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หนังสือแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลส าหรบัพนักงาน 
(Privacy Notice for Employees) 

 
บรษิทั แมท็ชิง่ แมก็ซิไมซ์ โซลูช ัน่ จ ำกดั(มหำชน) และบรษิทัในกลุ่มตำมเอกสำรแนบทำ้ยนี้ (รวมเรยีกว่ำ “กลุ่มบรษิทัฯ”) 
ให้ค ำมัน่ในกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงำน (“ท่ำน”) ตำมที่พระรำชบญัญตัิกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 บญัญตั ิ
 
ตำมหนังสือแจ้งนโยบำยฉบับนี้  กลุ่มบริษัทฯมีสถำนะเป็น  “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ” (data controller) ตำม
พระรำชบญัญตักิำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 ซึง่มกีำรเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน 
  
เพื่อเป็นกำรปฏบิตัิตำมหน้ำที่ในกำรแจ้งให้เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทรำบถึงวตัถุประสงค์ของกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูลสว่น
บคุคลตำมฐำนทำงกฎหมำย (lawful basis) ระยะเวลำกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคล กำรเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล ขอ้มลู
เกีย่วกบัตวัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล และสทิธิของเจ้ำของขอ้มูลส่วนบุคคลตำมมำตรำ 23 ของพระรำชบญัญตัิคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 กลุ่มบรษิทัฯจงึไดอ้อกหนงัสอืแจง้นโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคลส ำหรบัพนักงำนฉบบั
นี้ ซึง่จะอธบิำยถงึลกัษณะและเหตุผลของกำรเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน 
 
หนังสอืแจ้งนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบันี้  ซึ่งเป็นกำรปฏบิตัิตำมมำตรำ 23 แห่งพระรำชบญัญตัิคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกำศโดยบรษิทั บรษิทั แมท็ชิง่ แมก็ซิไมซ์ โซลูช ัน่ จ ำกดั(มหำชน) และบรษิทัที่มรีำยชือ่ปรำกฎตำม
เอกสำรแนบท้ำยนี้ เวน้แต่บรษิทัที่ไดม้กีำรแจ้งนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  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)  ขอ้มูลเกีย่วกบัตวัของพนักงำน หรอืขอ้มูลส่วนตวั เช่น ชื่อ นำมสกุล วนัเดอืนปีเกดิ อำยุ เพศ สถำนะกำร
สมรส ควำมสนใจ ควำมคดิเหน็ 

(2)  ขอ้มลูกำรตดิต่อ เชน่ ทีอ่ยู่ หมำยเลขโทรศพัท์ ทีอ่ยู่ของจดหมำยอเิลก็ทรอนิกส ์(Email address) ขอ้มลู 
กำรตดิต่อทำงโซเชยีลมเีดยี รำยละเอยีดบคุคลทีต่ดิต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน รำยละเอยีดของบคุคลทีอ่ำ้งองิ 

(3)  ขอ้มลูและเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนกำรสรรหำพนกังำน เชน่ Resume Curriculum Vitae (CV) 
จดหมำยสมคัรงำน ใบสมคัรงำน ควำมเหน็ประกอบกำรสรรหำพนกังำน 

(4)  ขอ้มลูเกีย่วกบักำรศกึษำ ควำมสำมำรถ หรอืศกัยภำพ รวมทัง้คณุสมบตัอิื่นๆ ของพนกังำน เชน่ ระดบั 
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กำรศกึษำ วฒุกิำรศกึษำ สถำบนั/มหำวทิยำลยั ประวตักิำรศกึษำ ประวตักิำรฝึกอบรม ผลกำรศกึษำ 
ผลกำรทดสอบ ใบอนุญำตในกำรท ำงำนอย่ำงถูกตอ้งตำมกฎหมำย คณุสมบตัดิำ้นวชิำชพี ควำมสำมำรถ 
ทำงดำ้นภำษำ และควำมสำมำรถอื่น ๆ ขอ้มลูจำกกำรอำ้งองิทีพ่นกังำนไดใ้หแ้กก่ลุ่มบรษิทัฯ 

(5)  ขอ้มลูเกีย่วกบัประสบกำรณ์ท ำงำนและขอ้มลูเกีย่วกบักำรจำ้งงำนในอดตี เชน่ ต ำแหน่งงำน รำยละเอยีด 
ของนำยจำ้ง เงนิเดอืนและคำ่ตอบแทน สวสัดกิำรทีไ่ดร้บั 

