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หนังสือแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลส าหรบัผู้สมคัรเข้าเป็นพนักงาน 
ผู้สมคัรเข้าฝึกงาน และผู้ฝึกงาน 

(Privacy Notice For Job Applicants, Internship Applicants, and Interns) 
 

บรษิทั แมท็ชิง่ แมก็ซไิมซ์ โซลูช ัน่ จ ำกดั(มหำชน)  และบรษิทัในกลุ่มตำมเอกสำรแนบท้ำยนี้ (รวมเรยีกวำ่ “กลุ่มบรษิทัฯ”) 
ใหค้ ำมัน่ในกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของผูส้มคัรเขำ้เป็นพนักงำน ผูส้มคัรเขำ้ฝึกงำน และผูฝึ้กงำน (รวมเรยีกวำ่“ท่ำน”) 
ตำมทีพ่ระรำชบญัญตักิำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 บญัญตั ิ
 
ตำมหนังสอืแจ้งนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบันี้ กลุ่มบรษิทัฯมสีถำนะเป็น “ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล(data 
controller)” ตำมพระรำชบญัญตัิกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ซึ่งมกีำรเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่น
บคุคลของท่ำน 
 
เพื่อเป็นกำรปฏบิตัิตำมหน้ำทีใ่นกำรแจง้ใหเ้จำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคลทรำบถงึวตัถุประสงค์ของกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูล  ส่วน
บคุคลตำมฐำนทำงกฎหมำย (lawful basis) ระยะเวลำกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคล กำรเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล ขอ้มลู
เกีย่วกบัตวัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล และสทิธิของเจ้ำของขอ้มูลส่วนบุคคล ตำมมำตรำ 23 ของพระรำชบญัญตัคิุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 กลุ่มบรษิทัฯจงึไดอ้อกหนงัสอืแจง้นโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลส ำหรบัผูส้มคัรเขำ้เป็น
พนักงำน ผูส้มคัรเขำ้ฝึกงำน และผูฝึ้กงำนฉบบันี้  ซึ่งจะอธิบำยถงึลกัษณะและเหตุผลของกำรเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน 
 
หนังสอืแจ้งนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบันี้  ซึ่งเป็นกำรปฏบิตัิตำมมำตรำ 23 แห่งพระรำชบญัญตัิคุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ประกำศโดย  บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูช ัน่ จ ำกดั(มหำชน)และบริษัทที่มีรำยชื่อปรำกฎตำม
เอกสำรแนบท้ำยนี้ เวน้แต่บรษิทัที่ไดม้กีำรแจ้งนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล ตำมมำตรำ 23 ดงักล่ำวไวเ้ป็นกำร
เฉพำะของตน ใหก้ำรแจง้นโยบำยตำมมำตรำ 23 นี้เป็นไปตำมทีบ่รษิทันัน้ไดป้ระกำศไว ้
 
กลุ่มบรษิทัฯอำจจะด ำเนินกำรแกไ้ขปรบัปรงุเอกสำรฉบบันี้ตำมทีเ่หน็สมควรและจะด ำเนินกำรแจง้ใหท้่ำนทรำบถงึกำรแกไ้ข
เปลีย่นแปลงดงักล่ำว หนงัสอืแจง้นโยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันี้มผีลใชบ้งัคบัทนัทใีนวนัทีป่ระกำศ 
 
1. ข้อมลูส่วนบคุคลท่ีกลุ่มบริษทัฯจะเกบ็รวบรวม 
ขอ้มลูสว่นบคุคล หมำยถงึ ขอ้มลูเกีย่วกบับคุคลซึง่ท ำใหส้ำมำรถระบตุวับคุคลนัน้ไดไ้มว่ำ่ทำงตรงหรอืทำงออ้ม แต่ไมร่วมถงึ
ขอ้มลูของผูถ้งึแกก่รรมโดยเฉพำะ ซึง่กลุ่มบรษิทัฯด ำเนินกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนดงัต่อไปนี้ 
1.1 ขอ้มลูสว่นบคุคล ไดแ้ก ่

(1) ขอ้มลูตำมทีก่ ำหนดไวใ้นใบสมคัร ดงันี้ 
(ก) ขอ้มูลตำมเอกสำรทีท่่ำนส่งมอบใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัฯ เช่น Resume Curriculum Vitae (CV) จดหมำย

