
 

Page 1 of 7 
 

หนังสือแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลส าหรบัคู่ธรุกิจหรือคู่ค้า คู่สญัญาและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
(Privacy Notice For Business Partners, Contracting Parties and Related Persons) 

 
บรษิทั แมท็ชิง่ แมก็ซไิมซ์ โซลูช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัในกลุ่มตำมเอกสำรแนบท้ำยนี้ (รวมเรยีกวำ่ “กลุ่มบรษิทัฯ”) 
ให้ ค ำมัน่ในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ธุรกจิหรอืคู่ค้ำ คู่สญัญำ และผูท้ี่เกีย่วขอ้ง ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำ (รวม  
เรยีกวำ่ “ท่ำน”) ตำมทีพ่ระรำชบญัญตักิำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 บญัญตั ิ
 
ตำมหนังสอืแจง้นโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบันี้ กลุ่มบรษิทัฯมสีถำนะเป็น “ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล (data 
controller)” ตำมพระรำชบญัญตักิำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึง่มกีำรเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลู สว่น
บุคคลของท่ำน เพื่อเป็นกำรปฏิบตัิตำมหน้ำที่ในกำรแจ้งให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทรำบถึงวตัถุประสงค์ของกำรเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ส่วนบุคคลตำมฐำนทำงกฎหมำย ( lawful basis) ระยะเวลำกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล กำรเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลเกีย่วกบัตวัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล และสทิธิของเจ้ำของขอ้มูลส่วนบุคคล ตำมมำตรำ 23 ของ 
พระรำชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กลุ่มบรษิทัฯจึงไดอ้อกหนังสอืแจ้งนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บคุคล ส ำหรบัคูธุ่รกจิหรอืคูค่ำ้ คูส่ญัญำ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งฉบบันี้ ซึง่จะอธบิำยถงึลกัษณะและเหตุผลของกำรเกบ็รวบรวม ใช้ 
และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน  
 
หนังสอืแจ้งนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบันี้ ซึ่งเป็นกำรปฏบิตัิตำมมำตรำ 23 แห่งพระรำชบญัญตัิ คุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ประกำศโดย บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทที่มีรำยชื่อปรำกฎ  ตำม
เอกสำรแนบท้ำยนี้ เวน้แต่บรษิทัทีไ่ดม้กีำรแจง้นโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ตำมมำตรำ 23 ดงักล่ำวไว ้เป็นกำร
เฉพำะของตน ใหก้ำรแจง้นโยบำยตำมมำตรำ 23 นี้เป็นไปตำมทีบ่รษิทันัน้ไดป้ระกำศไว ้  
 
กลุ่มบรษิทัฯอำจจะด ำเนินกำรแกไ้ขปรบัปรงุเอกสำรฉบบันี้ตำมทีเ่หน็สมควรและจะด ำเนินกำรแจง้ใหท้่ำนทรำบถงึกำรแกไ้ข 
เปลีย่นแปลงดงักล่ำว หนงัสอืแจง้นโยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันี้มผีลใชบ้งัคบัทนัทใีนวนัทีป่ระกำศ 
 
1. ข้อมลูส่วนบคุคลท่ีกลุ่มบริษทัฯจะเกบ็รวบรวม  
ขอ้มูลส่วนบุคคล หมำยถึง ขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลซึ่งท ำให้สำมำรถระบุตวับุคคลนัน้ไดไ้ม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อม แต่ไม่ 
รวมถงึขอ้มลูของผูถ้งึแกก่รรมโดยเฉพำะ ซึง่กลุ่มบรษิทัฯด ำเนินกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน ดงัต่อไปนี้ 

 1.1 ขอ้มลูสว่นบคุคล ไดแ้ก ่ 
(1) กลุ่มบรษิทัฯเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนเมือ่คูธุ่รกจิหรอืคู่คำ้ คูส่ญัญำ และบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง ตดิต่อ 