(6)  รปูถ่ำย ภำพเคลื่อนไหว รวมถงึเสยีงบนัทกึของท่ำน 
(7)  ขอ้มลูเกีย่วกบัสมำชกิครอบครวัหรอืผูอ้ยู่ในควำมดแูลของพนักงำนทีม่สีทิธไิดร้บัสวสัดกิำรตำมขอ้บงัคบัและ

ระเบยีบกำรบรหิำรงำนบุคคลของบรษิทั เช่น ขอ้มูลของคู่สมรส ขอ้มูลของบุตร ขอ้มูลของบดิำมำรดำ ผูร้บั
ผลประโยชน์ ทัง้นี้ กอ่นกำรใหข้อ้มลูกบักลุ่มบรษิทัฯ ใหพ้นกังำนแจง้นโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลนี้
ใหบ้คุคลดงักล่ำวทรำบดว้ย 

(8)  ขอ้มลูเกีย่วกบัสถำนทีท่ีส่ำมำรถปฏบิตังิำนได ้
(9)  ขอ้มลูเกีย่วกบัภำระทำงทหำร 
(10) ขอ้มูลเกีย่วกบัลกัษณะของพนักงำน เช่น นิสยั พฤติกรรม ทศันคติ ควำมถนัด ทกัษะ ภำวะควำมเป็นผูน้ ำ

ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกบัผูอ้ื่น ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ ควำมผกูพนัต่อองคก์ร ซึง่อำจไดม้ำจำกกำร
สงัเกตและวเิครำะห์ของกลุ่มบริษทัฯและพนักงำนของกลุ่มบริษทัฯในระหว่ำงกำรปฏบิตัิงำนหรือเข้ำร่วม
กจิกรรมกบักลุ่มบรษิทัฯ 

(11) ขอ้มูลทำงกำรเงนิ เช่น ขอ้มูลค่ำจ้ำง เงนิเดอืน รำยได ้ภำษี กองทุนส ำรองเลี้ยงชพี บญัชธีนำคำร กำรกูย้ืม
เงนิ รำยกำรยกเวน้หรอืหกัลดหย่อนทำงภำษ ี

(12) ขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งกบักำรประกนัสงัคม กำรคุม้ครองแรงงำน สทิธิประโยชน์ สวสัดกิำร และผลประโยชน์ที่
พนกังำนไดร้บัหรอืมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัตำมขอ้บงัคบัและระเบยีบบรหิำรงำนบคุคลของบรษิทั 

(13) ขอ้มลูอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นต่อกำรปฏบิตัติำมสญัญำจ้ำงแรงงำน กำรดแูลสทิธปิระโยชน์สวสัดกิำร กำรวเิครำะห์และ
กำรบริหำรงำนของกลุ่มบริษัทฯ กำรดูแลพนักงำนหลังพ้นสภำพกำรเป็นพนักงำน  และกำรปฏิบตัิตำม
กฎหมำยต่ำงๆ 

(14) บนัทกึเวลำกำรเขำ้ออกงำน ระยะเวลำในกำรท ำงำน กำรท ำงำนล่วงเวลำ กำรขำดและลำงำน 
(15) ขอ้มลูประวตักิำรท ำงำน ต ำแหน่งงำน กำรเขำ้ประชมุ กำรออกเสยีง กำรใหค้วำมเหน็ กำรลงนำม 
(16) ขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งกบักำรปฏบิตัิหน้ำที่ในกำรเป็นกรรมกำร และผูถ้ือหุ้นของบรษิทั เช่น ขอ้มูลประวตัิกำร

ปฏบิตังิำน ส ำเนำเอกสำรประจ ำตวั ต ำแหน่งงำน กำรเขำ้ประชมุ กำรใหค้วำมเหน็ ประวตักิรรมกำร 
ทะเบยีนกรรมกำร กำรจดทะเบยีนกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง กำรโอนหุน้ กำรบนัทกึสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 
กำรออกใบหุน้ กำรจ่ำยและรบัเงนิปันผล รวมถงึนิตกิรรมใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรปฏบิตัหิน้ำทีก่รรมกำร และ 
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

(17) ขอ้มลูกำรใชง้ำนและกำรเขำ้ถงึระบบสำรสนเทศ คอมพวิเตอร ์ระบบงำน เวบ็ไซต์ แอปพลเิคชนั ระบบ 
โครงข่ำย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบอีเมล เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศของกลุ่ม
บรษิทัฯและกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

(18) ขอ้มลูทีร่วบรวมจำกกำรเขำ้รว่มกจิกรรม หรอืมสีว่นรว่มกบักลุ่มบรษิทัฯ เชน่ กำรตอบแบบส ำรวจ กำรตอบ
แบบประเมนิ 
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(19) ขอ้มลูทีพ่นกังำนเลอืกจะแบง่ปันและเปิดเผยผำ่นระบบ แอปพลเิคชนั เครือ่งมอื แบบสอบถำม แบบ 
ประเมนิ เอกสำรต่ำงๆ และบรกิำรของกลุ่มบรษิทัฯ 

