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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส าหรับ กรรมการและผู้ถือหุ้น  

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัในเครือ  เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน (ต่อไปน้ีขอเรียกว่ำ 

“บริษทั”)  ไดต้ระหนักเห็นถึงควำมส ำคญัในควำมเป็นส่วนตวัและกำรคุม้ครองควำมปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของ

กรรมกำร และ ผูถื้อหุ้นของบริษทั (รวมถึงผูรั้บมอบอ ำนำจและผูรั้บมอบฉันทะในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น) (ต่อไปน้ีขอ

เรียกว่ำ “ท่ำน”)  ดงันั้น บริษทัจึงไดจ้ดัให้มีนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลส ำหรับกรรมกำรและผูถื้อหุ้นของบริษทั เพื่อ

อธิบำยให้ท่ำนทรำบว่ำ บริษทัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงไร  ขอ้มูลใดบำ้งท่ีบริษทัจดัเก็บ  มีวตัถุประสงค์

ใดในกำรประมวลผลขอ้มูล  กำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนอยำ่งไร  สิทธิของท่ำนในฐำนะเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  

รวมถึงสิทธิต่ำงๆ ท่ีท่ำนจะไดรั้บควำมคุม้ครองในส่วนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ตำมท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญติั

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

1. นโยบายนีม้ีผลใช้บังคับกับใคร  

นโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีใชบ้งัคบักบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัใน

เครือ  ( “บริษทั”)  เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยในฐำนะผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในฐำนะท่ีท่ำนเป็น กรรมกำร

และผูถื้อหุ้นของบริษทั (รวมถึงผูรั้บมอบอ ำนำจและผูรั้บมอบฉนัทะในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น)   

2. นิยาม  

ขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมำยถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท ำให้สำมำรถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่ว่ำทำงตรงหรือ

ทำงออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพำะ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหว (Sensitive Data) หมำยถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลบำงประเภทท่ีมีควำมละเอียดอ่อนและเส่ียง

ต่อกำรถูกใชใ้นกำรเลือกปฏิบติัอย่ำงไม่เป็นธรรม  ประกอบดว้ย เช้ือชำติ เผ่ำพนัธ์ุ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเช่ือใน

ลทัธิ ศำสนำหรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวติัอำชญำกรรม  ขอ้มูลสุขภำพ ควำมพิกำร ขอ้มูลสหภำพแรงงำน ขอ้มูล

พนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภำพ หรือขอ้มูลอื่นใดซ่ึงกระทบต่อเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในท ำนองเดียวกนัตำมท่ีคณะกรรมกำร

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกำศก ำหนด 
 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวม 

บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ดงัต่อไปน้ี  

• ขอ้มูลของกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือ บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมกำร หรือผูบ้ริหำร 

  1. ขอ้มูลท่ีบ่งช้ีตวัตน เช่น ช่ือ-นำมสกุล รูปถ่ำย วนัเดือนปีเกิด เพศ สัญชำติ เลขท่ีบตัรประจ ำตวัประชำชน เลขท่ี
หนงัสือเดินทำง  
  2. ขอ้มูลเพื่อกำรติดต่อ เช่น ท่ีอยู ่สถำนท่ีท ำงำน เบอร์โทรศพัทมื์อถือ อีเมลล ์ 
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            3. ข้อมูลอื่น ๆ เช่น เลขประจ ำตัวผูเ้สียภำษี เลขบัญชีธนำคำร ประวติักำรศึกษำ ประวติักำรท ำงำน ประวติักำร
ฝึกอบรมหลกัสูตรกรรมกำร สถำนะกำรสมรส ขอ้มูลเก่ียวกบัคู่สมรส/ผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนัฉันสำมีภรรยำ บุตร บิดำมำรดำ   
พี่น้อง ขอ้มูลกำรถือครองหลกัทรัพยใ์นบริษทั บริษทัย่อยบริษทัร่วม บริษทัร่วมคำ้ ของบุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเพื่อเขำ้รับ
แต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั   