ขำย สนิคำ้ ใหบ้รกิำร หรอืมธีุรกรรมใดๆกบักลุ่มบรษิทัฯ เชน่  
(ก) ขอ้มูลที่ใชใ้นกำรยืนยนัตวัตนได ้เช่น ชื่อนำมสกุล เลขที่และขอ้มูลบนบตัรประชำชน รูปถ่ำย และ

ขอ้มลู ในรปูแบบต่ำงๆ ทีใ่ชใ้นกำรระบตุวัตน  
(ข) ขอ้มูลที่ใชใ้นกำรติดต่อโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ขอ้มูลนำมบตัร เช่น ชื่อนำมสกุล ต ำแหน่งงำน เบอร์

โทรศพัท์ อเีมล ทีอ่ยู่ทีท่ ำงำน โซเชยีลมเีดยี  
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(ค) ขอ้มลูเกีย่วกบักำรปฏบิตังิำนของท่ำน เชน่ ขอ้มลูประวตัแิละกำรปฏบิตังิำน ขอ้มลูเกีย่วกบักำรจ้ำง
งำน และขอ้มูลเพื่อกำรบรหิำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำนของ ท่ำน รวมทัง้ขอ้มลูบญัชแีละกำรเงนิเชน่ คำ่ตอบแทน หมำยเลขบญัชธีนำคำร  

(2) เมื่อท่ำนติดต่อกลุ่มบรษิทัฯหรอืมธีุรกรรมใดๆกบักลุ่มบรษิทัฯ กลุ่มบรษิทัฯอำจเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบคุคล 
ดงันี้  

(ก) ขอ้มลูสว่นตวั เชน่ ชือ่ นำมสกลุ วนัเดอืนปีทีเ่กดิ รปูถ่ำย หมำยเลขบตัรประชำชน หมำยเลขใบขบัขี่ 
หมำยเลขหนงัสอืเดนิทำง 

(ข) ขอ้มลูกำรตดิต่อ เชน่ อเีมล เบอรโ์ทรศพัท์ ทีอ่ยู่ หรอืขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี  
(ค) ขอ้มลูเกีย่วกบักำรรว่มกจิกรรม เชน่ ประวตักิำรรว่มกจิกรรมในครัง้กอ่นๆ  

(3) เมื่อท่ำนเขำ้มำในบรเิวณพื้นที่ของกลุ่มบริษทัฯ ที่มกีำรติดตัง้กล้องโทรทศัน์วงจรปิด (“กล้อง CCTV”) กลุ่ม
บรษิทัฯอำจเกบ็ภำพของท่ำนจำกกลอ้ง CCTV ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัฯไมไ่ดเ้กบ็ขอ้มลูเสยีงผ่ำนทำงกล้อง CCTV 
และกลุ่มบรษิทัฯจะตดิป้ำยแจง้ใหท้่ำนทรำบว่ำม ีกำรใชก้ลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดในบรเิวณพื้นทีข่องกลุ่มบรษิทั
ฯ (ใชเ้ฉพำะกบับรษิทัในกลุ่มทีม่กีำรตดิตัง้กลอ้ง CCTV เท่ำนัน้)  

(4) ในกรณีทีท่่ำนใชบ้รกิำร Wi-Fi ของกลุ่มบรษิทัฯ อำจตอ้งมกีำรลงทะเบยีนเพื่อใชบ้รกิำร โดยขอ้มูลสว่นบคุคลที่
กลุ่มบริษัทฯเก็บ รวบรวมเพื่อด ำเนินกำรให้บรกิำร Wi-Fi แก่ท่ำน เช่น ชื่อนำมสกุล เบอร์โทรศพัท์ อีเมล 
ประวตักิำรใชง้ำน เป็นตน้ 

 1.2 ขอ้มลูสว่นบคุคลทีม่คีวำมอ่อนไหว (Sensitive Data) ไดแ้ก ่
(1) กลุ่มบริษัทฯอำจมคีวำมจ ำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวตำมที่

กฎหมำย คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนด เพื่อใชง้ำนตำมวตัถุประสงค์ที่กลุ่มบรษิทัฯแจง้ไวใ้นหนงัสอืแจง้
นโยบำยฉบบันี้ เชน่  