(20) ขอ้มูลที่จ ำเป็นส ำหรบักำรรำยงำนหน่วยงำนที่ก ำกบัดูแลตำมกฎหมำย เช่น กระทรวงแรงงำน กระทรวง
อุตสำหกรรม กระทรวงพำณิชย์ 

(21) ส ำเนำเอกสำรทีส่ำมำรถใชเ้พื่อระบตุวัตนของพนกังำน เชน่ บตัรประจ ำตวัประชำชน หนงัสอืเดนิทำง 
ใบอนุญำตขบัขี ่ทะเบยีนรำษฎร ์ทะเบยีนบำ้น หรอืเอกสำรอื่นๆ ทีอ่อกใหโ้ดยหน่วยงำนของรฐั 

(22) ขอ้มูลเกีย่วกบัยำนพำหนะ ใบอนุญำตขบัขี ่ควำมสำมำรถในกำรขบัขีย่ำนพำหนะ และกรณีที่พนักงำนขบัขี่
ยำนพำหนะที่กลุ่มบรษิทัฯจดัหำให้ กลุ่มบรษิทัฯจะเกบ็ขอ้มูลเกีย่วกบัพฤติกรรมกำรขบัขีย่ำนพำหนะของ
พนกังำนดว้ย ส ำเนำเล่มทะเบยีนยำนพำหนะ ส ำเนำกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต์ 

(23) ขอ้มลูอื่นทีจ่ ำเป็นต่อกำรตรวจสอบควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ เชน่ ขอ้มลูกำรถอืหุน้และควำมสมัพันธ์กบั
คูธุ่รกจิ ขอ้มลูกำรเป็นสมำชกิของสมำคมหรอืองคก์รทีจ่ดัตัง้ภำยใตก้ฎหมำย 

(24) ขอ้มลูเกีย่วกบัอุบตัิเหตุ ทัง้ในกรณีทีพ่นกังำนประสบอุบตัเิหตุในเวลำงำนหรอือนัเนื่องมำจำกกำรปฏบิตัิงำน 
และอุบตัเิหตุอื่น ๆ 

(25) ขอ้มลูเกีย่วกบักำรรอ้งเรยีน กำรรอ้งทุกข ์Whistleblowing กำรสอบสวน กำรลงโทษทำงวนิยั 
 

1.2 ขอ้มลูสว่นบคุคลทีม่คีวำมอ่อนไหว (Sensitive Data) ไดแ้ก ่
(1) กลุ่มบริษัทฯอำจมีควำมจ ำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวของ

พนกังำนเพื่อใชง้ำนตำมวตัถุประสงคท์ีก่ลุ่มบรษิทัฯแจง้ไวใ้นหนงัสอืแจง้นโยบำยฉบบันี้ 
(2) กลุ่มบรษิทัฯอำจตอ้งประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลทีม่คีวำมอ่อนไหวของพนกังำน ในกรณีดงัต่อไปนี้ 

(ก) ขอ้มลูสขุภำพ เชน่ น ้ำหนกั สว่นสงู โรคประจ ำตวั ตำบอดส ีผลกำรตรวจรำ่งกำย กำรตัง้ครรภ ์ขอ้มลู
กำรแพอ้ำหำร ขอ้มลูกำรแพย้ำ หมูโ่ลหติ ใบรบัรองแพทย์ ประวตักิำรรกัษำพยำบำล ประวตักิำรจ่ำย
ยำ ใบเสรจ็คำ่รกัษำพยำบำล เพื่อกำรคุม้ครองแรงงำนและกำรจดัใหม้สีวสัดกิำรเกีย่วกบักำร 
รกัษำพยำบำลส ำหรบัพนักงำน กำรประเมนิควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของพนักงำน รวมถึงกำร
ปฏบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อศกึษำวเิครำะห์ขอ้มลูสขุภำพของพนกังำนเพื่อกำรบรหิำรจดักำร
ทีเ่หมำะสมอื่นๆ 

(ข) ขอ้มูลชวีภำพ (biometric data) เช่น ขอ้มูลจ ำลองลำยนิ้วมอื เพื่อใชใ้นกำรระบุและยนืยนัตวัตนของ
พนกังำน กำรป้องกนัอำชญำกรรม และกำรรกัษำประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของกลุ่มบริษทัฯ 
หรอืของบคุคลอื่น 