     4. ขอ้มูลอ่อนไหว ไดแ้ก่ ขอ้มูลกำรตรวจสอบประวติัอำชญำกรรม ซ่ึงบริษทัจะตอ้งไดรั้บควำมยินยอมจำกท่ำนเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรก่อนกำรตรวจประวติัอำชญำกรรม 
 

• ขอ้มูลของผูถื้อหุ้น รวมถึง ผูรั้บมอบอ ำนำจและผูรั้บมอบฉันทะ  ทั้งท่ีเก็บจำกท่ำนโดยตรง รวมทั้งผ่ำนช่องทำง

นำยหนำ้ซ้ือขำยหลกัทรัพย ์หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (TSD)  

  1. ขอ้มูลส่วนตวัท่ีบ่งช้ีตวัตน เช่น ช่ือ-นำมสกุล สัญชำติ เลขท่ีบตัรประชำชน ส ำเนำบตัรประชำชนผูม้อบฉนัทะและ
ผูรั้บมอบฉนัทะ ส ำเนำบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร  ส ำเนำหนงัสือเดินทำง รูปถ่ำย  
  2. ขอ้มูลเพื่อกำรติดต่อ เช่น ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัทมื์อถือ อีเมลล ์ 
            3. ขอ้มูลอื่น ๆ เช่น เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น จ ำนวนหุ้นท่ีถือ เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ีบญัชี
ธนำคำร   
 

อน่ึง บริษทัจะไม่เก็บรวบรวม หรือ ขอขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจำกท่ำนไม่ว่ำกรณีใดๆ    หำกบริษทัจ ำเป็นตอ้งเก็บขอ้มูล

ส่วนบุคคลอ่อนไหวจำกท่ำน เช่น กำรตรวจสอบประวติัอำชญำกรรมของท่ำนในฐำนะกรรมกำรบริษทั  บริษทัจะขอควำม

ยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกท่ำน พร้อมระบุวตัถุประสงคท่ี์จะน ำไปใช้หรือเปิดเผยไวอ้ย่ำงชดั เจน เพื่อให้ท่ำนทรำบ

ก่อนท่ีท่ำนจะยินยอมให้ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวกบับริษทั  

กรณีบริษทัไดรั้บ ส ำเนำบตัรประชำชน ของท่ำน เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรพิสูจน์ตวัตนของท่ำน ขอ้มูลท่ีไดรั้บจะมีขอ้มูล

ศำสนำ และหมู่โลหิตดว้ย ซ่ึงถือว่ำเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหว (Sensitive Personal Data)   บริษทัขอแจง้ให้

ทรำบว่ำ  บริษทัไม่มีนโยบำยจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหว (ศำสนำ และ หมู่โลหิต) จำกท่ำน  บริษทัขอให้ทำ่น

ท ำกำรปิดบงัขอ้มูลศำสนำและหมู่โลหิตก่อนท่ีจะส่งให้บริษทั   หำกท่ำนไม่ไดป้กปิดขอ้มูลศำสนำและหมู่โลหิต  บริษทัถือ

ว่ำท่ำนยินยอมในกำรให้บริษทั เก็บขอ้มูลอ่อนไหวดงักล่ำว     

4. แหล่งท่ีมาของข้อมลูส่วนบุคคล 

บริษทัอำจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกช่องทำง ดงัน้ี 

กรณกีรรมการและผู้ได้รับเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท : 

• จำกท่ำนโดยตรง  เช่น เม่ือบริษทัขอขอ้มูลจำกท่ำนโดยให้ท่ำนกรอกแบบฟอร์มท่ีบริษทัก ำหนด  หรือ บริษทั
สอบถำมจำกท่ำน หรือขอให้ท่ำนส่งเอกสำรท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่บริษทั 

• บริษทัอำจเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกหน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนท่ีก ำกับดูแลขอ้มูลท่ีมีกำรเปิดเผยสู่
สำธำรณะ 

 

กรณีผู้ถือหุ้นของบริษัท : 