(ก) ในบำงกรณีกลุ่มบรษิทัฯอำจเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวำมอ่อนไหว เช่น กลุ่มบรษิทัฯอำจจ ำำเป็น
ต้องใชบ้ตัรประชำชนซึ่งม ีขอ้มูลศำสนำ หรอืหมู่โลหติของท่ำนเพื่อใชใ้นกำรยนืยนัตวัตนของท่ำน
หรอืด ำเนินกำรทำงภำษหีรอืช ำระ รำคำตำมสญัญำ  

(ข) เมือ่กลุ่มบรษิทัฯจ ำเป็นตอ้งใชข้อ้มลูดงักล่ำวเพื่อประโยชน์ในกำรรกัษำควำมปลอดภยัของกลุ่มบรษิทั
ฯ เชน่ ลำยนิ้วมอื เพื่อใชใ้นกำรระบตุวัตน  

(ค) ขอ้มลูสขุภำพ เชน่ ขอ้มลูกำรแพอ้ำหำร เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกจิกรรมต่ำงๆ (หำกม)ี 
(2) ในกรณีทีจ่ ำเป็น กลุ่มบรษิทัฯจะประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลทีม่คีวำมอ่อนไหวของท่ำนโดยไดร้บัควำมยินยอม

โดยชดั แจ้งจำกท่ำนหรอืเพื่อวตัถุประสงค์อื่นตำมที่กฎหมำยก ำหนดไวเ้ท่ำนัน้ ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัฯจะใชค้วำม
พยำยำมอย่ำงดทีี่สุดในกำร จดัให้มมีำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บคุคลทีม่คีวำมอ่อนไหวของท่ำน 

 
2. วตัถปุระสงคกา์รประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล 
2.1 เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของคูธุ่รกจิหรอืคูค่ำ้ คูส่ญัญำ และบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง กอ่นเขำ้ท ำสญัญำหรอืเพื่อปฏบิตัิ

ตำมสญัญำซึง่คูธุ่รกจิหรอืคูค่ำ้ คูส่ญัญำและบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งนัน้เป็นคูส่ญัญำ หรอืมธีุรกรรมกบักลุ่มบรษิทัฯแลว้แต่กรณี  
2.2 เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของกลุ่มบรษิทัฯหรอืของบคุคลอื่น อำทเิชน่  
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(1) เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำมสญัญำระหว่ำงท่ำนกบักลุ่มบรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัฯประมวลผลขอ้มลูสว่น
บุคคลของท่ำน เพื่อกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมสญัญำ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรตรวจสอบ กำรช ำระค่ำสินค้ำและ
ค่ำบริกำร กำรตรวจสอบและประเมินกำรท ำงำนตำมข้อตกลงที่ก ำหนดไว้ในสญัญำหรือเอกสำรอื่นๆ ที่ 
เกีย่วขอ้ง รวมถงึกำรบรหิำรจดักำรควำมสมัพนัธ์กบัท่ำน  

(2) เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของกลุ่มบรษิทัฯ เชน่ เพื่อกำรบรหิำรจดักำรภำยในของกลุ่มบรษิทัฯ กำร
จดักำรกำรพฒันำและกำรด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อให้สำมำรถด ำเนินธุรกจิได ้ซึ่งรวมถึงกำรบรหิำรจดักำรและ
พัฒนำสินค้ำ และ หรือ บริกำร (รวมถึงเว็บไซต์ และแอปพลิเคชนั) กำรวิจ ัย เช่น ท ำแบบสอบถำม เข้ำ
สมัภำษณ์ กำรตรวจสอบ และป้องกนักำรฉ้อโกง หรอือำชญำกรรมอื่นๆ และกำรบ ำรงุรกัษำระบบสำรสนเทศ  