(ค) ข้อมูลเกี่ยวกบัประวตัิอำชญำกรรม เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรปฏิบตัิงำนและร ักษำ
ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของกลุ่มบรษิทัฯ หรอืของบคุคลอื่น 

(ง) ควำมเชื่อในลัทธิศำสนำ ปรชัญำ เชื้อชำติ สญัชำติ ควำมพิกำร ข้อมูลสหภำพแรงงำน ข้อมูล
พนัธุกรรม ขอ้มลูชวีภำพ เพื่อประกอบกำรจดัใหม้สีิง่อ ำนวยควำมสะดวก กจิกรรม และสวสัดกิำรที่
เหมำะสมกบัพนักงำน รวมถงึเพื่อใชใ้นกำรบรหิำรจดักำรดำ้นกำรดแูลพนักงำนอย่ำงเท่ำเทยีมและ
เป็นธรรมตำมหลกัสทิธมินุษยชน 

(จ)  ขอ้มลูสว่นบคุคลทีม่คีวำมอ่อนไหว ทีป่รำกฎอยู่ในบตัรจ ำตวัประชำชน หนงัสอืเดนิทำง หรอืเอกสำร
อื่น ๆ ที่ออกให้โดยหน่วยงำนของรฐั เช่น ควำมเชื่อในลทัธิศำสนำ เชื้อชำติ สญัชำติ หมู่โลหิต ใน
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กรณีทีม่คีวำมจ ำเป็นตอ้งใชเ้อกสำรหลกัฐำนดงักล่ำว เพื่อกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย หรอืเพื่อใชย้นืยนั
ตวัตนแลว้แต่กรณี 

(ฉ)  ขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวำมอ่อนไหวอื่นๆ ตำมวตัถุประสงค์อนัชอบดว้ยกฎหมำย เช่น เพื่อป้องกนั
หรอืระงบัอนัตรำยต่อชีวติ ร่ำงกำย หรอืสุขภำพของบุคคล ในกรณีที่พนักงำนอยู่ในสภำวะที่ไม่
สำมำรถให้ควำมยินยอมได้ เป็นขอ้มูลที่เปิดเผยต่อสำธำรณะด้วยควำมยินยอมโดยชดัแจ้งของ
พนักงำน เพื่อใชส้ทิธิเรยีกรอ้งตำมกฎหมำย เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์เกีย่วกบักำรคุม้ครองแรงงำน 
กำรประกนัสงัคม และสวสัดกิำรของพนกังำน 

(3) ในกรณีที่จ ำเป็น กลุ่มบรษิทัฯจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวำมอ่อนไหวของพนักงำนโดยไดร้บัควำม
ยนิยอมโดยชดัแจง้จำกพนักงำนหรอืเพื่อวตัถุประสงค์อื่น ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดไวเ้ท่ำนัน้ ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัฯ
จะใชค้วำมพยำยำมอย่ำงดทีี่สุดในกำรจดัให้มมีำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคลทีม่คีวำมอ่อนไหวของพนกังำน 

(4) ขอ้มูลเกีย่วกบัประวตัิอำชญำกรรม ซึ่งจะเกบ็โดยตรงจำกพนักงำนหรอืจำกหน่วยงำนที่มอี ำนำจหน้ำที่ตำม
กฎหมำยโดยควำมยินยอมของพนักงำน โดยกลุ่มบรษิทัฯจะจดัให้มมีำตรกำรคุม้ครองขอ้มูลดงักล่ำวตำมที่
กฎหมำยก ำหนด 

ทัง้นี้ หำกพนกังำนปฏเิสธไมใ่หข้อ้มลูส่วนบุคคลทีต่้องใชเ้พื่อปฏบิตัิตำมกฎหมำยหรอืสญัญำหรอืเพื่อเขำ้ท ำสญัญำแก่กลุ่ม
บรษิทัฯ อำจท ำใหก้ำรปฏบิตังิำนตำมสญัญำทีม่รีะหวำ่งพนกังำนกบักลุ่มบรษิทัฯ และสทิธใินกำรเขำ้ถงึสวสัดกิำรหรอืบรกิำร
ทีก่ลุ่มบรษิทัฯจดัไวไ้มส่ำมำรถด ำเนินกำรไดอ้ย่ำงสมบรูณ์ 
 
2. วตัถปุระสงคก์ารประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล 
2.1 เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของพนกังำนก่อนเขำ้ท ำสญัญำหรอืเพื่อปฏบิตัติำมสญัญำซึ่งพนกังำนเป็นคู่สญัญำ