สมคัรงำนใบสมคัรงำน ควำมเหน็ประกอบกำรสรรหำพนกังำน 
             (ข) ข้อมูลเกี่ยวกบัตัวของท่ำน เช่น ชื่อ นำมสกุล เพศ วนัเดือนปีเกิด น ้ ำหนัก ส่วนสูง เลขที่บตัร 

ประชำชนหรอืหนงัสอืเดนิทำง หมูเ่ลอืด สญัชำต ิศำสนำ สถำนะกำรสมรส 
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(ค) ขอ้มลูในกำรติดต่อกบัท่ำน เชน่ ทีอ่ยู่ ทีอ่ยู่ของจดหมำยอิเล็กทรอนิกส ์ (e-mail address) หมำยเลข
โทรศพัท์ ขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 

(ง) เงือ่นไขในกำรปฏบิตังิำน เชน่ สำมำรถปฏบิตังิำนต่ำงจงัหวดัไดห้รอืไม่ พื้นทีท่ีต่อ้งกำรปฏบิตังิำน 
(จ) ขอ้มลูของคูส่มรส บตุร บดิำ มำรดำ เชน่ ชือ่ นำมสกลุ เลขทีบ่ตัรประชำชน วนัเกดิ สญัชำต ิหมูโ่ลหติ 

กำรศกึษำ อำชพี ทีอ่ยู่ หมำยเลขโทรศพัท์ 
(ฉ) ขอ้มลูเกีย่วกบัสมำชกิครอบครวัหรอืผูอ้ยู่ในควำมดแูลของท่ำน 
(ช) รปูถ่ำยและภำพเคลื่อนไหว 
(ซ) ขอ้มลูเกีย่วกบักำรศกึษำ ควำมสำมำรถ และกำรพฒันำศกัยภำพ และคณุสมบตัอิื่น ๆ ของท่ำน เชน่ 

ระดบักำรศึกษำ วุฒกิำรศกึษำ สถำบนั/มหำวทิยำลยั ประวตัิกำรศึกษำ ประวตัิกำรฝึกอบรม ผล
กำรศึกษำ ผลกำรทดสอบ สิทธิในกำรท ำงำนอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย คุณสมบตัิด้ำนวิชำชีพ
ควำมสำมำรถทำงดำ้นภำษำ และควำมสำมำรถอื่นๆ ขอ้มลูจำกกำรอำ้งองิทีท่่ำนไดใ้หแ้ก่กลุ่มบรษิทัฯ 

(ฌ) ข้อมูลเกี่ยวกบัประสบกำรณ์ท ำงำนและข้อมูลเกี่ยวกบักำรจ้ำงงำนในอดีต เช่น ต ำแหน่งงำน 
รำยละเอยีดของนำยจำ้ง เงนิเดอืนและคำ่ตอบแทน สวสัดกิำรทีไ่ดร้บั ระยะเวลำกำรท ำงำนในองค์กร
ดงักล่ำว เหตุผลของกำรลำออก หรอืขอ้มลูกำรถูกเลกิจำ้งจำกอดตีนำยจำ้ง 

(ญ) ขอ้มลูเกีย่วกบัภำระทำงทหำร 
(ฎ) ควำมสำมำรถในกำรขบัขีย่ำนพำหนะ 
(ฏ) รำยละเอยีดของบคุคลทีอ่ำ้งถงึ และรำยละเอยีดของผูท้ี่กลุ่มบรษิทัฯสำมำรถตดิต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 

(2) ขอ้มูลจำกกำรท ำแบบทดสอบขอ้มูลเกีย่วกบัลกัษณะของท่ำน เช่น นิสยั พฤติกรรม ทศันคติ ควำมถนัด ทกัษะ
ภำวะควำมเป็นผูน้ ำ ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกบัผูอ้ื่น ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ ซึง่อำจไดม้ำจำกกำรสงัเกต
และวเิครำะห์ของกลุ่มบรษิทัฯในระหวำ่งทีท่่ำนเขำ้รว่มกจิกรรมกบักลุ่มบรษิทัฯ 

      (3) ขอ้มลูทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรรำยงำนหน่วยงำนที่ก ำกบัดแูล เชน่ กระทรวงแรงงำน กระทรวง  อุตสำหกรรมกระทรวง
พำณิชย์  

