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หนังสือแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลส าหรบัผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษทั 
(Privacy Notice For Shareholders and Directors) 

 
บรษิทั แมท็ชิง่ แมก็ซไิมซ์ โซลูช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัในกลุ่มตำมเอกสำรแนบท้ำยนี้ (รวมเรยีกวำ่ “กลุ่มบรษิทัฯ”) 
ให้ค ำมัน่ในกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูถ้ือหุน้และกรรมกำรบรษิทั (รวมเรยีกว่ำ “ท่ำน”) ตำมที่พระรำชบญัญตัิกำร
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 บญัญตั ิ
 
ตำมหนังสอืแจง้นโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบันี้ กลุ่มบรษิทัฯมสีถำนะเป็น “ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล (data 
controller)” ตำมพระรำชบญัญตักิำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 25622 ซึง่มกีำรเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่น
บคุคลของท่ำน 
 
เพื่อเป็นกำรปฏบิตัิตำมหน้ำที่ในกำรแจ้งให้เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทรำบถึงวตัถุประสงค์ของกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูลสว่น
บคุคลตำมฐำนทำงกฎหมำย (lawful basis) ระยะเวลำกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคล กำรเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล ขอ้มลู
เกีย่วกบัตวัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลและสทิธิของเจ้ำของขอ้มูลส่วนบุคคล ตำมมำตรำ 23 ของพระรำชบญัญตัิคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กลุ่มบรษิทัฯจึงไดอ้อกหนังสอืแจง้นโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลส ำหรบัผูถ้อืหุน้และ
กรรมกำรบรษิทัฉบบันี้ ซึง่จะอธบิำยถงึลกัษณะและเหตุผลของกำรเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน 
 
หนังสอืแจ้งนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบันี้ ซึ่งเป็นกำรปฏบิตัิตำมมำตรำ 23 แห่งพระรำชบญัญตัิคุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ประกำศโดย บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทที่มีรำยชื่อปรำกฎตำม
เอกสำรแนบท้ำยนี้ เวน้แต่บรษิทัที่ไดม้กีำรแจ้งนโยบำยกำรคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล ตำมมำตรำ 23 ดงักล่ำวไวเ้ป็นกำร
เฉพำะของตน ใหก้ำรแจง้นโยบำยตำมมำตรำ 23 นี้เป็นไปตำมทีบ่รษิทันัน้ไดป้ระกำศไว ้
 
กลุ่มบรษิทัฯอำจจะด ำเนินกำรแกไ้ขปรบัปรงุเอกสำรฉบบันี้ตำมทีเ่หน็สมควรและจะด ำเนินกำรแจง้ใหท้่ำนทรำบถงึกำรแกไ้ข
เปลีย่นแปลงดงักล่ำว หนงัสอืแจง้นโยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันี้มผีลใชบ้งัคบัทนัทใีนวนัทีป่ระกำศ 
 
1. ข้อมลูส่วนบคุคลท่ีกลุ่มบริษทัฯจะเกบ็รวบรวม 
ขอ้มลูสว่นบคุคล หมำยถงึ ขอ้มลูเกีย่วกบับคุคลซึง่ท ำใหส้ำมำรถระบตุวับคุคลนัน้ไดไ้มว่ำ่ทำงตรงหรอืทำงออ้ม แต่ไมร่วมถงึ
ขอ้มลูของผูถ้งึแกก่รรมโดยเฉพำะ ซึง่กลุ่มบรษิทัฯด ำเนินกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน ดงัต่อไปนี้ 
1.1 ขอ้มลูสว่นบคุคล ไดแ้ก ่

(1) กลุ่มบรษิทัฯเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของผูถ้อืหุ้น รวมถึงผูร้บัมอบอ ำนำจหรอืผูร้บัมอบฉันทะ เมื่อท่ำน
เป็นผูถ้ือหุ้นเช่น ชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ หมำยเลขโทรศพัท์ อีเมล ช่องทำงกำรติดต่อ สญัชำติ  อำชพี วนัเดอืนปี
เกดิ เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ ี เลขประจ ำตวัประชำชน เลขหนงัสอืเดนิทำง บญัชธีนำคำร จ ำนวนหุน้ เลขหมำย
ใบหุ้น ทะเบยีนผูถ้ือหุ้น ไฟล์หรอืส ำเนำเอกสำรที่ระบุตัวตนของผูถ้ือหุ้น กำรจ่ำยและรบัเงนิปันผล รวมถึง
ขอ้มลูสว่นบคุคลใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรท ำนิตกิรรมทีท่ ำในฐำนะผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