• จำกท่ำนโดยตรง  เช่น เม่ือท่ำนจองซ้ือหุ้นเป็นผูถื้อหุ้น  หรือ เม่ือท่ำนมีปฏิสัมพนัธ์กบับริษทั 
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• ผำ่นทำงนำยหนำ้ซ้ือขำยหลกัทรัพย ์หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (TSD)  
 

เม่ือท่ำนเขำ้ร่วมกิจกรรมใดๆ ของบริษทั   บริษทัอำจมีกำรจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ิมเติมโดย ขอควำมยินยอมจำกท่ำนเป็น

กรณีไป 

บริษทัอำจมีควำมจ ำเป็นตอ้งเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวตำมท่ีกฎหมำยคุ้มครองขอ้มูลส่วน

บุคคลก ำหนด เช่น ขอ้มูลสุขภำพ ขอ้มูลกำรแพอ้ำหำร ขอ้มูลกำรแพย้ำ เพื่อด ำเนินกำรเก่ียวกบักิจกรรมท่ีท่ำนเขำ้ร่วมประชุม

หรือกิจกรรมต่ำง ๆ ทั้งน้ี บริษทัจะขอควำมยินยอมโดยชดัแจง้จำกท่ำนเป็นรำยกรณีไปและจะใชค้วำมพยำยำมอย่ำงดีท่ีสุด 

ในกำรจดัให้มีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภยัท่ีเพียงพอเพื่อปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่ำน 
 

5. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษทัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบคุคลของท่ำนโดยมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

ส าหรับกรรมการและผู้ได้รับเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท :  

1) เพื่อตรวจสอบคุณสมบติัผูท่ี้จะไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำร และ ผูบ้ริหำรบริษทั 

2) เพื่อจดัท ำทะเบียนกรรมกำรและผูบ้ริหำร  

3) เพื่อน ำส่งข้อมูลกำรแต่งตั้งกรรมกำร แบบแจ้งข้อมูล  ค  ำรับรองและค ำยินยอมของกรรมกำรและ

ผูบ้ริหำรของบริษทัมหำชน ให้แก่ส ำนกังำน กลต.   

4) เพื่อรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำร ผู ้บริหำร  ต่อส ำนักงำน กลต. และ ท่ีประชุม

คณะกรรมกำรบริษทั 

5) เพื่อน ำส่งช่ือกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรท่ีเขำ้ใหม่ ผำ่นระบบของส ำนกังำน กลต. ท่ี www.sec.or.th 

6) เพื่อน ำส่งขอ้มูลประวติักรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ ให้แก่ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

7) เพื่อเปิดเผยขอ้มูลกรรมกำรบริษทั  ผูบ้ริหำร ในเวป็ไซตข์องบริษทัฯ หรือ เวป็ไซต ์ของ ตลท. หรือ กลต. 

8) เพื่อใชใ้นกำรรำยงำนและกำรประชำสัมพนัธ์กำรประชุมผูถื้อหุ้น  

9) เพื่อเปิดเผยช่ือกรรมกำรในรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั รำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้น 

ส าหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท :  

1) เพื่อตรวจสอบขอ้มูลรำยละเอียดของผูถื้อหุ้น  

2) เพื่อเป็นฐำนขอ้มูลในระบบกำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 

3) เพื่อตรวจสอบสิทธิกำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น และกำรยืนยนัตวัตน ส ำหรับจัดส่ง Link  

กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  

4) เพื่อประมวลผลสรุปจ ำนวนผูถื้อหุ้นท่ีเขำ้ร่วมประชุมเป็นองคป์ระชุม 

5) เพื่อเป็นฐำนขอ้มูลเพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผูถื้อหุ้น 

6) เพื่อใชใ้นกำรประเมินผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ท่ีจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผูถื้อหุ้น 

7) เพื่อเป็นฐำนขอ้มูลเพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผูถื้อหุ้น 
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8) เพื่อประมวลผลมติกำรออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

9) เพื่อเป็นฐำนขอ้มูลเพื่อให้สิทธิผูถื้อหุ้นในกำรรับเงินปันผล (ถำ้มี) 