      (4) ขอ้มลูทีร่วบรวมจำกท่ำน เชน่ ขอ้มลูทีท่่ำนระบหุรอืใหไ้วแ้ก่กลุ่มบรษิทัฯ ขอ้มลูทีท่่ำนแจง้แกก่ลุ่มบรษิทัฯในระหวำ่ง
กำรสมัภำษณ์งำน ขอ้มลูของท่ำนจำกกำรท ำแบบทดสอบต่ำงๆ ขอ้มลูทีท่่ำนใหไ้วใ้นกำรเขำ้ร่วมกจิกรรมกบักลุ่ม
บรษิทัฯ 

(5) ขอ้มลูทีท่่ำนเลอืกจะแบง่ปันและเปิดเผยผ่ำนระบบ แอปพลเิคชนั เครือ่งมอื แบบสอบถำม และ บรกิำรต่ำงๆของ
กลุ่มบรษิทัฯ 

(6) เอกสำรที่สำมำรถใชเ้พื่อระบุตวัตนของท่ำน เช่น ส ำเนำเอกสำรที่หน่วยงำนของรฐัออกให้ เช่น บตัรประจ ำตวั
ประชำชน ใบอนุญำตขบัรถ หนงัสอืเดนิทำง และส ำเนำเอกสำรที่หน่วยงำนของรฐัหรอืเอกชนออกให ้ เชน่ ส ำเนำ
ทะเบยีนบำ้น ประกำศนียบตัร ปรญิญำบตัร ใบแสดงผลกำรเรยีน 

(7) ขอ้มูลอื่นๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรสรรหำและคดัเลอืกพนักงำนหรอืนักศกึษำฝึกงำน กำรปฏบิตัิตำมสญัญำ กำรฝึกงำน 
กำรดูแลสิทธิประโยชน์สวสัดิกำร กำรวิเครำะห์และกำรบริหำรงำนของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงกำรปฏิบตัิตำม
กฎหมำยต่ำงๆ 

 (8) ส ำหรบัผูฝึ้กงำน มกีำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพิม่เตมิ เชน่ 
(ก) ขอ้มูลเกีย่วกบับดิำมำรดำหรอืผูป้กครอง เช่น ชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ หมำยเลขโทรศพัท์หรอืหมำยเลข

โทรศพัท์เคลื่อนที ่
(ข) บญัชธีนำคำรเพื่อใชใ้นกำรจ่ำยคำ่เบีย้เลี้ยงฝึกงำน 
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(ค) ลกัษณะของผูฝึ้กงำนและขอ้มูลจำกกำรฝึกงำน เช่น นิสยั พฤติกรรม ทศันคติ ควำมถนัด ทกัษะ 
ภำวะควำมเป็นผูน้ ำ ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกบัผูอ้ื่น ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ ควำมมวีนิยั 
หรือลักษณะอื่นๆ รวมถึง กำรบนัทึกเวลำเข้ำออกงำน และระยะเวลำในกำรปฏิบตัิงำน เพื่อ
ประเมนิผลกำรฝึกงำน 

(ง) ขอ้มลูอื่นๆ เชน่ รำยละเอยีดของผูแ้นะน ำ 
(9) กรณีทีท่่ำนไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นพนกังำน กลุ่มบรษิทัฯจะมกีำรเกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคลเพิม่ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นหนังสอื

แจง้นโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลส ำหรบัพนกังำน 
1.2 ขอ้มลูสว่นบคุคลทีม่คีวำมอ่อนไหว (Sensitive Data) ไดแ้ก ่

(1) กลุ่มบริษัทฯอำจมีควำมจ ำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวของท่ำน     
เพื่อใชง้ำนตำมวตัถุประสงคท์ีก่ลุ่มบรษิทัฯแจง้ไวใ้นนโยบำยควำมเป็นส่วนตวันี้ 

       (2) กลุ่มบรษิทัฯอำจตอ้งประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลทีม่คีวำมอ่อนไหว ในกรณีดงัต่อไปนี้ 
(ก) ขอ้มลูสขุภำพ เชน่ น ้ำหนกั สว่นสงู โรคประจ ำตวั ตำบอดส ีผลกำรตรวจรำ่งกำย กำรตัง้ครรภ ์ขอ้มลู