(2) กลุ่มบรษิทัฯเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของกรรมกำรและผูท้ีไ่ดร้บักำรเสนอชือ่เป็นกรรมกำร ดงันี้ 
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(ก) ในกระบวนกำรสรรหำ กลุ่มบรษิทัฯจะเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจำกบตัรประจ ำตวัประชำชน 
หนังสอืเดนิทำงหรอืเอกสำรทีท่ำงรำชกำรแต่ละประเทศออกใหท้ี่สำมำรถใชใ้นกำรยนืยนัตวัตนได ้
เช่น ชื่อนำมสกุล เพศ เลขที่บตัรประชำชน หมำยเลขหนังสือเดินทำง รูปถ่ำย วนัเดือนปีเกิด 
สญัชำต ิสถำนทีเ่กดิ สว่นสงู 

(ข) ส ำหรบัผู้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม เช่น กำรจ่ำย
คำ่ตอบแทนกำรจดัอบรม กจิกรรม สถำนะกำรสมรส ขอ้มลูเกีย่วกบัคูส่มรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉัน
สำมภีรรยำ บตุรบดิำมำรดำ พีน่้อง หมูโ่ลหติ หมำยเลขบญัชธีนำคำร อเีมล ประวตักิำรศกึษำ อำชพี 
ประวตัิกำรท ำงำนกำรเป็นกรรมกำร หรือมีต ำแหน่งในบรษิัทหรือกิจกำรอื่น ๆ กำรเข้ำประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท หรือคณะกรรมกำรชุดย่อยหรือผู้ถือหุ้น รำยงำนกำรประชุม ค่ำตอบแทน
กรรมกำร ข้อมูลกำรถือหลักทรพัย์ชื่อบริษัทหลกัทรพัย์  ผลกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำร วำระ
กรรมกำร ทะเบยีนกรรมกำร และขอ้มลูอื่น ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

(3) ข้อมูลกำรใช้งำนและกำรเขำ้ถึงระบบสำรสนเทศ คอมพิวเตอร์ ระบบงำน เว็บไซต์ แอปพลิเคชนั ระบบ
โครงข่ำย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบอีเมล เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบำยเทคโนโลยีสำรสน เทศของกลุ่ม
บรษิทัฯและกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

(4) เมื่อท่ำนเขำ้ร่วมกจิกรรมใดๆของกลุ่มบรษิทัฯ กลุ่มบรษิทัฯอำจมกีำรจะเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลเพิ่มเตมิโดยขอ
ควำมยนิยอมจำกท่ำนเป็นกรณีไป 

(5) เมือ่ท่ำนเขำ้ในบรเิวณพื้นทีข่องกลุ่มบรษิทัฯทีม่กีำรตดิตัง้กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (“กลอ้ง CCTV”) กลุ่มบรษิทัฯ
จะเกบ็ภำพจำกกล้อง CCTV ของกลุ่มบรษิทัฯ ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัฯไม่ไดเ้กบ็ขอ้มูลเสยีงผ่ำนทำงกล้อง CCTV 
โดยกลุ่มบรษิทัฯจะติดป้ำยให้ทรำบว่ำมกีำรใช้กล้อง CCTV ในบรเิวณพื้นที่ของกลุ่มบริษทัฯ  (ใชเ้ฉพำะกบั
บรษิทัในกลุ่มทีม่กีำรตดิตัง้ กลอ้ง CCTV เท่ำนัน้) 

1.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวำมอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น ขอ้มูลสุขภำพ ขอ้มูลกำรแพ้อำหำร ขอ้มูลกำรแพ้ยำเพื่อดำ 
เนินกำรเกีย่วกบักจิกรรมทีท่่ำนเขำ้ร่วมประชุมหรอืกจิกรรมต่ำงๆ ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัฯจะขอควำมยนิยอมโดยชดัแจ้งจำก
ท่ำนเป็นรำยกรณีไปและจะใชค้วำมพยำยำมอย่ำงดทีี่สุดในกำรจดัให้มมีำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัที่เพียงพอเพื่อ
ปกป้องคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลทีม่คีวำมอ่อนไหวของท่ำน 