10) เพ่ือใชใ้นกำรรำยงำนและกำรประชำสัมพนัธ์กำรประชุมผูถื้อหุ้น และ ส่ือส่ิงพิมพ ์ 

11) เพื่อเปิดเผยช่ือนำมสกุลของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะในรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้นในกรณีท่ีมีกำร

สอบถำมหรือให้ขอ้เสนอแนะ 

6. บริษัทจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร 

เม่ือบริษทัไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนแลว้ บริษทัจะด ำเนินกำรดงัน้ีกบัขอ้มูลส่วนบคุคลของท่ำน 

• บริษทัจะเก็บรวบรวมไวใ้น Database ของบริษทั ท่ีมีมำตรกำรกำรปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเหมำะสม 
และมีระบบป้องกนักำรเขำ้ถึงโดยมิชอบ (Access Control) 

• บริษทัจ ำกดักำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไวเ้ฉพำะกบัพนกังำน ลูกจำ้ง และผูไ้ดรั้บอนุญำตจำกบริษทัท่ีมี

ควำมจ ำเป็นต้องเข้ำถึงข้อมูลนั้นๆ (Need-to-Know Basis) เพื่อท ำกำรประมวลผลข้อมูล โดยท่ีบุคคลดังกล่ำว

นั้น จะตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรรักษำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัอยำ่งเคร่งครัด  หำกฝ่ำฝืนจะมีบทลงโทษ

ขั้นรุนแรง 

• ผูท่ี้ไดรั้บอนุญำตจำกบริษทัเท่ำนั้นท่ีจะน ำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปพิจำรณำและประมวลตำมวตัถุประสงคท่ี์

ไดก้ล่ำวไว ้ในระบบท่ีมีประสิทธิภำพและไดรั้บกำรยอมรับในเร่ืองของมำตรฐำนกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยั

ของขอ้มูล ระบบดงักล่ำวจะมีกำรเก็บ Log file record ซ่ึงเป็นกำรบนัทึกเหตุกำรณ์ต่ำงๆท่ีเกิดจำกกำรใชง้ำนระบบ 

เช่น กำรเข้ำถึงโดยใคร เม่ือใด และเข้ำถึงข้อมูลอะไรบ้ำง แต่ไม่สำมำรถแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงใดๆได้ เพื่อ

ประโยชน์ในกำรตรวจสอบยอ้นหลงั 

• ส ำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแบบดิจิทัล บริษทัจะมีระบบป้องกันกำรเข้ำถึงโดยไม่ได้รับอนุญำต (unauthorized 

access) และ มำตรกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ   เพื่อเก็บรักษำไวท่ี้ฐำนขอ้มูลของ

บริษทัต่อไป ฐำนขอ้มูลดงักล่ำวเป็นระบบท่ีจ ำกดักำรเข้ำถึง เฉพำะผูท่ี้ไดรั้บอนุญำตเท่ำนั้นจึงจะเขำ้ถึงระบบ

ฐำนขอ้มูลได ้  

• ส ำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแบบกระดำษ   บริษทัจะน ำข้อมูลเหล่ำนั้นมำเก็บรักษำไวใ้นแฟ้มเอกสำรและตู้เก็บ

เอกสำรท่ีมีกุญแจล็อค  และกุญแจล็อคถูกจดัเก็บในท่ีท่ีปลอดภยั  และ จ ำกดักำรเขำ้ถึงเฉพำะเจำ้หน้ำท่ีท่ีไดรั้บ

อนุญำตเท่ำนั้น  

• บริษทัจะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นควำมลบัและจะไม่เปิดเผยแก่ผูใ้ด เวน้แต่กรณีจ ำเป็น โดยบริษทั
จะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน เฉพำะเท่ำท่ีจ ำเป็น สมควรแก่กรณี และเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดเท่ำนั้น 

เช่น  

o บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนก ำกบัดูแล และบุคคลหรือ

หน่วยงำนอื่นท่ีเก่ียวข้องภำยใต้วตัถุประสงค์ท่ีก ำหนดในนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมู ลฉบับน้ี เช่น 

