืออดีตนายจา้ง ซึ่งบริษัทฯ ใช้
ขอ้มลูเพื่อจดัการสวัสดิการและสิทธิประโยชนใ์หกั้บท่าน หรือ ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน หรือเพื่ออา้งอิงขอ้มลูอนัเป็นประโยชนกั์บ
ท่าน โปรดแจง้นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบันีแ้ก่บุคคลที่สามดังกล่าว เพื่อใหร้บัทราบนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลของบริษัทฯ และขอความยินยอมจากบุคคลดงักล่าวหากจ าเป็น เวน้เสียแต่ว่ามีขอ้ก าหนดทางกฎหมายอื่นตามกฎหมาย
ในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามใหกั้บบริษัทฯ โดยไม่ตอ้งขอความยินยอม 

5. วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

  บริษัทฯ ด าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวตัถุประสงคภ์ายใตฐ้านในการ
ประมวลผลขอ้มูล ดงัต่อไปนี  ้

5.1 การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) เพื่อการปฏิบัติตามสญัญาที่ท่านเป็นคู่สญัญา เช่น สัญญาจา้งงาน หรือ
สญัญาอื่นใด หรือเพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอ/ใบสมคัรของท่านก่อนเขา้ท าสัญญา ตามแก่กรณี 

5.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) เพื่อปฏิบติัหนา้ที่ตามที่กฎหมายก าหนด เช่น กฎหมายคุม้ครองแรงงาน 
กฎหมายประกันสังคม กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายแรงงานสัมพนัธ ์กฎหมายภาษีอากร กฎหมายป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน กฎหมายคอมพิวเตอร ์

5.3 ประโยชนโ์ดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษัทฯ โดยไม่เกิน
ขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ซึ่งจะไม่ละเมิดสิทธิพืน้ฐาน หรือสิทธิ ทางเสรีภาพของท่าน  

5.4 ความยินยอม (Consent) บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่าน กรณีที่มีกฎหมายก าหนดใหข้อความยินยอม หรือบริษัท
ฯ ไม่มีเหตุใหใ้ชฐ้านการประมวลผลขา้งตน้เพื่อประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมาจากท่านได้ 
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วัตถุประสงคส์ าหรับผู้สมัครงาน 

บริษัทฯ ด าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค ์ดงัต่อไปนี ้

วตัถุประสงคใ์นการ
ด าเนินการ 

รายละเอียด ฐานในการประมวลผลขอ้มูล 

1. เพื่อกระบวนการสรรหา
บุคลากร 

เพื่อพิจารณาคดัเลือกผู้สมัครงาน ประเมินความ
เหมาะสมกับต าแหน่งงานที่บริษัทฯ ตอ้งการสรร
หา เพื่อด าเนินการตามขัน้ตอนต่างๆ เช่น การรบั
สมคัร การทดสอบ การสมัภาษณ ์การประเมิน 
การคัดเลือก ตลอดจนการเสนอการจา้งงานใหกั้บ
ท่าน 

• การปฏิบติัตามสัญญา 

• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

2. เพื่อตรวจสอบประวติั
และคุณสมบัติก่อนการจา้ง
งาน 

1) เพื่อตรวจสอบว่าที่ท่านเคยมีประวติัการท างาน
กับบริษัทฯ หรือเคยสมคัรงานกับบริษัทฯ มาก่อน
หรือไม่ 

2) เพื่อประเมินความสามารถหรือคุณสมบติัของ
ท่าน ภายใตข้อบเขตที่กฎหมายอนุญาตเช่น 
คุณสมบติัดา้นวิชาชีพ ประวติัสขุภาพ ประวติั
อาชญากรรม รวมถึงการสอบถามขอ้มูลจากบุคคล
อา้งอิงที่ท่านไดใ้หข้อ้มูลไวกั้บบริษัทฯ 

• การปฏิบติัตามสัญญา 

• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

• ความยินยอม 

3. เพื่อการจดัการภายใน
องคก์รเก่ียวกับ
กระบวนการจ้างงาน 

เพื่อการจดัการภายในองคก์รเก่ียวกับกระบวนการ
จา้งงาน เช่น การส่งขอ้มลูผู้สมคัรหรือรายงานการ
สมัภาษณใ์ห้กับผู้มีอ านาจตดัสินใจคัดเลือกหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง กระบวนการภายในเพื่อ
จดัท าสัญญาจา้ง การฝึกอบรม รวมถึง
กระบวนการอื่นๆ ที่ตอ้งจดัเตรียมส าหรบัพนกังาน
ใหม่ 