 
2. วตัถปุระสงคก์ารประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล 
2.1 เพื่อปฏบิตัติำมสญัญำซึง่ผูถ้อืหุน้ หรอืกรรมกำรเป็นคูส่ญัญำกบักลุ่มบรษิทัฯ 
2.2 เพื่อปฏบิตัิตำมกฎหมำย เช่น กำรบรหิำรจดักำรบริษทั (เช่น กำรตัง้บรษิทั กำรเพิ่มทุน ลดทุน กำรปรบัโครงสร้ำง

กจิกำร กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรจดทะเบยีน) กำรประชุมผูถ้ือหุ้น กำรสรรหำและเป็นกรรมกำรบรษิัท กำรประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทั กำรจดักำรเกีย่วกบัสทิธแิละหน้ำทีข่องกรรมกำร ผูถ้อืหุน้ กำรจ่ำยเงนิปันผล กำรจดัทไบญัชแีละ
รำยงำน กำรตรวจสอบ เอกสำรตำมกฎหมำย กำรจดัสง่เอกสำรหรอืหนงัสอืต่ำงๆ รวมถงึหน้ำทีต่ำมกฎหมำยต่ำงๆของ
กำรเป็นบรษิทัจ ำกดั 

2.3 เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของกลุ่มบรษิทัฯ หรอืของบคุคลอื่น เชน่ กำรบรหิำรจดักำรบรษิทั กำรบนัทึกภำพ
ภำพเคลื่อนไหว รวมถึงเสยีงกำรประชุม ประวตัิกำรเขำ้ประชมุ รำยงำนกำรประชุม กำรรกัษำควำมปลอดภยั กำรจดั
กจิกรรม หรอืกำรสง่ขำ่วสำรหรอืขอ้เสนอใดๆ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ หรอืกรรมกำร รวมถงึเพื่อใชส้ทิธเิรียกรอ้งทำง
กฎหมำย 
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2.4 เพื่อป้องกนัและระงบัอนัตรำยต่อชวีติ ร่ำงกำย หรอืสุขภำพของท่ำนหรอืบุคคลอื่น เช่น กำรติดต่อในกรณีฉุกเฉินกำร
ควบคมุโรคตดิต่อ 

2.5 เพื่อกำรปฏบิตัหิน้ำที่ในกำรด ำเนินภำรกจิเพื่อประโยชน์สำธำรณะของกลุ่มบรษิทัฯ หรอืปฏบิตัหิน้ำที่ในกำรใชอ้ ำ นำจ
รฐัทีไ่ดม้อบให ้

2.6 กรณีทีท่่ำนใหค้วำมยนิยอมกลุ่มบรษิทัฯจะประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน กลุ่มบรษิทัฯจะแจง้ใหท้่ำนทรำบและขอ
ควำมยนิยอมจำกท่ำนเป็นครำวๆไป ทัง้นี้ ท่ำนสำมำรถศกึษำรำยละเอยีดเกีย่วกบัควำมยนิยอมไดใ้นขอ้ 4 ของหนงัสอื
แจง้ควำมยนิยอมฉบบันี้ 

 
3. การเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงคก์ารใช้ข้อมลูส่วนบคุคล 
กลุ่มบรษิทัฯจะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมวตัถุประสงค์ของกำรเกบ็รวบรวมเท่ำนัน้ ในกรณีที่กลุ่มบรษิทัฯมีควำม
จ ำเป็นทีจ่ะตอ้งใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่น กลุ่มบรษิทัฯจะด ำเนินกำรแจง้ใหท้่ำนทรำบโดยเรว็ 
 
4. การขอความยินยอมและผลกระทบท่ีเป็นไปได้จากการถอนความยินยอม 
4.1 กรณีที่กลุ่มบรษิทัฯเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยอำศยัควำมยนิยอมของท่ำน ท่ำนมสีทิธิที่จะถอน

ควำมยินยอมของท่ำนที่ให้ไวก้บักลุ่มบรษิทัฯไดต้ลอดเวลำ ซึ่งกำรถอนควำมยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรเกบ็
รวบรวม ใชเ้ปิดเผย หรอืประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลทีท่่ำนไดใ้หค้วำมยนิยอมไปแลว้ 