กบักลุ่มบรษิทัฯ เช่น จดัท ำ สญัญำจ้ำงงำน ขอ้ตกลง กำรปฏบิตัิงำนภำยใต้หรอืตำมสญัญำจ้ำงงำน กำรปฏบิตัิตำม
ขอ้บงัคบัและระเบยีบกำรบรหิำรงำนบุคคลของบรษิทั จรรยำบรรณ กำรมอบหมำยใหป้ฏบิตังิำน กำรโยกยำ้ยพนักงำน
กำรส่งพนักงำนไปปฏบิตังิำนในองค์กรอื่น (Secondment) กำรฝึกอบรม กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน กำรพิจำรณำ
ต ำแหน่งงำนและคำ่ตอบแทน กำรบรหิำรและกำรดแูลเรือ่งสขุภำพและควำมปลอดภยัของพนกังำน 

2.2 เพื่อใหส้ำมำรถปฏบิตัติำมกฎหมำย กฎระเบยีบ และค ำส ัง่ของผูท้ีม่อี ำนำจตำมกฎหมำย เชน่ กฎหมำยคุม้ครองแรงงำน 
กฎหมำยแรงงำนสมัพนัธ์ กฎหมำยประกนัสงัคม กฎหมำยควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำน กฎหมำยควบคมุกำรประกอบอำชพีและโรคจำกสิง่แวดลอ้ม กฎหมำยควบคมุโรคตดิต่อ กฎหมำยบรษิทั 

2.3 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของกลุ่มบริษัทฯ หรือของบุคคลอื่น เช่น กำรบริหำรจัดกำรทรพัยำกรมนุษย์ 
กำรศกึษำวเิครำะห์และจดัสรรกำลงัคน กำรพฒันำพนกังำน กำรจดัสวสัดกิำรรกัษำพยำบำล กำรจดัสวสัดกิำรดำ้นกำร
ประกนัภยั และสวสัดกิำรอื่น ๆ ของพนักงำน เช่น สถำนพยำบำล โรงอำหำร ศูนย์กฬีำ สถำนที่ออกก ำลงักำย กำร
ด ำเนินกำรเรื่องกิจกรรมพนักงำน  กำรบริหำรด้ำนกำรเงินและงบประมำณ  กำรติดต่อภำยใน  กำรติดต่อกับ
บุคคลภำยนอก กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ทำงทะเบียน กำรมอบอ ำนำจ กำรจัดท ำหนังสือรบัรอง กำรจัดท ำเอกสำร
เผยแพรแ่กส่ำธำรณะ กำรจดัท ำรำยงำน กำรสง่ขอ้มลูใหห้น่วยงำนรำชกำรหรอืหน่วยงำนก ำกบัดแูล กำรยนืยนัตวัตน
และตรวจสอบควำมถูกตอ้งของขอ้มลูทีไ่ดร้บัจำกพนกังำน กำรวเิครำะห์และจดัท ำฐำนขอ้มลูเกีย่วกบัประวตักิำรท ำงำน 
กำรตดิต่อ สง่ขำ่วสำร และประชำสมัพนัธ์ กำรปรบัปรงุสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน กำรจดัใหม้สีิง่อ ำนวยควำมสะดวก 
กำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยัทำงสำรสนเทศ กำรสรำ้งบญัชผีูใ้ชง้ำน กำรระบุตวัตนเพื่อเขำ้ใชร้ะบบงำน และกำร
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เขำ้ถึงระบบสำรสนเทศ กำรรกัษำควำมปลอดภยั กำรป้องกนัอุบตัิเหตุและอำชญำกรรมกำรตรวจสอบและจัดกำร
เกีย่วกบัขอ้รอ้งเรยีนและกำรทุจรติ คดหีรอืขอ้พพิำทต่ำง ๆ กำรดแูลพนกังำนหลงัพน้สภำพกำรเป็นพนกังำน 

2.4 เพื่อป้องกนัและระงบัอนัตรำยต่อชวีติ ร่ำงกำย หรอืสุขภำพของพนักงำนหรอืบุคคลอื่น เช่น กำรติดต่อในกรณีฉุกเฉิน 
กำรควบคมุและป้องกนัโรคตดิต่อ 

2.5 เพื่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นกำรด ำเนินภำรกจิเพื่อประโยชน์สำธำรณะของกลุ่มบรษิทัฯ หรอืปฏบิตัหิน้ำทีใ่นกำรใชอ้ ำนำจรฐั
ทีไ่ดม้อบให ้

2.6 เพื่อบรรลุวตัถุประสงคต์ำมควำมยนิยอมทีพ่นกังำนไดใ้หไ้วใ้นแต่ละกรณี 
 
3. การเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงคก์ารใช้ข้อมลูส่วนบคุคล 
กลุ่มบรษิทัฯจะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมวตัถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวมเท่ำนัน้  ในกรณีที่กลุ่มบรษิทัฯมีควำม
จ ำเป็นทีจ่ะตอ้งใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่น กลุ่มบรษิทัฯจะด ำเนินกำรแจง้ใหท้่ำนทรำบโดยเรว็ 
 