กระทรวงพำณิชย ์ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ศำล ผูป้ระมวลผลขอ้มูล ผูใ้ห้บริกำร
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ภำยนอก ผูมี้อ  ำนำจตำมกฎหมำย เป็นตน้ ทั้งน้ี บริษทัจะดูแลให้บุคคลหรือหน่วยงำนท่ีเป็นผูรั้บขอ้มูล

ดงักล่ำวเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมขอบเขตและวตัถุประสงค์

ต่ำงๆ ท่ีก ำหนดในนโยบำยฉบบัน้ี  

o บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดในรำยงำนประจ ำปีในWebsite

ของบริษทั 

• บริษทัอำจมีควำมจ ำเป็นในกำรโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงัหน่วยงำนต่ำงประเทศหรือองคก์รระหว่ำง

ประเทศ เฉพำะเท่ำท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท และมีมำตรกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ 

(appropriate safeguard) และท่ำนสำมำรถบังคับใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลได้ รวมทั้งมีมำตรกำรเยียวยำตำม

กฎหมำยท่ีจะบงัคบัไดท่ี้ดีกว่ำหรือเทียบเท่ำกบัมำตรฐำนของบริษทั 

7. บริษัทเก็บรักษาข้อมลูส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และเกบ็รักษาเป็นระยะเวลานานเท่าใด 

บริษทัมีวิธีกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนดงัน้ี 

1. ลกัษณะกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคล  

กรณีได้รับข้อมูลแบบดิจิทลั – บริษทัจะน ำข้อมูลเหล่ำนั้นมำเก็บรักษำไวบ้น Database ของบริษทัทันที ทั้งน้ี 

Database ของบริษทัมีระบบป้องกนักำรเขำ้ถึงโดยไม่ไดรั้บอนุญำต (unauthorized access) และ มำตรกำรรักษำ

ควำมมัน่คงปลอดภยัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ สอดคลอ้งกบักฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีก ำหนดไว ้
 

กรณีไดรั้บขอ้มูลแบบกระดำษ  –  บริษทัจะน ำขอ้มูลเหล่ำนั้นมำเก็บรักษำไวใ้นแฟ้มเอกสำรและตูเ้ก็บเอกสำรท่ีมี

กุญแจลอ็ค  และกุญแจลอ็คถูกจดัเก็บในท่ีท่ีปลอดภยั  และ จ ำกดักำรเขำ้ถึงเฉพำะเจำ้หนำ้ท่ีท่ีไดรั้บอนุญำตเท่ำนั้น   
 

2. สถำนท่ีจดัเกบ็  :  ในระบบ Database  และระบบจดัเก็บเอกสำรของบริษทั  

3. ระยะเวลำจดัเก็บ 

บริษทัจะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบคุคลของท่ำนตลอดระยะเวลำท่ีท่ำนยงัเป็น กรรมกำร หรือ ผูถื้อหุ้นของบริษทั และ

เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

• บริษทัจะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบคุคลของท่ำน รวมขอ้มูลท่ีมีกำรแกไ้ข เปล่ียนแปลง หรืออพัเดท ไวต้ลอด

ระยะเวลำท่ีท่ำนยงัเป็นกรรมกำร หรือ ผูถื้อหุน้บริษทั  และ หำกท่ำนเลิกเป็นกรรมกำร  หรือผูถื้อหุ้นของ

บริษทัแลว้  บริษทัจะเก็บรักษำขอ้มูลของท่ำนต่อไปอีกเป็นเวลำ 10 ปี เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนินกำร

ตำมกฎ ระเบียบ และ กฎหมำย เทำ่ท่ีจ ำเป็น 

4. เม่ือพน้ระยะเวลำจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลตำมท่ีไดก้ ำหนดไวเ้บ้ืองตน้แลว้หรือบริษทัไม่มีสิทธิหรือไม่สำมำรถอำ้ง

ฐำนในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนแลว้ บริษทัจะด ำเนินกำรท ำลำยขอ้มูลส่วนบคุคลของท่ำน ดว้ย

วิธีกำร ลบ หรือ นิรนำม ขอ้มูลภำยใน 30 วนันบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลำจดัเก็บและประมวลผล 

8. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
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เพ่ือด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นนโยบำยฉบบัน้ี ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนอำจมีกำรเปิดเผยหรือน ำส่งให้กบั
หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในบริษทัฯ และบุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอก ดงัน้ี 
 

1. ภายในบริษัท 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน อำจมีกำรเปิดเผยหรือน ำส่งให้กบัหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในบริษทัฯ เฉพำะท่ีเก่ียวขอ้งและมีบทบำท
หน้ำท่ีเท่ำท่ีจ ำเป็นตำมวตัถุประสงคเ์ท่ำนั้น โดยบุคคลหรือทีมงำนเหล่ำน้ีของบริษทั จะไดรั้บอนุญำตให้เขำ้ถึงขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่ำน ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

• เจำ้หน้ำท่ีฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง โดยก ำหนดสิทธ์ิกำรเขำ้ถึงขอ้มูลตำมบทบำทหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบ  เช่น ฝ่ำยเลขำนุกำร
บริษทั  ฝ่ำยนกัลงทุนสัมพนัธ์ ฝ่ำยบญัชีกำรเงิน เป็นตน้ 

2. ภายนอกบริษัท 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน อำจมีกำรเปิดเผยหรือน ำส่งให้กบัองคก์รภำยนอก ดงัน้ี 

• หน่วยงำนหรือ องค์กรของรัฐ  เช่น กระทรวงพำณิชย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ศำล  ผูมี้อ  ำนำจ
ตำมกฎหมำย เป็นตน้  

• ผู้ให้บริการส าหรับด าเนินการใดๆ  เช่น  ผูใ้ห้บริกำรดำ้นกำรจัดกำรประชุม ผูใ้ห้บริกำรจดัท ำระบบลงทะเบียน 
ผูถื้อหุ้น  ผูใ้ห้บริกำรนบัคะแนนและประมวลผลคะแนนเสียงในกำรประชุมผูถื้อหุ้น และเม่ือบริษทัไดใ้ชบ้ริกำร
จำกผูใ้ห้บริกำรภำยนอก  บริษทัจะก ำหนดให้ ผูใ้ห้บริกำรเหล่ำนั้น ตอ้งรักษำควำมลบัและคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่ำนตำมมำตรฐำนท่ีกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของประเทศไทยก ำหนด  และใช้ขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่ำนไดเ้ฉพำะตำมวตัถุประสงคท่ี์บริษทัไดก้ ำหนดหรือมีค ำส่ังให้ผูใ้ห้บริกำรภำยนอกด ำเนินกำร และ 
ผูใ้ห้บริกำรภำยนอกดงักล่ำวจะไม่สำมำรถใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนนอกเหนือจำกวตัถุประสงคด์งักล่ำวได ้

 

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

ท่ำนมีสิทธิในกำรด ำเนินกำรใดๆกบัขอ้มูลส่วนบคุคลของท่ำน ดงัต่อไปน้ี 

1. สิทธิในการเพกิถอนความยินยอม (Right to withdraw consent) 

หำกท่ำนไดใ้ห้ควำมยินยอมให้บริษทัเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ำน ท่ำนมีสิทธิท่ีจะเพิกถอน
ควำมยินยอมเม่ือใดก็ไดต้ลอดระยะเวลำท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนอยู่กบับริษทั เวน้แต่มีขอ้จ ำกดัสิทธินั้นโดย
กฎหมำยหรือมีสัญญำท่ีให้ประโยชน์แก่ท่ำนอยู ่
ทั้งน้ี กำรเพิกถอนควำมยินยอมของท่ำนอำจส่งผลกระทบต่อท่ำน  ดงันั้น เพื่อประโยชน์ของท่ำน  ท่ำนจึงควร
ศึกษำ/สอบถำมถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนควำมยินยอม 

2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access)  