4.2 หำกท่ำนถอนควำมยินยอมที่ไดใ้ห้ไว้กบักลุ่มบรษิัทฯหรอืปฏเิสธไม่ให้ขอ้มูลบำงอย่ำง อำจส่งผลให้กลุ่มบรษิัทฯไม่
สำมำรถด ำเนินกำรเพื่อบรรลุวตัถุประสงคบ์ำงสว่นหรอืทัง้หมดตำมทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืแจง้นโยบำยฉบบันี้ได ้

 
5. ข้อมลูส่วนบคุคลของท่านถกูเกบ็รวบรวมอย่างไร 
บรษิทัท ำกำรเกบ็รวมรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนโดยตรง รวมทัง้จำกหน่วยงำนของรฐั หน่วยงำนทีก่ ำกบัดแูล ขอ้มลูที่มี
กำรเปิดเผยสูส่ำธำรณะกลุ่มบรษิทัฯท ำกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบักำรใชง้ำนเวบ็ไซต์ของท่ำนโดยอำศยั cookies (โปรด
ด ูCookies Policy ของแต่ละบรษิทัทีท่่ำนเขำ้ใชง้ำนเวบ็ไซต์) 
 
6. การเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่านให้บคุคลอ่ืน 
6.1 กลุ่มบรษิทัฯอำจท ำกำรเปิดเผยและแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนกบั 

(1) บรษิทัในกลุ่มตำมเอกสำรแนบทำ้ย 
(2) บคุคลและนิตบิคุคลอื่นทีไ่มไ่ดอ้ยู่ในกลุ่มของกลุ่มบรษิทัฯ (“บคุคลอื่น”) เพื่อบรรลุวตัถุประสงคก์ำรเกบ็รวบรวม

และประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตำมที่ระบุไวใ้นหนังสอืแจง้นโยบำยฉบบันี้ เช่น หน่วยงำนรฐั อำทิ กระทรวง
พำณิชย์ ศำล หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินคด ีผูใ้หบ้รกิำรที่เกีย่วขอ้ง เชน่ ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นกำรจัดกำร
ประชุม สถำบนักำรเงิน ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ และบุคคลอื่นที่จ ำ เป็นเพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรตำม
วตัถุประสงคก์ำรเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตำมทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืแจง้นโยบำยฉบบันี้ 

6.2 กลุ่มบรษิทัฯจะก ำหนดให้ผูท้ี่ไดร้บัขอ้มูลมมีำตรกำรปกป้องขอ้มูลของท่ำนอย่ำงเหมำะสมและประมวลผลขอ้มูลส่วน
บคุคลดงักล่ำวเท่ำทีจ่ ำเป็นเท่ำนัน้ และด ำเนินกำรเพื่อป้องกนัไมใ่หใ้ชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยมชิอบ 
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7. การโอนข้อมลูส่วนบคุคลไปต่างประเทศ 
7.1 ในกรณีที่มคีวำมจ ำเป็น กลุ่มบรษิทัฯอำจจะท ำกำรโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงับรษิทัในเครอืกจิกำรหรอืเครอื

ธุรกจิเดยีวกนัซึง่ตัง้อยู่ในต่ำงประเทศ ดงัรำยชือ่บรษิทัในกลุ่มตำมเอกสำรแนบทำ้ย ในกรณีทีจ่ ำเป็นเพื่อกำรปฏบิตัิตำม
สญัญำซึง่ท่ำนเป็นคูส่ญัญำ หรอืเป็นกำรกระท ำตำมสญัญำระหวำ่งกลุ่มบรษิทัฯกบับุคคลหรอืนิตบิคุคลอื่นเพื่อประโยชน์
ของท่ำนหรอืเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนกอ่นเขำ้ท ำ สญัญำ หรอืเพื่อป้องกนัหรอืระงบัอนัตรำยต่อชวีติ
ร่ำงกำย หรือสุขภำพของท่ำนหรือบุคคลอื่น เพื่ อปฏิบตัิตำมกฎหมำย หรือเป็นกำรจ ำเป็นเพื่อด ำเนินภำรกิจเพื่อ
ประโยชน์สำธำรณะทีส่ ำคญั 