กำรแพ้อำหำร ข้อมูลกำรแพ้ยำ หมู่โลหิต ใบรบัรองแพทย์ ประวตัิกำรรกัษำพยำบำล เพื่อกำร
คุม้ครองแรงงำนกำรประเมนิควำมสำมำรถในกำรท ำงำน รวมถงึกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

(ข) ขอ้มลูชวีภำพ (biometric data) เชน่ ขอ้มลูจ ำลองลำยนิ้วมอื เพื่อใชใ้นกำรระบแุละยนืยนัตวัตน  ของ
ท่ำนกำรป้องกนัอำชญำกรรม และกำรรกัษำประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของ กลุ่มบรษิทัฯหรอื
ของบคุคลอื่น 

(ค) ข้อมูลเกี่ยวกบัประวตัิอำชญำกรรม เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรปฏิบตัิงำนและร ักษำ
ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของกลุ่มบรษิทัฯ หรอืของบคุคลอื่น 

(ง) ควำมเชื่อในลัทธิศำสนำ ปรชัญำ เชื้อชำติ สญัชำติ ควำมพิกำร ข้อมูลสหภำพแรงงำน ข้อมูล
พนัธุกรรมขอ้มูลชวีภำพ เพื่อประกอบกำรจดัให้มสีิง่อ ำนวยควำมสะดวก กจิกรรม และสวสัดกิำรที่
เหมำะสมกบัพนักงำน รวมถงึเพื่อใชใ้นกำรบรหิำรจดักำรดำ้นกำรดแูลพนักงำนอย่ำงเท่ำเทยีมและ
เป็นธรรมตำมหลกัสทิธมินุษยชน 

(จ) ขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวำมอ่อนไหว ที่ปรำกฎอยู่ในบตัรประจ ำตวัประชำชน หนังสอืเดนิทำง หรอื
เอกสำรอื่นๆทีอ่อกใหโ้ดยหน่วยงำนของรฐั เชน่ ควำมเชือ่ในลทัธศิำสนำ เชือ้ชำต ิสญัชำต ิหมูโ่ลหติ 
ในกรณีที่มคีวำมจ ำเป็นต้องใชเ้อกสำรหลักฐำนดงักล่ำวเพื่อกำรปฏบิตัิตำมกฎหมำย หรอืเพื่อใช้
ยนืยนัตวัตนแลว้แต่กรณี 

(ฉ) ขอ้มลูสว่นบคุคลทีม่คีวำมอ่อนไหวอื่นๆ ตำมวตัถุประสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมำย เชน่ เพื่อป้องกนัหรอื
ระงบัอนัตรำยต่อชวีติ ร่ำงกำย หรอืสุขภำพของบุคคลในกรณีที่ท่ำนไมส่ำมำรถใหค้วำมยินยอมได ้
เป็นขอ้มูลที่เปิดเผยต่อสำธำรณะดว้ยควำมยินยอมโดยชดัแจ้งของท่ำน เพื่อใชส้ทิธิเรยีกรอ้งตำม
กฎหมำย เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์เกีย่วกบักำรคุม้ครองแรงงำน กำรประกนัสงัคม และสวสัดกิำรของ
พนกังำน 

(3) ในกรณีที่จ ำเป็นกลุ่มบรษิทัฯจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวำมอ่อนไหวของท่ำนโดยไดร้บัควำมยินยอม
โดยชดัแจ้งจำกท่ำนหรอืเพื่อวตัถุประสงค์อื่นตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้เท่ำนัน้ ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัฯจะใชค้วำม
พยำยำมอย่ำงดทีี่สุดในกำรจัดให้มมีำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บคุคลทีม่คีวำมอ่อนไหวของท่ำน 
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(4) ข้อมูลเกี่ยวกบัประวตัิอำชญำกรรม ซึ่งจะเก็บจำกกำรหลักฐำนที่ท่ำนน ำมำแสดงหรือหรือท่ำนยินยอมให้
ตรวจสอบจำกหน่วยงำนที่มอี ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย โดยกลุ่มบรษิทัฯจะจัดให้มีมำตรกำรคุ้มครองข้อมูล
ดงักล่ำวตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