• การปฏิบติัตามสัญญา 

• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

4. เพื่อพิจารณาต าแหน่ง
งานอื่นที่เหมาะสมใน
อนาคต 

เพื่อเป็นประโยชนกั์บท่าน หากท่านไม่ประสบ
ความส าเร็จส าหรบัต าแหน่งงานที่ท่านไดส้มคัรไว ้
บริษัทฯ จะเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็น
ระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาและติดต่อท่านใน
กรณีที่มีต าแหน่งงานใดๆ ในอนาคตที่อาจ
เหมาะสมกับท่าน 

• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 
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5. เพื่อรกัษาความ
ปลอดภยัภายในบริเวณ
อาคารหรือสถานที่ของ
บริษัทฯ 

เพื่อการรักษาความปลอดภยัภายในบริเวณอาคาร
หรือสถานที่ของบริษัทฯ การแลกบตัรก่อนเขา้พืน้ที่
ส านกังาน/สาขา รวมถึงการบนัทึกภาพภายใน
พืน้ที่ของบริษัทฯ ดว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 

วัตถุประสงคส์ าหรับพนักงานหรือบุคลากรของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ด าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค ์ดงัต่อไปนี ้ 

วตัถุประสงคใ์นการด าเนินการ รายละเอียด ฐานในการประมวลผลขอ้มูล 

1. เพื่อด าเนินการตามกระบวนการและ
ขัน้ตอนตามสญัญาจา้งงาน หรือ
สญัญาอื่นใดอนัเก่ียวเนื่องกับการ
ว่าจา้ง ระหว่างท่านกับบริษัทฯ 

1) เพื่อด าเนินการตามกระบวนการ
และขัน้ตอนต่างๆ ตลอดระยะเวลาของ
การจ้างงาน เช่น การจดัท าทะเบียน
พนกังาน การจดัท าขอ้มลูพนักงาน 
การจัดท าบตัรพนกังาน การประเมิน
การทดลองงาน การปรบัปรุงขอ้มูล
พนกังาน การบริหารจัดการวนัหยุด
พกัผ่อนประจ าปี การลางานประเภท
ต่างๆ การแจง้ตั้งครรภ ์การขอหนังสือ
รบัรอง การลาออก รวมถึงการ
ด าเนินการตามแบบค ารอ้งขออื่นๆ ของ
ท่าน 

2) เพื่อด าเนินการดา้นการบริหารงาน
บุคคล เช่น การฝึกอบรม การพฒันา
ทกัษะความรูค้วามสามารถ การ
มอบหมายงาน การมอบอ านาจ การ
แต่งตัง้ การโยกยา้ย การเปล่ียนแปลง
ต าแหน่งงาน การปรบัโครงสรา้งองคก์ร 
การประเมินผลการปฏิบติังาน การปรบั
ระดบัต าแหน่งงาน การปรบัอัตรา
เงินเดือน การจ่ายโบนัส รวมถึงการ
สนบัสนุนดา้นเสน้ทางความกา้วหนา้
ในอาชีพและการวางแผนสืบทอด
ต าแหน่งงาน 

• การปฏิบติัตามสัญญา 

• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

• ความยินยอม 
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3) เพื่อการตรวจสอบและพิสจูนต์วัตน
ของท่านเพื่อลงเวลาท างาน และ/หรือ
เพื่อเขา้พืน้ที่ของบริษัทฯ เพื่อ
ปฏิบติังาน เขา้ประชุม อบรมสัมนา 
หรือเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ จะเก็บขอ้มูลจ าลอง
ลายนิว้มือ และ/หรือ ขอ้มลูการจดจ า
ใบหนา้ (Face Recognition) ของ
ท่าน โดยไดร้บัความยินยอมโดยชดั
แจง้จากท่านหรือตามที่กฎหมาย
อนุญาต 

2. เพื่อด าเนินการดา้นค่าตอบแทน 
สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ 