7.2 กลุ่มบรษิทัฯอำจเกบ็ขอ้มลูของท่ำนบนคอมพวิเตอรเ์ซริฟ์เวอรห์รอืคลำวดท์ีใ่ห้บรกิำรโดยบุคคลอื่น และอำจใชโ้ปรแกรม
หรือแอปพลิเคชนัของบุคคลอื่นในรูปแบบของกำรให้บริกำรซอฟท์แวร์ส ำ เร็จรูปและรูปแบบของกำรให้บริกำร
แพลตฟอรม์ส ำเรจ็รปูในกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน แต่กลุ่มบรษิทัฯจะไมอ่นุญำตให้บุคคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง
สำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลได ้และจะก ำหนดให้บุคคลอื่นเหล่ำนัน้ต้องมมีำตรกำรคุม้ครองควำมมัน่คงปลอดภยัที่
เหมำะสม 

7.3 เพื่อคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนทีส่่งไปยงัต่ำงประเทศ กลุ่มบรษิทัฯไดจ้ดัท ำนโยบำยในกำรคุม้ครองขอ้มูลสว่น
บุคคลเพื่อกำรส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่
ต่ำงประเทศและอยู่ในเครอืกจิกำร 

 
8. การรกัษาความปลอดภยัของข้อมลูส่วนบคุคล 
8.1 กลุ่มบรษิทัฯมมีำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัทำงเทคนิคของขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน ทีป้่องกนัมใิหข้อ้มลูสว่นบุคคลที่

ถูกเก็บรวบรวมสูญหำยโดยอุบตัิเหตุ หรือถูกเข้ำถึง เปิดเผย หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่ชอบมิชอบหรือโดย
ปรำศจำกอ ำนำจ 

8.2 กลุ่มบริษัทฯจัดให้มีมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัที่เหมำะสม กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยพนักงำน 
ตวัแทนผูร้บัจ้ำง หรอืบุคคลที่สำม จะเป็นไปโดยจ ำกดั กลุ่มบรษิทัฯจะอนุญำตเฉพำะบุคคลที่มคีวำมจ ำเป็นจะต้อง
เขำ้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลนัน้เพื่อปฏบิตัหิน้ำที่ของตน หำกมกีรณีที่บุคคลที่สำม ท ำกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของ
ท่ำน จะเป็นกำรประมวลผลตำมค ำส ัง่ของกลุ่มบรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัฯจะก ำหนดใหบุ้คคลที่สำมดงักล่ำว มหีน้ำที่ใน
กำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน และปฏบิตัติำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

 
9. ระยะเวลาการเกบ็ข้อมลูส่วนบคุคล 
9.1 กลุ่มบรษิทัฯจะเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในระยะเวลำที่จ ำเป็นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตำมประเภทขอ้มูลส่วน

บุคคลแต่ละประเภท เว้นแต่กฎหมำยจะอนุญำตให้มีระยะเวลำกำรเก็บรกัษำที่นำนขึ้น ในกรณีที่ไม่สำมำรถระบุ
ระยะเวลำกำรเกบ็รกัษำขอ้มลูส่วนบุคคลไดช้ดัเจน กลุ่มบรษิทัฯจะเกบ็รกัษำขอ้มลูไวต้ำมระยะเวลำทีอ่ำจคำดหมำยได้
ตำมมำตรฐำนของกำรเกบ็รวบรวม (เชน่ อำยุควำมตำมกฎหมำยทัว่ไปสงูสดุ 10 ปี) 

9.2 กรณีกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด กลุ่มบรษิทัฯจะเกบ็ขอ้มลู 
(1) ในสถำนกำรณ์ปกต ิขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนอำจถูกเกบ็ไวเ้ป็นเวลำสงูสดุไมเ่กนิ 60 วนั 
(2) ในกรณีจ ำเป็น เชน่ กรณีทีจ่ ำเป็นตอ้งใชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรสบืสวน สอบสวน หรอืกำรด ำเนินคด ีหรอืกรณีที่