ท่ำนมีสิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนและขอให้บริษทัท ำส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวให้แก่ท่ำน 
รวมถึงขอให้บริษทัเปิดเผยกำรไดม้ำซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่ำนไม่ไดใ้ห้ควำมยินยอมต่อบริษทัได ้ ทั้งน้ี เพ่ือควำม
เป็นส่วนตวัและควำมปลอดภยัของท่ำน บริษทัตอ้งขอให้ทำ่นพิสูจน์ตวัตนของท่ำนก่อนจะให้ขอ้มูลตำมท่ีท่ำนขอ 

3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification) 
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ท่ำนมีสิทธิในกำรขอให้บริษทัแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิด

ควำมเขำ้ใจผิด  

 

 

4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure) 

ท่ำนมีสิทธิในกำรขอให้บริษทัลบหรือท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือท ำให้เป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถระบุ

ตวัตนได ้หำกท่ำนเช่ือว่ำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนถูกเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือ

เห็นว่ำบริษทัหมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรักษำไวต้ำมวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งในนโยบำยฉบบัน้ี หรือเม่ือท่ำนได้

ใชสิ้ทธิขอเพิกถอนควำมยินยอมหรือใชสิ้ทธิขอคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มูล 

5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing) 

ท่ำนมีสิทธิในกำรขอให้บริษทัระงบักำรใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนชั่วครำว ในกรณีท่ีบริษทัอยู่ระหว่ำงกำร

ตรวจสอบค ำร้องขอใช้สิทธิแกไ้ขหรือขอคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือกรณีท่ีบริษทั

หมดควำมจ ำเป็นและตอ้งลบหรือท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ท่ำนขอให้บริษทั

ระงบักำรใชแ้ทน 

6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability) 

ท่ำนมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในกรณีท่ีบริษทัไดท้  ำให้ขอ้มูลนั้นอยูใ่นรูปแบบท่ีสำมำรถอ่ำนหรือใช้

งำนโดยทัว่ไปไดด้ว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีท ำงำนไดโ้ดยอตัโนมติัและสำมำรถใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล

ไดด้ว้ยวิธีกำรอตัโนมติั รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษทัส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่ำวไปยงัผูค้วบคุม

ขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นท่ีสำมำรถท ำไดด้ว้ยวิธีกำรอตัโนมติั และมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัส่งหรือโอน

ขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่ำวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เวน้แต่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้

เพรำะเหตุทำงเทคนิค ทั้งน้ี บริษทัอำจขอสงวนสิทธ์ิในกำรปฏิเสธกำรใช้สิทธิของท่ำนตำมขอ้น้ี ตำมท่ีบริษทั

เห็นสมควร 

7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)  

ท่ำนมีสิทธิในกำรคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน หำกกำรเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่ำนนั้น ท ำขึ้นเพ่ือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษทั โดยไม่เกินขอบเขตท่ีท่ำนสำมำรถ

คำดหมำยไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล เวน้แต่เป็นกรณีท่ีบริษทัสำมำรถแสดงเหตุผลตำมกฎหมำยไดว่้ำมีควำมส ำคญัย่ิง

กว่ำสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของท่ำน หรือเป็นไปเพ่ือกำรยืนยนั กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย หรือกำรต่อสู้ในกำรฟ้องร้องตำม

กฎหมำยตำมแต่กรณี 

ท่ำนสำมำรถติดต่อมำยงัเจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัได ้เพื่อด ำเนินกำรยื่นค ำร้องขอด ำเนินกำร

ตำมสิทธิขำ้งตน้ได ้รำยละเอียดกำรติดต่อ มีดงัน้ี 

เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 

Email : dpo@gmmgrammy.com  

mailto:dpo@gmmgrammy.com
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน)  