4. การขอความยินยอมและผลกระทบท่ีเป็นไปได้จากการถอนความยินยอม 
4.1 ในกรณีทีก่ลุ่มบรษิทัฯเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลโดยอำศยัควำมยนิยอมของพนักงำน พนกังำนมสีทิธิ

ทีจ่ะถอนควำมยนิยอมของพนกังำนทีใ่หไ้วก้บักลุ่มบรษิทัฯไดต้ลอดเวลำ ซึง่กำรถอนควำมยินยอมนี้จะไมส่ง่ผลกระทบ
ต่อกำรเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย หรอืประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลทีพ่นกังำนไดใ้หค้วำมยนิยอมไปแลว้ 

4.2 หำกพนกังำนถอนควำมยนิยอมทีไ่ดใ้หไ้วก้บักลุ่มบรษิทัฯหรอืปฏเิสธไม่ใหข้อ้มลูบำงอย่ำง อำจสง่ผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯไม่
สำมำรถด ำเนินกำรเพื่อบรรลุวตัถุประสงคบ์ำงสว่นหรอืทัง้หมดตำมทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืแจง้นโยบำยฉบบันี้ได้ 

 
5. ข้อมลูส่วนบคุคลของท่านถกูเกบ็รวบรวมอย่างไร 
บรษิทัท ำกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนโดยตรงผ่ำนระบบกำรรบัสมคัรงำนและกระบวนกำรจ้ำงงำน และบรษิทั
อำจไดร้บัขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนจำกแหล่งอื่น เชน่ ผำ่นผูใ้หบ้รกิำรดำ้นกำรจำ้งงำน และกลุ่มบรษิทัฯอำจจะเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกอดตีนำยจำ้งของท่ำน หรอืหน่วยงำนของรฐั ซึ่งกลุ่มบรษิทัฯไดแ้จง้ใหท้่ำนทรำบถึงกำรเกบ็
รวบรวมขอ้มลูของท่ำนตำมหนงัสอืแจง้นโยบำยฉบบันี้แลว้ 
 
นอกจำกนี้ กลุ่มบรษิทัฯจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนผ่ำนกจิกรรมทีเ่กีย่วกบักำรจำ้งงำนต่ำงๆ ตลอดระยะเวลำที่
ท่ำนท ำงำนใหก้บักลุ่มบรษิทัฯกลุ่มบรษิทัฯท ำกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบักำรใชง้ำนเวบ็ไซต์ของท่ำนโดยอำศยั cookies 
(โปรดด ูCookies Policy ของแต่ละบรษิทัทีท่่ำนเขำ้ใชง้ำนเวบ็ไซต์) 
 
6. การเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่านให้บคุคลอ่ืน 
6.1 กลุ่มบรษิทัฯอำจจะเปิดเผยและแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของพนกังำนกบั 

(1) บรษิทัในกลุ่มตำมเอกสำรแนบทำ้ย และ 
(2) บคุคลและนิตบิคุคลอื่น ทีไ่มไ่ดเ้ป็นบรษิทัในกลุ่มของกลุ่มบรษิทัฯ (“บคุคลอื่น”) เพื่อบรรลุวตัถุประสงคก์ำรเกบ็

รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลตำมที่ระบุไวใ้นหนังสอืแจง้นโยบำยฉบบันี้  เช่น ผูใ้ห้บรกิำรเกีย่วกบั
กระบวนกำรสรรหำคดัเลือกบุคคลำกรและกำรจ้ำงงำน  กำรตรวจสอบประวตัิ กำรทดสอบคุณสมบตัิและ
ควำมสำมำรถ ผูใ้ห้บรกิำรที่เกีย่วขอ้งกบัสวสัดิกำรทำงสุขภำพหรอืกำรประกนัภยัต่ำงๆ สถำบนักำรเงนิ คู่



 

Page 6 of 9 
 

ธุรกจิ ผูใ้ห้บรกิำรเกีย่วกบักำรรกัษำควำมปลอดภยั ผูพ้ฒันำระบบสำรสนเทศ หรอืผูใ้ห้บรกิำรทำงดำ้นระบบ
สำรสนเทศ หน่วยงำนของรฐั และบคุคลอื่น ทีจ่ ำ เป็น เพื่อใหก้ลุ่มบรษิทัฯสำมำรถด ำเนินธุรกจิและใหบ้รกิำรแก่
พนกังำน รวมถงึด ำเนินกำรใดๆ ตำมวตัถุประสงค์กำรเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลตำมที่ระบุ
ไวใ้นหนงัสอืแจง้นโยบำยฉบบันี้ 