(3) เพื่อประโยชน์ทำงด้ำนควำมปลอดภยั เช่น จัดให้มีมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยั ซึ่งรวมถึงระบบไอที  
สำรสนเทศ เชน่ กำรเขำ้สถำนทีข่องกลุ่มบรษิทัฯ กำรเขำ้สูร่ะบบ (Log in) เขำ้เวบ็ไซต์หรอืแอปพลเิคชนั  

(4) เพื่อกำรท ำวจิยัทำงกำรตลำด และกำรแจ้งข่ำวสำรและขอ้มูลต่ำงๆผ่ำนทำง หนังสอื อีเมล เอสเอ็มเอส แอป
พลเิคชนั โซเชยีลมเีดยี โทรศพัท์ และไดเรก็เมล  

(5) เพื่อกำรใชส้ทิธเิรยีกรอ้งทำงกฎหมำย 
 2.3 เพื่อป้องกนัและระงบัอนัตรำยต่อชวีติ รำ่งกำย หรอืสขุภำพของท่ำนหรอืบคุคลอื่น เชน่ กำรตดิต่อในกรณีฉุกเฉิน กำร

ควบคมุและป้องกนัโรคตดิต่อ  
2.4 เพื่อใหส้ำมำรถปฏบิตัติำมกฎหมำย เชน่ กำรปฏบิตัติำมบทบญัญตัขิองกฎหมำย กฎระเบยีบ และค ำส ัง่ของผูท้ีม่อี ำนำจ

ตำมกฎหมำย  
2.5 เพื่อกำรปฏบิตัหิน้ำที่ในกำรด ำเนินภำรกจิเพื่อประโยชน์สำธำรณะของกลุ่มบรษิทัฯ หรอืปฏบิตัหิน้ำทีใ่นกำรใช ้ อ ำ นำจ

รฐัทีไ่ดม้อบให ้ 
2.6 กรณีที่ท่ำนให้ควำมยินยอมกลุ่มบริษทัฯจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตำมวตัถุประสงค์ก ำหนดไวใ้นแต่ละควำม

ยนิยอม ดงันี้  
(1) เพื่อใหก้ลุ่มบรษิทัฯด ำเนินกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนนอกจำกที่กล่ำวมำขำ้งต้น โดยกลุ่มบรษิทั

ฯอำจเกบ็ขอ้มูล ส่วนบุคคลของท่ำนเพิ่มเตมิซึ่งกลุ่มบรษิทัฯจะแจง้ให้ทรำบและขอควำมยินยอมจำกท่ำนใหม่
เป็นครำวๆ ไป  

(2) ท่ำนสำมำรถศกึษำรำยละเอยีดเกีย่วกบัควำมยนิยอมไดใ้นขอ้ 4. 
 

3. การเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงคกา์รใช้ข้อมลูส่วนบคุคล 
  กลุ่มบรษิทัฯจะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมวตัถุประสงค์ของกำรเกบ็รวบรวมเท่ำนัน้ ในกรณีที่กลุ่มบรษิทัฯมคีวำม
จ ำเป็นทีจ่ะตอ้งใช ้ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่น กลุ่มบรษิทัฯจะด ำเนินกำรแจง้ใหท้่ำนทรำบโดยเรว็  

 
4. การขอความยินยอมและผลกระทบท่ีเป็นไปได้จากการถอนความยินยอม  
4.1 กรณีที่กลุ่มบรษิทัฯเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลโดยอำศยัควำมยินยอมของท่ำน ท่ำนมสีทิธิที่จะถอน

ควำม ยินยอมของท่ำนทีใ่ห้ไวก้บักลุ่มบรษิทัฯไดต้ลอดเวลำ ซึ่งกำรถอนควำมยนิยอมนี้จะไม่สง่ผลกระทบต่อกำรเกบ็
รวบรวม ใช ้เปิดเผย หรอืประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลทีท่่ำนไดใ้หค้วำมยนิยอมไปแลว้ 