เจ้ำของขอ้มูลส่วนบุคคลรอ้งขอขอ้มูลส่วนบุคคลอำจถูกเกบ็รกัษำไวเ้กนิกว่ำ 60 วนัและบรษิทัจะด ำเนินกำร
ลบขอ้มลูดงักล่ำวอย่ำงปลอดภยัเมือ่เสรจ็สิน้วตัถุประสงคน์ัน้ๆ แลว้ 
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9.3 กลุ่มบรษิทัฯจดัใหม้รีะบบกำรตรวจสอบเพื่อด ำเนินกำรลบหรอืท ำลำยขอ้มลูสว่นบคุคลเมือ่พน้ก ำหนดระยะเวลำกำรเกบ็
รกัษำหรอืทีไ่มเ่กีย่วขอ้งหรอืเกนิควำมจ ำเป็นตำมวตัถุประสงคใ์นกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลนัน้ 

9.4 กรณีทีก่ลุ่มบรษิทัฯใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนโดยควำมยินยอมจำกท่ำน กลุ่มบรษิทัฯจะประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล
ดงักล่ำวจนกวำ่ท่ำนจะแจง้ขอยกเลิกควำมยนิยอมและกลุ่มบรษิทัฯด ำเนินกำรตำมคำ ขอของท่ำนเสรจ็สิน้แลว้ อย่ำงไร
กด็ ีกลุ่มบรษิทัฯจะยงัเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเท่ำที่จ ำเป็นส ำหรบับนัทึกเป็นประวตัิว่ำท่ำนเคยยกเลิกควำม
ยนิยอม เพื่อใหก้ลุ่มบรษิทัฯสำมำรถตอบสนองต่อค ำขอของท่ำนในอนำคตได ้

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

(1) ขอถอนควำมยนิยอมทีท่่ำนไดใ้หไ้วก้บักลุ่มบรษิทัฯ เพื่อประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน 
(2) ขอเขำ้ถึงและขอรบัส ำเนำข้อมูลส่วนบุคคลที่เกีย่วกบัตนซึ่งอยู่ในควำมรบัผดิชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน

บคุคล หรอืขอใหเ้ปิดเผยถงึกำรไดม้ำซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน 
(3) สง่หรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอเิล็กทรอนิกสต์ำมที่กฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลก ำหนดไป

ยงัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลอ่นื 
(4) คดัคำ้นกำรเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่กีย่วกบัตน 
(5) ขอให้ผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลด ำเนินกำรลบหรอืท ำลำย หรอืท ำให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลทีไ่ม่สำมำรถ

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

กอ่ใหเ้กดิควำมเขำ้ใจผดิ 
(8) รอ้งเรยีนต่อคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล ในกรณีที่กลุ่มบรษิทัฯหรอืผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล 

รวมทัง้ลูกจ้ำงหรือผู้รบัจ้ำงของกลุ่มบริษัทฯหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม
กฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

กลุ่มบรษิทัฯจะพจิำรณำค ำรอ้งขอใชส้ทิธดิงักล่ำว และแจ้งผลกำรพจิำรณำภำยใน 30 วนันับแต่วนัที่กลุ่มบรษิทัฯไดร้บัค ำ
รอ้งดงักล่ำวทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลและกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
10.2 ท่ำนสำมำรถใชส้ทิธิดงักล่ำวตำมกฎหมำย โดยกรอกขอ้มูลและควำมประสงค์ในแบบค ำขอใชส้ทิธิ หรอื แบบค ำขอ

ถอนควำมยนิยอม ทีป่รำกฏอยู่บนเวบ็ไซต์ของกลุ่มบรษิทัฯ โดยท่ำนจะเริม่ใชส้ทิธไิดเ้มือ่กฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บคุคลมผีลใชบ้งัคบักบัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบุคคล 

 
11. ข้อมลูเก่ียวกบัผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคล หรือเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 
ในกรณีที่ท่ำนมคี ำถำมเกีย่วกบักำรเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ท่ำนสำมำรถติดต่อ ผูค้วบคุม
ขอ้มลูสว่นบคุคล หรอืเจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (data protection officer: DPO) ผำ่นชอ่งทำง 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  

mailto:dpo@mmsbangkok.com


 

Page 6 of 7 
 

11.2 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทในกลุ่มแยกตำมแต่ละบรษิัท  ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในเอกสำรแนบท้ำย 
หนงัสอืแจง้นโยบำยควำมเป็นสว่นตวัฉบบันี้ 

                   
 

ประกำศ ณ วนัที ่1 สงิหำคม 2564 
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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 
 

 
 
 