เลขท่ี 50 ถนนสุขมุวิท 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

นอกจำกน้ี ท่ำนสำมำรถกรอกแบบฟอร์มกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวขำ้งตน้ ตำมไฟลด์ำ้นล่ำงน้ี 

https://www.gmmgrammy.com/legalremoval/ 

ทั้งน้ี ท่ำนไมจ่ ำเป็นตอ้งเสียค่ำใชจ้่ำยใดๆในกำรด ำเนินกำรตำมสิทธิขำ้งตน้ โดยบริษทัจะพจิำรณำและแจง้ผลกำรพิจำรณำ

ตำมค ำร้องของท่ำนภำยใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บค ำร้องขอดงักล่ำว 

10.  รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

ช่ือ บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จ ำกดั (มหำชน)  
สถานที่ติดต่อ เลขท่ี 50 ถนนสุขมุวิท 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 
ช่องทางการติดต่อ โทรศพัท ์: 02-669-9291, 02-669-9712 

 
11. รายละเอียดเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 

ช่องทำงกำรติดต่อ Email:  dpo@gmmgrammy.com  
สถำนท่ีติดต่อ บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จ ำกดั (มหำชน) 

เลขท่ี 50 ถนนสุขมุวิท 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 
  

12. รายละเอียดหน่วยงานก ากับดูแล 

 ในกรณีท่ีบริษทัหรือลูกจำ้งหรือพนกังำนของบริษทัฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำยเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล ท่ำนสำมำรถร้องเรียนต่อหน่วยงำนก ำกบัดูแล ตำมรำยละเอียดดงัน้ี 

ช่ือ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

สถานที่ติดต่อ ส ำนกังำนปลดักระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ช่องทางการติดต่อ โทรศพัท ์: 02-142-1033 

Email : pdpc@mdes.go.th   
ระยะเวลำในกำรติดต่อ / ร้องเรียน เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดต่อไป 

13. การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม 

บริษทัจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตำมกฎหมำยท่ีใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนั ทั้งน้ี บริษทัมีสิทธิเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูล
ส่วนบุคคลท่ีบริษทัเก็บรวบรวมไวก่้อนวนัท่ี พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเก็บรวบรวม กำรใช ้
และกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลมีผลใชบ้งัคบัต่อไปไดต้ำมวตัถุประสงคเ์ดิม   โดยหำกท่ำนไม่ประสงคท่ี์จะให้บริษทั เก็บ
รวมรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวต่อไปภำยหลงั พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใชบ้งัคบัแลว้ ท่ำนสำมำรถแจง้
ยกเลิกควำมยินยอมไดต้ำมช่องทำงกำรใช้สิทธิเพิกถอนควำมยินยอมตำมนโยบำยฉบบัน้ี  เวน้แต่มีขอ้จ ำกดัสิทธินั้นโดย

https://www.gmmgrammy.com/legalremoval/
mailto:pdpc@mdes.go.th
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กฎหมำยหรือมีสัญญำท่ีให้ประโยชน์แก่ท่ำนอยู่ และกำรเพิกถอนควำมยินยอมของท่ำนอำจส่งผลกระทบต่อท่ำน   ดงันั้น 
เพื่อประโยชน์ของท่ำน  ท่ำนจึงควรศึกษำ/สอบถำมถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนควำมยินยอม 

14. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Website อ่ืน 

นโยบำยควำมคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีใชเ้ฉพำะส ำหรับกำรให้บริกำรผ่ำน Website ของบริษทัเท่ำนั้น หำกท่ำนได้
กด Link ไปยงั Website อื่น (แมจ้ะผ่ำนช่องทำงใน Website ของบริษทัก็ตำม) ท่ำนจะตอ้งศึกษำและปฏิบติัตำมนโยบำย
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีปรำกฏใน Website นั้นๆ แยกต่ำงหำกจำกของบริษทั 

15. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัจะท ำกำรพิจำรณำทบทวนนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจ ำ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและ
กฎหมำย ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี หำกมีกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ
ดว้ยกำร update ขอ้มูลลงใน website ของบริษทัโดยเร็วท่ีสุด ปัจจุบนันโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี ได้รับการ
ทบทวนปรับปรุงล่าสุดเม่ือ 11 พฤษภาคม 2565  