4.2 หำกท่ำนถอนควำมยินยอมที่ไดใ้ห้ไว้กบักลุ่มบริษทัฯหรือปฏิเสธไม่ให้ขอ้มูลบำงอย่ำง อำจส่งผลให้กลุ่มบรษิัทฯไม่
สำมำรถด ำเนินกำร เพื่อบรรลุวตัถุประสงคบ์ำงสว่นหรอืทัง้หมดตำมทีร่ะบไุวใ้นนโยบำยควำมเป็นสว่นตวันี้ได ้  
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5. ข้อมลูส่วนบคุคลของท่านถกูเกบ็รวบรวมอย่างไร  
กลุ่มบรษิทัฯท ำกำรเกบ็รวมรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนผ่ำนกำรที่ท่ำนไดส้่งขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่กลุ่มบรษิทัฯในกำร
ติดต่อขำยสนิคำ้ ให้บรกิำร หรอืมธีุรกรรมใดๆกบักลุ่มบรษิทัฯ หรอื ผ่ำนเวบ็ไซต์หรอืสื่อสงัคมออนไลน์ หรอืกำรติดต่อกนั
ผ่ำนทำงโทรศพัท์ กลุ่มบรษิทัฯท ำกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบักำรใชง้ำนเวบ็ไซต์ของท่ำนโดยอำศยั cookies (โปรดดู 
Cookies Policy ของแต่ ละบรษิทัทีท่่ำนเขำ้ใชง้ำนเวบ็ไซต์) 
 
6. การเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่านให้บคุคลอื่น  
6.1 กลุ่มบรษิทัฯอำจเปิดเผยและแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนกบั 

(1) บรษิทัในกลุ่มตำมเอกสำรแนบทำ้ย และ  
(2) บคุคลและนิตบิคุคลอื่นทีไ่มไ่ดเ้ป็นบรษิทัในกลุ่มของกลุ่มบรษิทัฯ (“บคุคลอื่น”) เพื่อบรรลุวตัถุประสงคก์ำรเกบ็

รวบรวม และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตำมที่ระบุไว้ในนโยบำยควำมเป็นส่วนตวันี้ เช่น ผูแ้ทนจ ำหน่ำย 
ตวัแทน จ ำหน่ำย ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นกำรขนส่ง (เชน่ ไปรษณีย์) ผูใ้หบ้รกิำรในกำรประมวลผลขอ้มูล ผูใ้หบ้รกิำร
ดำ้น กำรตลำด ผูร้บัจ้ำง ผูใ้ห้บรกิำรเกีย่วกบัธุรกรรมและกำรเงนิ (เช่น ธนำคำร บรษิทัรบัช ำระเงนิแทน) ผู้
ให้บริกำร ทำงด้ำนเทคโนโลยี (เช่น ระบบคลำวด์ ระบบบล็อคเชน บริกำรส่งเอสเอ็มเอส) บริกำร data 
analytics) ผูใ้หบ้รกิำรจดัท ำโปรแกรมและระบบไอทตี่ำงๆ ผูต้รวจสอบ บรษิทัประกนั ทีป่รกึษำ หน่วยงำนของ
รฐั (เชน่ กรมสรรพำกร ส ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ) และบคุคลอื่นทีจ่ ำเป็น
เพื่อให้กลุ่มบรษิทัฯ สำมำรถด ำเนินธุรกจิและใหบ้รกิำรแก่ท่ำน รวมถึงด ำเนินกำรใดๆ ตำมวตัถุประสงค์กำร
เกบ็รวบรวมและ ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตำมทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืแจง้นโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล
ฉบบันี้  

6.2 กลุ่มบริษัทฯจะก ำหนดให้ผู้ที่ได้รบัข้อมูลจำกกลุ่มบริษัทฯมีมำตรกำรปกป้องข้อมูลของท่ำนอย่ำงเหมำะสมและ
ประมวลผลขอ้มูล ส่วนบุคคลดงักล่ำวเท่ำที่จ ำเป็นเท่ำนัน้ และด ำเนินกำรเพื่อป้องกนัไม่ให้ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บคุคลโดยปรำศจำกอ ำนำจโดยมชิอบ  

 
7. การโอนข้อมลูส่วนบคุคลไปต่างประเทศ  
7.1 กลุ่มบรษิทัฯอำจส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงับรษิทัในกลุ่มที่อยู่ในต่ำงประเทศในกรณีที่จ ำเป็นเพื่อกำร