1) เพื่อด าเนินการดา้นการจ่ายค่าจา้ง
หรือผลตอบแทนอื่น เช่นการตรวจสอบ
เวลาเขา้ออกงาน การท างานล่วงเวลา
หรือท างานในวนัหยุด การลาประเภท
ต่างๆ การขาดงานหรือละทิง้หนา้ที่ 
การจัดท าเงินเดือนและกระบวนการ
จ่ายเงินเดือนและผลตอบแทน 

2) เพื่อด าเนินการจดัใหม้ีสวสัดิการ
และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ใหกั้บท่าน  

• การปฏิบติัตามสัญญา 

3. เพื่อด าเนินการตามกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง 

1) เพื่อด าเนินการตามกฎหมายต่างๆ 
เช่น การจดัท าทะเบียนลูกจา้ง การหัก
และช าระภาษี การหกัประกันสงัคม 
การอายดัและน าส่งเงินเดือน โบนสั 
ค่าตอบแทนต่างๆ ตามค าสั่งหรือหมาย
หรือหนงัสือแจง้ใหอ้ายดัและน าส่งเงิน
ตามกฎหมาย เช่น การบงัคบัคดี 
กองทุนกูยื้มเพื่อการศึกษา 

2) เพื่อด าเนินการจดัตัง้คณะกรรมการ
สวสัดิการ คณะกรรมการความ
ปลอดภยั เจา้หนา้ที่ความปลอดภยั 
และด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามที่
กฎหมายก าหนด 

• การปฏิบติัตามกฎหมาย 
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3) เพื่อด าเนินการพิจารณาเกี่ยวกับ
การลา หรือขอ้มูลดา้นการแพทยท์ี่
เก่ียวกับสขุภาพ ความไม่สมบูรณห์รือ
ทุพพลภาพ เพื่อคุม้ครองแรงงาน 
รวมถึงการใหค้วามช่วยเหลือในกรณี
ท่านไดร้บับาดเจ็บจากการท างาน เพื่อ
สขุภาพและความปลอดภยัในที่ท างาน 

4. เพื่อด าเนินการสนบัสนุนขอ้มูลและ
กระบวนการต่างๆ ภายในบริษัทฯ 

1) เพื่อการรายงาน วิเคราะห ์ท าสถิติ 
ในดา้นการเงินและธุรกิจ เพื่อการ
บริหารจดัการ การวางแผน
งบประมาณ และการบริหารดา้นการ
บญัชี และการวางแผนทางธุรกิจ 

2) เพื่อสนบัสนุนขอ้มูลในการ
ด าเนินการตามขัน้ตอน หรือ
กระบวนการต่างๆ ภายในบริษัทฯ ซึ่ง
อาจมีการน าส่งขอ้มูลของท่าน ให้กับ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง โดยใชข้อ้มูล
เท่าที่จ าเป็นและเป็นไปตาม
วตัถุประสงคใ์นแต่ละกระบวนการ 

3) เพื่อก าหนดสิทธิการใช้งานระบบ
ต่างๆ และการเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคล 
สนบัสนุนดา้นเคร่ืองมืออุปกรณเ์พื่อ
อ านวยความสะดวกในการท างาน
ใหกั้บท่าน 

4) เพื่อด าเนินการจดัการทรพัยสิ์นของ
บริษัทฯ ที่ส่งมอบให้กับพนกังาน เช่น 
บตัรเขา้อาคาร กุญแจ โทรศพัทม์ือถือ 
คอมพิวเตอร/์Notebook รถยนต ์

5) เพื่อด าเนินการเร่ืองการเดินทางหรือ
ที่พกั ที่เก่ียวกับการท างาน การเบิกเงิน
ช่วยเหลือการเดินทางไปปฏิบติังาน
นอกสถานที่ การเบิกค่าเดินทาง 

• การปฏิบติัตามสัญญา 

• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 
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รวมถึงการเบิกจ่ายค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่
เก่ียวกับการท างาน 

5. เพื่อด าเนินการดา้นกิจกรรมต่างๆ 
ส าหรบัพนักงาน ทัง้ภายในและ
ภายนอกองคก์ร 

1) เพื่อการจดักิจกรรมหรือการเขา้ร่วม
กิจกรรมต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอก
บริษัทฯ รวมถึงการประกาศผล หรือ
ประชาสมัพนัธกิ์จกรรมต่างๆ ซึ่งอาจมี
การใชข้อ้มลูส่วนบุคคลเช่น ชื่อ-
นามสกุล ภาพนิ่งหรือภาพเคลือนไหว
ของท่านจากการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ 
เผยแพร่เพื่อประชาสมัพนัธต์าม
วตัถุประสงคข์องแต่ละกิจกรรม 