6.2 กลุ่มบรษิทัฯจะก ำหนดใหผู้ท้ีไ่ดร้บัขอ้มลูมมีำตรกำรปกป้องขอ้มลูของพนกังำนอย่ำงเหมำะสมและประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลดงักล่ำวเท่ำที่จ ำเป็นเท่ำนัน้ และด ำเนินกำรเพื่อป้องกนัไม่ให้ใชห้รอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปรำศ  จำก
อ ำนำจโดยมชิอบ 

 
7. การโอนข้อมลูส่วนบคุคลไปต่างประเทศ 
7.1 กลุ่มบรษิทัฯอำจส่งหรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของพนักงำนไปยงับรษิทัในเครอืกจิกำรหรอืเครอืธุรกจิเดยีวกนัที่ต ัง้อยู่ใน

ต่ำงประเทศ ซึ่งปรำกฎดงัรำยชื่อบรษิทัในกลุ่ม ตำมเอกสำรแนบท้ำย ในกรณีที่จ ำเป็นเพื่อกำรปฏบิตัิตำมสญัญำซึ่ง
พนักงำนเป็นคู่สญัญำกบักลุ่มบรษิทัฯ หรอืเป็นกำรกระท ำ ตำมสญัญำระหว่ำงกลุ่มบรษิทัฯกบับุคคลหรอืนิตบิุคคลอื่น
เพื่อประโยชน์ของพนกังำนหรอืเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของพนกังำนก่อนเขำ้ท ำสญัญำ หรอืเพื่อป้องกนัหรอื
ระงบัอนัตรำยต่อชวีติ ร่ำงกำย หรอืสุขภำพของพนักงำนหรอืบุคคลอื่น เพื่อปฏบิตัิตำมกฎหมำย หรอืเป็นกำรจ ำเป็น
เพื่อด ำเนินภำรกจิเพื่อประโยชน์สำธำรณะทีส่ ำคญั 

7.2 กลุ่มบรษิทัฯอำจเกบ็ขอ้มูลของพนักงำนบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลำวด์ที่ให้บริกำรโดยบุคคลอื่น และอำจใช้
โปรแกรมหรอืแอปพลเิคชนัของบุคคลอื่นในรูปแบบของกำรใหบ้รกิำรซอฟท์แวร์ส ำเรจ็รปูและรูปแบบของกำรใหบ้รกิำร
แพลตฟอร์มส ำเรจ็รูปในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน แต่กลุ่มบรษิทัฯจะไม่อนุญำตให้บุคคลที่ไม่
เกีย่วขอ้งสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลได้ และจะก ำหนดใหบุ้คคลอื่น เหล่ำนัน้ต้องมมีำตรกำรคุม้ครองควำมมัน่คง
ปลอดภยัทีเ่หมำะสม 

7.3 เพื่อคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนทีส่่งไปยงัต่ำงประเทศ กลุ่มบรษิทัฯไดจ้ดัท ำนโยบำยในกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลเพื่อกำรส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่
ต่ำงประเทศและอยู่ในเครอืกจิกำร 

 
8. การรกัษาความปลอดภยัของข้อมลูส่วนบคุคล 
8.1 กลุ่มบรษิทัฯมมีำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัทำงเทคนิคของขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน ทีป้่องกนัมใิหข้อ้มลูสว่นบุคคลที่

ถูกเก็บรวบรวมสูญหำยโดยอุบตัิเหตุ  หรือถูกเข้ำถึง เปิดเผย หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่ชอบมิชอบหรือโดย
ปรำศจำกอ ำนำจ 

8.2  กลุ่มบริษัทฯจดัให้มีมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัที่เหมำะสม  กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยพนักงำน 
ตวัแทนผูร้บัจ้ำง หรอืบุคคลที่สำม จะเป็นไปโดยจ ำกดั กลุ่มบรษิทัฯจะอนุญำตเฉพำะบุคคลที่มีควำมจ ำเป็นจะต้อง
เขำ้ถึงขอ้มูลสว่นบุคคลนัน้เพื่อปฏบิตัหิน้ำที่ของตน หำกมกีรณีที่บุคคลที่สำมท ำกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่ำน จะเป็นกำรประมวลผลตำมค ำส ัง่ของกลุ่มบรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัฯจะก ำหนดใหบุ้คคลทีส่ำมดงักล่ำว มหีน้ำที่ใน
กำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน และปฏบิตัติำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
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9. ระยะเวลาการเกบ็ข้อมลูส่วนบคุคล 
9.1  กลุ่มบรษิทัฯจะเกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคลของพนกังำนในระยะเวลำทีจ่ ำเป็นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคต์ำมประเภทขอ้มูลส่วน