ปฏบิตั ิตำมสญัญำซึง่ท่ำนเป็นคู่สญัญำ หรอืเป็นกำรกระท ำตำมสญัญำระหว่ำงกลุ่มบรษิทัฯกบับุคคลหรอืนิติบุคคลอื่น
เพื่อประโยชน์ ของท่ำนหรอืเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนก่อนเขำ้ท ำสญัญำ หรอืเพื่อป้องกนัหรอืระงบั
อนัตรำยต่อชวีติ รำ่งกำย หรอืสขุภำพของท่ำนหรอืบุคคลอื่น เพื่อปฏบิตัติำมกฎหมำย หรอืเป็นกำรจ ำเป็นเพื่อด ำเนิน
ภำรกจิเพื่อ ประโยชน์สำธำรณะทีส่ ำคญั  

7.2 กลุ่มบรษิทัฯอำจเกบ็ขอ้มลูของท่ำนบนคอมพวิเตอรเ์ซริฟ์เวอรห์รอืคลำวดท์ีใ่ห้บรกิำรโดยบุคคลอื่น และอำจใชโ้ปรแกรม
หรือ แอปพลิเคชนัของบุคคลอื่นในรูปแบบของกำรให้บริกำรซอฟท์แวร์ส ำเร็จรูปและรูปแบบของกำรให้บริกำร
แพลตฟอรม์ ส ำเรจ็รปูในกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน แต่กลุ่มบรษิทัฯจะไมอ่นุญำตใหบ้คุคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง
สำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลู สว่นบคุคลได ้และจะก ำหนดใหบุ้คคลอื่นเหล่ำนัน้ต้องมมีำตรกำรคุม้ครองควำมมัน่คงปลอดภยัที่
เหมำะสม  
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7.3 เพื่อคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ส่งไปยงัต่ำงประเทศ กลุ่มบรษิทัฯไดจ้ดัท ำนโยบำยในกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่น 
บุคคลเพื่อกำรส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืผู้ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่  
ต่ำงประเทศและอยู่ในเครอืกจิกำร  

 
8. การรกัษาความปลอดภยัของข้อมลูส่วนบคุคล  
8.1 กลุ่มบรษิทัฯมมีำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัทำงเทคนิคของขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำน ทีป้่องกนัมใิหข้อ้มลูสว่นบุคคลที่

ถูก เก็บรวบรวมสูญหำยโดยอุบตัิเหตุ หรือถูกเข้ำถึง เปิดเผย หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่ชอบมิชอบหรอืโดย
ปรำศจำก อ ำนำจ  

8.2 กลุ่มบริษัทฯจัดให้มีมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัที่เหมำะสม กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยพนักงำน 
ตวัแทน ผูร้บัจ้ำง หรอืบุคคลที่สำม จะเป็นไปโดยจ ำกดั กลุ่มบรษิทัฯจะอนุญำตเฉพำะบุคคลที่มคีวำมจ ำเป็นจะต้อง
เขำ้ถงึขอ้มลูสว่น บคุคลนัน้เพื่อปฏบิตัหิน้ำทีข่องตน หำกมกีรณีที่บุคคลที่สำมท ำกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของ
ท่ำน จะเป็นกำร ประมวลผลตำมค ำส ัง่ของกลุ่มบรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัฯจะก ำหนดใหบุ้คคลที่สำมดงักล่ำว มหีน้ำที่ใน
กำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของ ท่ำน และปฏบิตัติำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย  

 
9. ระยะเวลาการเกบ็ข้อมลูส่วนบคุคล 
9.1 กลุ่มบรษิทัฯจะเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในระยะเวลำที่จ ำเป็นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตำมประเภทขอ้มูลส่วน