2) เพื่อการจดัอบรม สัมมนา/ดูงาน 
รวมถึงการท ากิจกรรมนอกสถานที่ เพื่อ
อ านวยความสะดวกใหกั้บท่าน บริษัทฯ 
อาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน
เท่าที่จ าเป็นใหกั้บผูใ้หบ้ริการภายนอก 
เพื่อจดัเตรียม รถโดยสาร อาหาร ที่พกั 
และสถานที่ต่างๆ ใหกั้บท่าน 

3) เพื่อทดสอบความรูค้วามเขา้ใจ ท า
แบบสอบถาม หรือส ารวจความคิดเห็น
ของท่าน และประเมินผลจากการ
ทดสอบหรือส ารวจดงักล่าว 

• การปฏิบติัตามสัญญา 

• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

6. เพื่อการตรวจสอบ ก ากับดูแล และ
บริหารความเส่ียง 

1) เพื่อการตรวจสอบการส่ือสารที่
เก่ียวกับการท างาน บริษัทฯ จ าเป็น
และขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจตราและ
ตรวจสอบการส่ือสารทาง
อิเล็กทรอนิกส ์ที่ไดส่้งโดยใชบ้ญัชี
เครือข่าย หรืออุปกรณท์ี่บริษัทฯ ไดใ้ห้
ไวกั้บท่านเพื่อการปฏิบติังาน เพื่อที่จะ
มั่นใจไดว้่าทรพัยากรดา้นสารสนเทศ
ของบริษัทฯ ถูกใชอ้ย่างถูกตอ้ง เป็นไป
ตามกฎหมายและนโยบายของบริษัทฯ 

 

• การปฏิบติัตามกฎหมาย 

• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 
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2) เพื่อการก ากับดูแลการปฏิบติังานให้
มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎและ
ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 

7. เพื่อรกัษาความปลอดภยัภายใน
บริเวณอาคารหรือสถานที่ของบริษัทฯ 

1) เพื่อการรกัษาความปลอดภยัภายใน
บริเวณอาคารส านักงานหรือสถานที่
ของบริษัทฯ การแลกบตัรเพื่อเขา้พืน้ที่
อาคารส านักงาน/สาขา รวมถึงการ
บนัทึกภาพภายในพืน้ที่ของบริษัทฯ 
ดว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

8. เพื่อบริหารจดัการขอ้มลูส าหรบัอดีต
พนกังาน 

1) เพื่อบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ 
เพื่อใหเ้ขา้ใจและเก็บหลกัฐานการ
ตดัสินใจต่างๆ ในบทบาทหนา้ที่ของ
ท่าน และเพื่อรกัษาความรูใ้หค้งอยู่กับ
ธุรกิจหลงัจากที่ท่านไดอ้อกจากบริษัทฯ 
ไป 

2) บริษัทฯ อาจใหท้่านท า
แบบสอบถามเพื่อใหเ้ขา้ใจว่าท าไม
ท่านถึงไดต้ดัสินใจลาออกจากบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลเพื่อ
การวิเคราะห ์ปรบัปรุงการด าเนินการ 
และเก็บรกัษาพนักงานของบริษัทฯ 

3) บริษัทฯ จะจดัเก็บขอ้มลูของท่านไว้
เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัที่พน้
สภาพการเป็นพนกังานหรือบุคลากร
ของบริษัทฯ เพื่อวตัถุประสงคใ์นการ
พิสจูนต์รวจสอบกรณีอาจเกิดขอ้พิพาท
ภายในอายุความตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

  เพื่อด าเนินการตามวตัถุประสงคท์ี่ระบุไวใ้นนโยบายฉบบันี ้ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน อาจมีการเปิดเผยหรือน าส่งให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ และบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ดงันี ้
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6.1 ภายในบริษัท 

  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจมีการเปิดเผยหรือน าส่งใหกั้บหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ เฉพาะที่เก่ียวขอ้งและมี
บทบาทหนา้ที่เท่าที่จ าเป็นตามวตัถุประสงคเ์ท่านัน้ โดยบุคคลหรือทีมงานเหล่านีข้องบริษัท จะไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ถึงขอ้มลู
ส่วนบุคคลของท่าน ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