 
2. วตัถปุระสงคกา์รประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล 
2.1 เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนในกำรสมคัรงำนกบักลุ่มบรษิทัฯ เช่น กำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรสรร

หำกำรตรวจสอบคณุสมบตั ิคดัเลอืกกอ่นกำรท ำสญัญำจ้ำงเป็นพนักงำน รวมถงึกำรปฏบิตัติำมขอ้ตกลงกำรเขำ้ฝึกงำน
กำรจ่ำยคำ่ตอบแทนกำรฝึกงำน กำรไดร้บัสทิธปิระโยชน์ต่ำงๆ จำกกำรฝึกงำน 

2.2 เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของกลุ่มบรษิทัฯหรอืของบุคคลอื่น เชน่ วเิครำะห์และจดัท ำฐำนขอ้มลู กำรบรหิำร
จดักำรและปรบัปรุงกระบวนกำรสรรหำและคดัเลือกพนักงำน กำรประเมนิผลกำรฝึกงำน กำรส่งข่ำวสำรที่เกีย่วกบั
ต ำแหน่งงำน กำรจดัท ำสญัญำฝึกงำนหรือสญัญำจ้ำงงำนในกรณีที่ท่ำนผ่ำนกำรคดัเลือก กำรใชส้ทิธิเรยีกรอ้งตำม
กฎหมำย 

2.3 เพื่อป้องกนัและระงบัอนัตรำยต่อชวีติ ร่ำงกำย หรอืสุขภำพของท่ำนหรอืบุคคลอื่น เช่น กำรติดต่อในกรณีฉุกเฉินกำร
ควบคมุและป้องกนัโรคตดิต่อ 

2.4 เพื่อใหก้ลุ่มบรษิทัฯสำมำรถปฏบิตัติำมกฎหมำย เชน่ กำรปฏบิตัติำมบทบญัญตัขิองกฎหมำย กฎระเบยีบ และค ำส ัง่ของ
ผูท้ีม่อี ำนำจตำมกฎหมำย 

2.5 เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อกำรปฏบิตัหิน้ำที่ในกำรด ำเนินภำรกจิเพื่อประโยชน์สำธำรณะของกลุ่มบรษิทัฯ หรอืปฏบิตัหิน้ำที่ใน
กำรใชอ้ ำนำจรฐัทีไ่ดม้อบใหแ้กก่ลุ่มบรษิทัฯ 

2.6 เพื่อบรรลุวตัถุประสงคต์ำมควำมยนิยอมทีท่่ำนไดใ้หไ้ว ้ เชน่ กำรยนิยอมใหส้ง่ขอ้มลูกำรสมคัรเขำ้ท ำงำนหรอืกำรสมคัร
เขำ้ฝึกงำนของท่ำนแกบ่รษิทัในกลุ่ม กำรเกบ็ขอ้มลูของท่ำนไวเ้พื่อกำรพจิำรณำในโอกำสต่อไป (Reserve Lists) 

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

ควำมยินยอมของท่ำนที่ให้ไวก้บักลุ่มบรษิทัฯไดต้ลอดเวลำ ซึ่งกำรถอนควำมยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรเก็บ
รวบรวม ใชเ้ปิดเผย หรอืประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลทีท่่ำนไดใ้หค้วำมยนิยอมไปแลว้ 

4.2 หำกท่ำนถอนควำมยินยอมที่ไดใ้ห้ไว้กบักลุ่มบรษิัทฯหรอืปฏเิสธไม่ให้ขอ้มูลบำงอย่ำง อำจส่งผลให้กลุ่มบรษิัทฯไม่
สำมำรถด ำเนินกำรเพื่อบรรลุวตัถุประสงคบ์ำงสว่นหรอืทัง้หมดตำมทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืแจง้นโยบำยฉบบันี้ได ้