บุคคล แต่ละประเภท เว้นแต่กฎหมำยจะอนุญำตให้มรีะยะเวลำกำรเก็บรกัษำที่นำนขึ้น ในกรณีที่ไม่สำมำรถระบุ
ระยะเวลำ กำรเกบ็รกัษำขอ้มลูสว่นบคุคลไดช้ดัเจน กลุ่มบรษิทัฯจะเกบ็รกัษำขอ้มลูไวต้ำมระยะเวลำที่อำจคำดหมำยได้
ตำมมำตรฐำนของ กำรเกบ็รวบรวม (เชน่ อำยุควำมตำมกฎหมำยทัว่ไปสงูสดุ 10 ปี) 

 9.2 กรณีกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด กลุ่มบรษิทัฯจะเกบ็ขอ้มลู (1) ในสถำนกำรณ์ปกต ิขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนอำจถูกเก็บไว้
เป็นเวลำสูงสุดไม่เกนิ 60 วนั (2) ในกรณีจ ำเป็น เช่น กรณีที่จ ำเป็นต้องใชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรสบืสวน สอบสวน หรอื
กำรด ำเนินคด ีหรอืกรณีที่ เจ้ำของขอ้มูลส่วนบุคคลรอ้งขอ ขอ้มูลส่วนบุคคลอำจถูกเกบ็รกัษำไวเ้กนิกว่ำ 60 วนัและ
บรษิทัจะด ำเนินกำรลบขอ้มลู ดงักล่ำวเมือ่เสรจ็สิน้วตัถุประสงคน์ัน้แลว้  

9.3 กลุ่มบรษิทัฯจดัใหม้รีะบบกำรตรวจสอบเพื่อด ำเนินกำรลบหรอืท ำลำยขอ้มลูสว่นบคุคลเมือ่พน้ก ำหนดระยะเวลำกำรเกบ็ 
รกัษำหรอืทีไ่มเ่กีย่วขอ้งหรอืเกนิควำมจ ำเป็นตำมวตัถุประสงคใ์นกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ กลุ่มบรษิทัฯจดั
ให้มรีะบบ กำรตรวจสอบเพื่อด ำเนินกำรลบหรอืท ำลำยขอ้มลูส่วนบุคคลเมื่อพน้ก ำหนดระยะเวลำกำรเกบ็รกัษำหรอืที่
ไมเ่กีย่วขอ้ง หรอืเกนิควำมจ ำเป็นตำมวตัถุประสงคใ์นกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลนัน้  

9.4 กรณีที่กลุ่มบรษิทัฯใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยขอควำมยินยอมจำกท่ำน กลุ่มบรษิทัฯจะประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลดงักล่ำว จนกว่ำท่ำนจะแจง้ขอยกเลิกควำมยนิยอมและกลุ่มบรษิทัฯด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนเสรจ็สิน้แลว้ 
อย่ำงไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯจะยงัเกบ็ ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเท่ำที่จ ำเป็นส ำหรบับนัทึกเป็นประวตัวิ่ำท่ำนเคยยกเลกิ
ควำมยนิยอม เพื่อให ้กลุ่มบรษิทัฯสำมำรถ ตอบสนองต่อค ำขอของท่ำนในอนำคตได ้ 

 
10. สิทธิของเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล  
10.1 ตำมเงือ่นไขทีพ่ระรำชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 ก ำหนด ท่ำนมสีทิธ ิดงัต่อไปนี้  

(1) ขอถอนควำมยนิยอมทีท่่ำนไดใ้หไ้วก้บักลุ่มบรษิทัฯ เพื่อประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน 
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(2) ขอเขำ้ถึงและขอรบัส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลที่เกีย่วกบัตนซึ่งอยู่ในควำมรบัผิดชอบของผู้ควบคุมขอ้มูลส่วน  
บคุคล หรอืขอใหเ้ปิดเผยถงึกำรไดม้ำซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน  

(3) ส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเลกทรอนิกส์ตำมที่พระรำชบญัญตัิคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคค ล 
ก ำหนดไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลอื่น  

(4) คดัคำ้นกำรเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่กีย่วกบัตน  
(5) ขอให้ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลด ำเนินกำรลบหรอืท ำลำย หรอืท ำให้ขอ้มูลสว่นบุคคลเป็นขอ้มูลทีไ่ม่สำมำรถ 