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

9.2 กลุ่มบรษิทัฯเกบ็รกัษำขอ้มลูสว่นบคุคลของสมำชกิครอบครวัหรอืผูอ้ยู่ในควำมดแูลของพนักงำนของกลุ่มบรษิทัฯไวต้ำม
ระยะเวลำที่จ ำเป็นต่อกำรประมวลผลเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ในนโยบำยควำมเป็นส่วนตวันี้  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเพื่อ
ตอบสนองต่อสทิธขิองพนกังำนในกำรไดร้บัสวสัดกิำรตำมขอ้บงัคบัและระเบยีบกำรบรหิำรงำนบุคคลของบรษิทั 

9.3 กรณีทีก่ลุ่มบรษิทัฯใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของพนกังำนโดยขอควำมยนิยอมจำกพนกังำน กลุ่มบรษิทัฯจะประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลดงักล่ำวจนกว่ำพนักงำนจะแจง้ขอยกเลกิควำมยนิยอมและกลุ่มบรษิทัฯด ำเนินกำรตำมค ำขอของพนกังำน
เสรจ็สิ้นแล้ว อย่ำงไรกด็กีลุ่มบรษิทัฯจะยงัเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงำนเท่ำที่จ ำเป็นส ำหรบับนัทึกเป็นประวตัวิำ่
พนกังำนเคยยกเลกิควำมยนิยอม เพื่อใหก้ลุ่มบรษิทัฯสำมำรถตอบสนองต่อค ำขอของพนกังำนในอนำคตได ้

9.4 กลุ่มบรษิทัฯจดัใหม้รีะบบกำรตรวจสอบเพื่อด ำเนินกำรลบหรอืท ำลำยขอ้มลูสว่นบคุคลเมือ่พน้ก ำหนดระยะเวลำกำรเกบ็
รกัษำหรอืทีไ่มเ่กีย่วขอ้งหรอืเกนิควำมจ ำเป็นตำมวตัถุประสงคใ์นกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลนัน้ 

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

(1) ขอถอนควำมยนิยอมทีท่่ำนไดใ้หไ้วก้บักลุ่มบรษิทัฯ เพื่อประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน 
(2) ขอเขำ้ถึงและขอรบัส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลที่เกีย่วกบัตนซึ่งอยู่ในควำมรบัผิดชอบของผู้ควบคุมขอ้มูลส่วน

บคุคล หรอืขอใหเ้ปิดเผยถงึกำรไดม้ำซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน 
(3) สง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลทีอ่ยู่ในรปูแบบอเิลกทรอนิกสต์ำมทีพ่ระรำชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

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

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

กอ่ใหเ้กดิควำมเขำ้ใจผดิ 
(8) รอ้งเรยีนต่อคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ในกรณีทีก่ลุ่มบรษิทัฯหรอืผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล 

รวมทัง้ลูกจ้ำงหรือผู้รบัจ้ำงของกลุ่มบริษัทฯหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม
กฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลกลุ่มบรษิทัฯจะพจิำรณำค ำรอ้งขอใชส้ทิธิดงักล่ำว และแจง้ผลกำรพจิำรณำ
ภำยใน 30 วนันับแต่วนัที่กลุ่มบรษิทัฯไดร้บัค ำรอ้งดงักล่ำวทัง้นี้ให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลู
สว่นบคุคลและกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

10.2 ท่ำนสำมำรถใชส้ทิธิดงักล่ำวตำมกฎหมำย โดยกรอกขอ้มูลและควำมประสงค์ในแบบค ำขอใชส้ทิธิ หรอื แบบค ำขอ
ถอนควำมยนิยอม ทีป่รำกฏอยู่บนเวบ็ไซต์ของกลุ่มบรษิทัฯ โดยท่ำนจะเริม่ใชส้ทิธไิดเ้มือ่กฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บคุคลมผีลใชบ้งัคบักบัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบุคคล 
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11. ข้อมลูเก่ียวกบัผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคล หรือเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 
ในกรณีที่ท่ำนมคี ำถำมเกีย่วกบักำรเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ท่ำนสำมำรถติดต่อผูค้วบคุม
ขอ้มลูสว่นบคุคล หรอืเจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (data protection officer: DPO) ผำ่นชอ่งทำงดงันี้ 
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 
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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 
 

 