  • เจา้หนา้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล หรือเจา้หนา้ที่ฝ่ายอื่นๆ เฉพาะที่เก่ียวขอ้ง โดยก าหนดสิทธิ์การเขา้ถึงขอ้มูลตาม
บทบาทหนา้ที่ที่รบัผิดชอบ 

  • ผูบ้ริหาร หรือผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของท่าน ที่มีความรับผิดชอบในการบริหารหรือตดัสินใจเกี่ยวกับท่าน หรือเมื่อ
ตอ้งเก่ียวขอ้งกับขัน้ตอนทางดา้นงานบุคคล 

  • ฝ่ายหรือทีมสนบัสนุนต่างๆ เช่น กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ, ฝ่ายธุรการ, ฝ่ายบัญชี 
6.2 ภายนอกบริษัท 

ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน อาจมีการเปิดเผยหรือน าส่งใหกั้บองคก์รภายนอก ดงันี ้ 

6.2.1 หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากับดูแล หรือหน่วยงานอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น กรมสรรพากร ส านกังาน
ประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน กรมบังคบัคดี กองทุนเงินกูยื้มเพื่อการศึกษา กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
ส านกังานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงแรงงาน หรือหน่วยงานอื่นใดที่อาศัยอ านาจตามกฎหมาย  

6.2.2 ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้บริการส าหรับด าเนินการใดๆ เช่น การจัดท าเงินเดือน กองทุนส ารองเลียงชีพ 
ธนาคารผูใ้หบ้ริการสวสัดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยั ประกันสขุภาพ ประกันอุบติัเหตุ ฝึกอบรม การให้คะแนน (Employee 

Point) การประเมินผลเพื่อการบริหารจดัการองคก์ร จองการเดินทางและที่พกั อาคารส านกังาน ผู้ตรวจสอบภายนอก ที่
ปรกึษาในดา้นต่างๆ ทัง้นีเ้มื่อบริษัทฯ ใชบ้ริการจากหน่วยงานภายนอก บริษัทฯ จะตอ้งมั่นใจว่าผูใ้หบ้ริการเหล่านัน้ไดป้ฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย และขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะไดร้ับการปกป้องโดยมาตรการดา้นเทคนิคและองคก์รที่
เหมาะสม 

6.2.3 องคก์รหรือบุคคลภายนอก บริษัทฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูของท่าน ใหกั้บองคก์รหรือบุคคลภายนอกที่มีการติดต่อ
สอบถามเพื่อวัตถุประสงคใ์นการตรวจสอบการท าธุรกรรมต่างๆ ของท่าน เช่น การสมคัรหรือใชบ้ริการดา้นสินเชื่อ การสมัคร
งาน โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยขอ้มูลโดยการยืนยนัเฉพาะสถานะภาพการเป็นพนกังาน และขอ้มูลอื่นๆ ตามที่ท่านไดเ้ปิดเผย
ใหกั้บกับองคก์รหรือบุคคลภายนอกดงักล่าวไวเ้ท่านัน้ 

  รวมถึงในกรณีที่บริษัทฯ ไดร้บัหนงัสือยินยอมของท่าน ใหเ้ปิดเผยขอ้มูล จากหน่วยงานภายนอก เช่น จากนายจา้งใหม่
ของท่าน บริษัทฯอาจเปิดเผยขอ้มลูของท่าน เพื่อรบัรองสภาพการจา้งงานเดิม หรือการใหข้อ้มูลของท่านกับสถาบนัการศึกษาที่
ท่านเคยศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหรือโครงการวิจัยคุณภาพบณัฑิต 

7. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

  บริษัทฯ อาจมีความจ าเป็นตอ้งส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับริษัทในเครือเดียวกันที่อยู่ต่างประเทศ ส่ง
หรือโอนขอ้มูลไปยงัผู้รบัขอ้มลูอื่น เช่น การส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลเพื่อจัดเก็บไวบ้น Server หรือ Cloud ในต่างประเทศ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาใหม้ั่นใจไดว้่าประเทศปลายทางนัน้มีมาตรฐานการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามที่กฎหมายก าหนด 
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8. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

  บริษัทฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวต้ามระยะเวลาที่จ าเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นผู้สมัครงาน เป็นพนกังาน
หรือบุคลากรของบริษัทฯ หรือตลอดระยะเวลาที่จ าเป็นเพื่อบรรลวุัตถุประสงคท์ี่เก่ียวขอ้งตามนโยบายฉบบันี ้ทัง้นีบ้ริษัทฯ อาจ
จ าเป็นตอ้งเก็บรกัษาไว้ต่อไปภายหลงัจากนัน้หากมีกฎหมายก าหนดหรืออนุญาตไว ้เช่น 

8.1 ผู้สมัครงาน ที่ไม่ไดร้บัการคัดเลือก บริษัทฯ จะจดัเก็บขอ้มูลของท่านไวเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัที่ทราบผล เพื่อที่
บริษัทฯ จะสามารถติดต่อท่านในกรณีที่มีต าแหน่งงานใด ๆ ในอนาคตที่อาจเหมาะสมกับท่าน 

8.2 พนักงานและบุคลากรของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจดัเก็บขอ้มูลของท่านไวเ้ป็นระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัที่พน้สภาพการ
เป็นพนกังานหรือบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อวตัถุประสงคใ์นการพิสูจนต์รวจสอบกรณีอาจเกิดขอ้พิพาทภายในอายุความตามที่
กฎหมายก าหนด 

  ทัง้นี ้บริษัทฯ จะลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท าใหเ้ป็นขอ้มูลที่ไม่สามารถระบุถึงตวัตนของท่านได ้เมื่อ
หมดความจ าเป็นหรือสิน้สดุระยะเวลาดงักล่าว 

9. บริษัทฯ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร 

  บริษัทฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และ
มาตรการเชิงบริหารจดัการ (Organizational Measure) เพื่อรกัษาความปลอดภยัในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่
เหมาะสม และเพื่อป้องกันการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบาย ระเบียบ และหลกัเกณฑ์ในการคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบุคคล รวมถึงมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ผูร้บัขอ้มูลไปจากบริษัทฯ ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลนอกวัตถุประสงค ์หรือโดย
ไม่มีอ านาจหรือโดยมิชอบ และบริษัทฯ ไดม้ีการปรบัปรุงนโยบาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ดงักล่าวเป็นระยะตามความจ าเป็น 
และเหมาะสม นอกจากนีผู้บ้ริหาร พนกังาน ผู้รบัจา้ง ตวัแทน ที่ปรึกษา และผู้รบัขอ้มลูจากบริษัทฯ มีหนา้ที่ตอ้งรกัษาความลบั
ของขอ้มลูส่วนบุคคลตามมาตรการรกัษาความลบัที่บริษัทฯ ก าหนด 

10. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

  สิทธิในส่วนนีห้มายถึงสิทธิตามกฎหมายที่เก่ียวกับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งท่านอาจขอใช้สิทธิเหล่านีกั้บบริษัทฯ 
ภายใตเ้งื่อนไขที่กฎหมายก าหนดและกระบวนการจดัการสิทธิของบริษัทฯ 

10.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม 

  หากท่านไดใ้ห้ความยินยอมใหบ้ริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิก
ถอนความยินยอม ไดต้ลอดระยะเวลาที่ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัทฯ เวน้แต่มีขอ้จ ากัดสิทธินัน้โดยกฎหมายหรือมี
สญัญาที่ใหป้ระโยชนแ์ก่ท่านอยู่ ทัง้นีก้ารเพิกถอนความยินยอมอาจส่งผลกระทบต่อท่าน โปรดศึกษาหรือสอบถามถึง
ผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม เพื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง 

10.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

  ท่านมีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และขอใหบ้ริษัทฯ ท าส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้กับท่าน 
รวมถึงขอใหบ้ริษัทฯ เปิดเผยการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ไดใ้หค้วามยินยอมไว้กับบริษัทฯได ้หากท่านเป็นพนกังาน
ปัจจุบนัของบริษัทฯ ท่านสามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดด้ว้ยตนเอง ผ่านระบบของบริษัทฯ 