4.3 หำกท่ำนมอีำยุไม่ครบ 20 ปีบรบิูรณ์ ท่ำนรบัรองว่ำ ท่ำนมอี ำนำจหรือไดร้บัมอบอ ำนำจตำมกฎหมำยที่จะรบัทรำบ
หนังสอืแจ้งนโยบำยฉบบันี้ และให้ควำมยินยอมต่อกลุ่มบรษิทัฯแทนผูใ้ชอ้ ำนำจปกครองของท่ำนในกำรประมวลผล
ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูใ้ชอ้ ำนำจปกครองของท่ำนตำมหนงัสอืแจง้นโยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันี้ 
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5. ข้อมลูส่วนบคุคลของท่านถกูเกบ็รวบรวมอย่างไร 
บรษิทัท ำกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนโดยตรงผ่ำนระบบกำรรบัสมคัรงำนและกระบวนกำรจ้ำงงำน และบรษิทั
อำจไดร้บัขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนจำกแหล่งอื่น เชน่ ผำ่นผูใ้หบ้รกิำรดำ้นกำรจำ้งงำน และกลุ่มบรษิทัฯอำจจะเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนจำกอดตีนำยจ้ำงของท่ำน หรอืหน่วยงำนของรฐันอกจำกนี้ กลุ่มบรษิทัฯจะเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วน
บคุคลของท่ำนผ่ำนกจิกรรมทีเ่กีย่วกบักำรจ้ำงงำน กำรฝึกงำนต่ำงๆ ตลอดระยะเวลำที่ท่ำนท ำงำนให้กบักลุ่มบรษิทัฯ กลุ่ม
บรษิทัฯท ำกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบักำรใชง้ำนเวบ็ไซต์ของท่ำนโดยอำศยั cookies (โปรดด ูCookies Policy ของแต่
ละบรษิทัทีท่่ำนเขำ้ใชง้ำนเวบ็ไซต์) 
 
6. การเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่านให้บคุคลอ่ืน 
6.1 กลุ่มบรษิทัฯอำจท ำกำรเปิดเผยและแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนกบั 

    (1) บรษิทัในกลุ่มตำมเอกสำรแนบทำ้ย 
 (2) บคุคลและนิตบิคุคลอื่นทีไ่มไ่ดเ้ป็นบรษิทัในกลุ่มของกลุ่มบรษิทัฯ (“บคุคลอื่น”) เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์กำรเก็บ

รวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตำมทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืแจง้นโยบำยฉบบันี้ เช่น ผูใ้ห้บรกิำรเกีย่วกบั
กระบวนกำรสรรหำคดัเลือกบุคคลำกรและกำรจ้ำงงำน กำรตรวจสอบประวตัิ กำรทดสอบคุณสมบตัิและ
ควำมสำมำรถ ผูใ้ห้บรกิำรที่เกีย่วขอ้งกบัสวสัดิกำรทำงสุขภำพหรอืกำรประกนัภยัต่ำงๆ สถำบนักำรเงนิ คู่
ธุรกจิ ผูใ้ห้บรกิำรเกีย่วกบักำรรกัษำควำมปลอดภยั ผูพ้ฒันำระบบสำรสนเทศ หรอืผูใ้ห้บรกิำรทำงดำ้นระบบ
สำรสนเทศ หน่วยงำนของรฐั และบุคคลอื่นที่จ ำเป็นเพื่อใหก้ลุ่มบรษิทัฯสำมำรถด ำเนินธุรกจิและใหบ้รกิำรแก่
พนกังำน รวมถงึด ำเนินกำรใดๆ ตำมวตัถุประสงค์กำรเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตำมที่ระบุ
ไวใ้นหนงัสอืแจง้นโยบำยฉบบันี้ 

6.2 กลุ่มบรษิทัฯจะก ำหนดให้ผูท้ี่ไดร้บัขอ้มูลมมีำตรกำรปกป้องขอ้มูลของท่ำนอย่ำงเหมำะสมและประมวลผลขอ้มูลส่วน
บคุคลดงักล่ำวเท่ำทีจ่ ำเป็นเท่ำนัน้ และด ำเนินกำรเพื่อป้องกนัไมใ่หใ้ชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยมชิอบ 

 
7. การโอนข้อมลูส่วนบคุคลไปต่างประเทศ 
7.1 ในกรณีที่มคีวำมจ ำเป็น กลุ่มบรษิทัฯอำจจะท ำกำรโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงับรษิทัในเครอืกจิกำรหรอืเครอื