ระบตุวับคุคลทีเ่ป็นเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลได ้  
(6) ขอใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลระงบักำรใชข้อ้มลูสว่นบคุคลได ้  
(7) รอ้งขอให้ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลด ำเนินกำรให้ขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้ถูกต้อง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ 

กอ่ใหเ้กดิควำมเขำ้ใจผดิ  
(8) รอ้งเรยีนต่อคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีที่กลุ่มบรษิทัฯหรอืผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล 

รวมทัง้ ลูกจ้ำงหรือผู้รบัจ้ำงของกลุ่มบริษัทฯหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำม
กฎหมำยคุม้ครอง ขอ้มูลส่วนบุคคล ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัฯจะพิจำรณำค ำรอ้งขอใชส้ทิธิดงักล่ำว และแจ้งผลกำร
พิจำรณำภำยใน 30 วนันับแต่วนัที่กลุ่มบริษัทฯได้รบัค ำร้อง ดงักล่ำว ทัง้นี้ ให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลและกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง  

10.2 ท่ำนสำมำรถใชส้ทิธดิงักล่ำวตำมกฎหมำย โดยกรอกขอ้มลูและควำมประสงคใ์นแบบค ำขอใชส้ทิธหิรอื แบบค ำขอถอน
ควำมยินยอม ที่ปรำกฏอยู่บนเวบ็ไซต์ของกลุ่มบริษทัฯ โดยท่ำนจะเริม่ใชส้ทิธิไดเ้มื่อกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บคุคลม ีผลใชบ้งัคบักบัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล  

 
11. ข้อมลูเก่ียวกบัผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคล หรือเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 
ในกรณีที่ท่ำนมคี ำถำมเกีย่วกบักำรเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ท่ำนสำมำรถติดต่อ  ผูค้วบคุม
ขอ้มลูสว่นบคุคล หรอืเจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (Data Protection Officer: DPO) ผำ่น ชอ่งทำง ดงันี้ 
  
11.1 ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล: บรษิทั แมท็ชิง่ แมก็ซไิมซ์ โซลูช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

 สถำนที่ติดต่อ: 305/12 ซอยสุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ  โทร 02-669-4200 อีเมล : 
dpo@mmsbangkok.com  

11.2 ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัในกลุ่มแยกตำมแต่ละบรษิัท ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏใน เอกสำรแนบท้ำย 
หนงัสอืแจง้นโยบำยควำมเป็นสว่นตวัฉบบันี้  

                                                                                      
 

 
ประกำศ ณ วนัที ่1 สงิหำคม 2564 
 
 

 
 

mailto:dpo@mmsbangkok.com


 

Page 7 of 7 
 

เอกสารแนบท้าย 
 

บริษทัในกลุ่มและผูค้วบคมุข้อมลู 
บริษทัและผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคล สถานท่ีและวิธีติดต่อผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบุคคล และ

เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 
บรษิทั แมท็ชิง่ แมก็ซไิมซ์ โซลูช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) 305/12 ซ.สุโขทัย6 ถ.สุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต 

กรงุเทพฯ โทร.02-669-4200 
บรษิทั เกยีรเ์ฮด จ ำกดั 999 หมู ่2 ต.บำงบอ่ อ.บำงบอ่ จ.สมทุรปรำกำร โทร.02-

940-0787-90 
-ส ำนกังำนสำขำ 779/34 5 ถ.ประชำอุทศิ แขวงสำมเสนนอก เขตหว้ยขวำง 

กรงุเทพฯ โทร.02-691-6394-97 
บรษิทั เดอะ สตูดโิอ พำรค์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 
-ส ำนกังำนสำขำ 

305/12 ซ.สุโขทัย6 ถ.สุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรงุเทพฯ โทร.02-669-4200 
เลขที่ 999 หมู่ที่ 2  ต ำบลบำงบ่อ  จงัหวดัสมุทรปรำกำร 
โทร.02-034-5999 
 

 
 