10.3 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล 
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  ท่านมีสิทธิขอรบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทฯ ไดท้ าใหข้อ้มลูนัน้อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใชง้าน
โดยทั่วไปไดด้ว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณท์ี่ท างานไดโ้ดยอัตโนมติัและสามารถใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไดด้ว้ยวิธีการ
อตัโนมติั รวมทัง้มีสิทธิขอใหบ้ริษัทฯ ส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นที่
สามารถท าไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมติั และมีสิทธิขอรบัขอ้มูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่าว
ไปยงัผู้ควบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เวน้แต่ไม่สามารถด าเนินการไดเ้พราะเหตุทางเทคนิค 

10.4 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล 

  ท่านมีสิทธิในการคัดคา้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน หากการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านนัน้ ท าขึน้เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษัทฯ โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล เวน้แต่เป็นกรณีที่บริษัทฯ สามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายไดว้่ามีความส าคัญย่ิงกว่าสิทธิขัน้พืน้ฐานของท่าน 
หรือเป็นไปเพื่อการยืนยนั การปฏิบติัตามกฎหมาย หรือการต่อสูใ้นการฟ้องรอ้งตามกฎหมายตามแต่กรณี 

10.5 สิทธิในการขอให้ลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล 

  ท่านมีสิทธิในการขอใหบ้ริษัทฯ ลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท าใหเ้ป็นขอ้มูลที่ไม่สามารถระบุตวัตนได ้
หากท่านเชื่อว่าขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือเห็นว่าบริษัทฯ หมด
ความจ าเป็นในการเก็บรักษาไวต้ามวัตถุประสงคท์ี่เก่ียวขอ้งในนโยบายฉบบันี ้หรือเมื่อท่านไดใ้ชสิ้ทธิขอเพิกถอนความยินยอม
หรือใช้สิทธิขอคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูล 

10.6 สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

  ท่านมีสิทธิในการขอใหบ้ริษัทฯ ระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านชั่วคราว ในกรณีที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบค ารอ้งขอใชสิ้ทธิแกไ้ขหรือขอคัดคา้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน หรือกรณีที่บริษัทฯ หมดความจ าเป็น
และตอ้งลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง แต่ท่านขอใหบ้ริษัทฯ ระงบัการใชแ้ทน  

10.7 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง 

  ท่านมีสิทธิในการขอใหบ้ริษัทฯ แกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหถู้กตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความ
เขา้ใจผิด หากท่านเป็นพนกังานหรือบุคลากรปัจจุบนัของบริษัทฯ ท่านสามารถปรบัปรุงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดต้าม
ขัน้ตอนด าเนินการของบริษัทฯ 

10.8 สิทธิร้องเรียน 

  ท่านมีสิทธิที่จะรอ้งเรียนต่อผู้มีอ านาจตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผย
ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระท าในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

  การใช้สิทธิของท่านตามขา้งตน้อาจถูกจ ากัดภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และมีบางกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่บริษัทฯ อาจ
ปฏิเสธหรือไม่สามารถด าเนินการตามค าขอใชสิ้ทธิของท่านได ้เช่น บริษัทฯ จ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล หรือ
การใชสิ้ทธินัน้ๆ อาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือบริษัทฯ จ าเป็นตอ้งใชสิ้ทธิเรียกรอ้งตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งใน
การเก็บรกัษาขอ้มูลดงักล่าว โดยบริษัทฯ จะแจง้เหตุผลของการปฏิเสธใหท้่านทราบ 

  หากท่านตอ้งการใชสิ้ทธิตามขา้งตน้ ท่านสามารถย่ืนค าขอมายงับริษัทฯ โดยคลิกที่ แบบค าขอใช้สิทธิของเจ้าของ 
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ข้อมูลส่วนบุคคล 

11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

  บริษัทฯ จะท าการพิจารณาทบทวนนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นประจ าเพื่อให้สอดคลอ้งกับแนวทางปฏิบติั 
และกฎหมาย ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลงนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ
โดยการประกาศขอ้มลูลงในเว็บไซตข์องบริษัทฯ 

12. ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ และเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

  ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อเสนอแนะ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล
ไดท้ี่ 
บริษัท แอคมี พรินติง้ จ ากัด 

68 ซอยแสนสบาย ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  10110 

โทร +66 2 261-4622-3 แฟ็กซ ์+66 2 258-5459  อีเมล ์ acme@acme-printing.com 
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