ธุรกจิเดยีวกนัซึง่ตัง้อยู่ในต่ำงประเทศ ดงัรำยชือ่บรษิทัในกลุ่มตำมเอกสำรแนบทำ้ย ในกรณีทีจ่ ำเป็นเพื่อกำรปฏบิตัิตำม
สญัญำซึง่ท่ำนเป็นคูส่ญัญำ หรอืเป็นกำรกระท ำตำมสญัญำระหวำ่งกลุ่มบรษิทัฯกบับุคคลหรอืนิตบิคุคลอื่นเพื่อประโยชน์
ของท่ำนหรอืเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนกอ่นเขำ้ท ำสญัญำ หรอืเพื่อป้องกนัหรอืระงบัอนัตรำยต่อชีวติ
ร่ำงกำย หรือสุขภำพของท่ำนหรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบตัิตำมกฎหมำย หรือเป็นกำรจ ำเป็นเพื่อด ำเนินภำรกิจเพื่อ
ประโยชน์สำธำรณะทีส่ ำคญั 

7.2 กลุ่มบรษิทัฯอำจเกบ็ขอ้มลูของท่ำนบนคอมพวิเตอรเ์ซริฟ์เวอรห์รอืคลำวดท์ีใ่ห้บรกิำรโดยบุคคลอื่น และอำจใชโ้ปรแกรม
หรือแอปพลิเคชนัของบุคคลอื่นในรูปแบบของกำรให้บริกำรซอฟท์แวร์ส ำ เร็จรูปและรูปแบบของกำรให้บริกำร
แพลตฟอรม์ส ำเรจ็รปูในกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน แต่กลุ่มบรษิทัฯจะไมอ่นุญำตให้บุคคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง
สำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลได ้และจะก ำหนดให้บุคคลอื่นเหล่ำนัน้ต้องมมีำตรกำรคุม้ครองควำมมัน่คงปลอดภยัที่
เหมำะสม 
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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
เขำ้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลนัน้เพื่อปฏบิตัหิน้ำทีข่องตน หำกมกีรณีที่บุคคลที่สำม ท ำกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของ
ท่ำน จะเป็นกำรประมวลผลตำมค ำส ัง่ของกลุ่มบรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัฯจะก ำหนดใหบุ้คคลที่สำมดงักล่ำว มหีน้ำที่ใน
กำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน และปฏบิตัติำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

 
9. ระยะเวลาการเกบ็ข้อมลูส่วนบคุคล 
9.1 กลุ่มบรษิทัฯจะเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในระยะเวลำที่จ ำเป็นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตำมประเภทขอ้มูลส่วน

บุคคลแต่ละประเภท เว้นแต่กฎหมำยจะอนุญำตให้มีระยะเวลำกำร เก็บรกัษำที่นำนขึ้น ในกรณีที่ไม่สำมำรถระบุ
ระยะเวลำกำรเกบ็รกัษำขอ้มลูส่วนบุคคลไดช้ดัเจน กลุ่มบรษิทัฯจะเกบ็รกัษำขอ้มลูไวต้ำมระยะเวลำทีอ่ำจคำดหมำยได้
ตำมมำตรฐำนของกำรเกบ็รวบรวม (เชน่ อำยุควำมตำมกฎหมำยทัว่ไปสงูสดุ 10 ปี) 

9.2 ระยะเวลำที่กลุ่มบรษิทัฯเกบ็รกัษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนอำจแตกต่ำงกนัไปตำมกจิกรรมกำรประมวลผล ซึ่งท่ำน
สำมำรถดรูำยละเอยีดไดใ้นแต่ละหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

9.3 กลุ่มบรษิทัฯอำจเกบ็รกัษำขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนไวห้ลงัเสรจ็สิน้กำรพจิำรณำควำมเหมำะสมของท่ำนในต ำแหน่งนัน้ 
เพื่อใชใ้นกำรพิจำรณำและติดต่อกบัท่ำนในกรณีที่มีต ำแหน่งงำนอื่นที่กลุ่มบรษิัทฯเห็นว่ำอำจเหมำะสมกบัท่ำนใน
ระยะเวลำทีจ่ ำเป็นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคใ์นกำรสมคัรเขำ้เป็นพนักงำน หรอืเขำ้ฝึกงำน และหำกท่ำนไมต่้องกำรให้
กลุ่มบรษิทัฯเกบ็ขอ้มูลไวเ้พื่อประกอบกำรพจิำรณำต ำแหน่งงำนอื่น ท่ำนสำมำรถติดต่อกลุ่มบรษิทัฯไดต้ำมช่องทำงที่
ระบไุวใ้นหนงัสอืแจง้นโยบำยฉบบันี้ 

9.4 กรณีทีท่่ำนผำ่นกำรคดัเลอืกเขำ้ท ำงำนเป็นพนกังำน หรอืเขำ้ฝึกงำน กลุ่มบรษิทัฯจะเกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนต่อไป
ในระยะเวลำทีจ่ ำเป็นเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นกำรจำ้งงำนพนกังำน หรอืกำรฝึกงำนของท่ำน 

9.5 กรณีทีกลุ่มบรษิทัฯใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยขอควำมยินยอมจำกท่ำน กลุ่มบรษิทัฯจะประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลดงักล่ำวจนกว่ำท่ำนจะแจ้งขอยกเลิกควำมยินยอมและกลุ่มบรษิทัฯด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนเสรจ็สิน้แลว้ 
อย่ำงไรกด็กีลุ่มบรษิทัฯจะยงัเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเท่ำที่จ ำเป็นส ำหรบับนัทึกเป็นประวตัิว่ำท่ำนเคยยกเลิก
ควำมยนิยอม เพื่อใหก้ลุ่มบรษิทัฯสำมำรถตอบสนองต่อค ำขอของท่ำนในอนำคตได ้

9.6 กลุ่มบรษิทัฯจดัใหม้รีะบบกำรตรวจสอบเพื่อด ำเนินกำรลบหรอืท ำลำยขอ้มลูสว่นบคุคลเมือ่พน้ก ำหนดระยะเวลำกำรเกบ็
รกัษำหรอืทีไ่มเ่กีย่วขอ้งหรอืเกนิควำมจ ำเป็นตำมวตัถุประสงคใ์นกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลนัน้ 
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10. สิทธิของเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล 
10.1 ตำมเงือ่นไขทีพ่ระรำชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 ก ำหนด ท่ำนมสีทิธดิงัต่อไปนี้ 

(1) ขอถอนควำมยนิยอมทีท่่ำนไดใ้หไ้วก้บักลุ่มบรษิทัฯ เพื่อประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน 
(2) ขอเขำ้ถึงและขอรบัส ำเนำข้อมูลส่วนบุคคลที่เกีย่วกบัตนซึ่งอยู่ในควำมรบัผดิชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน

บคุคล หรอืขอใหเ้ปิดเผยถงึกำรไดม้ำซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน 
(3) ส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเลกทรอนิกส์ตำมที่พระรำชบญัญตัิคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล

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

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

กอ่ใหเ้กดิควำมเขำ้ใจผดิ 
(8) รอ้งเรยีนต่อคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล ในกรณีที่กลุ่มบรษิทัฯหรอืผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล 

รวมทัง้ลูกจ้ำงหรือผู้รบัจ้ำงของกลุ่มบริษัทฯหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม
กฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัฯจะพิจำรณำค ำรอ้งขอใชส้ทิธิดงักล่ำว และแจ้งผลกำร
พิจำรณำภำยใน 30 วนั นับแต่วนัที่กลุ่มบริษัทฯได้รบัค ำร้องดงักล่ำว ทัง้นี้ ให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลและกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

10.2 ท่ำนสำมำรถใชส้ทิธดิงักล่ำวตำมกฎหมำย โดยกรอกขอ้มลูและควำมประสงคใ์นแบบค ำขอใชส้ทิธหิรอื แบบค ำขอถอน
ควำมยนิยอม ทีป่รำกฏอยู่บนเวบ็ไซต์ของกลุ่มบรษิทัฯ โดยท่ำนจะเริม่ใชส้ทิธไิดเ้มือ่กฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลมผีล
ใชบ้งัคบักบัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล 
 
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  

11.2 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทในกลุ่มแยกตำมแต่ละบริษัท  ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในเอกสำรแนบท้ำย 
หนงัสอืแจง้นโยบำยควำมเป็นสว่นตวัฉบบันี้ 

                   
 

ประกำศ ณ วนัที ่1 สงิหำคม 2564 
                         

 
 

mailto:dpo@mmsbangkok.com


 

Page 8 of 8 
 

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 
 

 
 
 


