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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับผู้สมัครงาน (Recruitment Privacy Policy) 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม  แกรมมี่  จ ากัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือแกรมมี่   

บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทัในเครือแกรมม่ี  (รวมเรียกว่ำ “บริษทั”)   เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่ำนไดต้ระหนกัเห็นถึงควำมส ำคญัในควำมเป็นส่วนตวัและกำรคุม้ครองควำมปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล

ของผูส้มคัรงำน  ดงันั้น บริษทัจึงไดจ้ดัให้มีนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลส ำหรับผูส้มคัรงำน เพื่ออธิบำยให้ท่ำนทรำบ

ว่ำ บริษทัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนอยำ่งไร  ขอ้มูลใดบำ้งท่ีบริษทัจดัเก็บ  มีวตัถุประสงคใ์ดในกำรประมวลผล

ขอ้มูล  กำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงไร  สิทธิของท่ำนในฐำนะเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  รวมถึงสิทธิต่ำงๆ ท่ี

ท่ำนจะไดรั้บควำมคุม้ครองในส่วนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ตำมท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคล พ.ศ. 2562 

อน่ึง นโยบำยฉบบัน้ีใชเ้ฉพำะผูท่ี้มีอำยุ 20 ปีบริบูรณ์แลว้เท่ำนั้น กรณีนกัศึกษำฝึกงำน หรือ ผูท่ี้อำยุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ได้

โปรดขอควำมยินยอมจำกผูป้กครองเป็นลำยลกัษณ์อกัษรก่อนส่งขอ้มูลใดๆมำให้บริษทั ทั้งน้ี บริษทัจะไม่เก็บรวบรวม ใช ้

หรือเปิดเผยขอ้มูล รวมถึงด ำเนินกำรใดๆกับขอ้มูลของผูท่ี้อำยุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์นับจำกวนัสมัครโดยปรำศจำกควำม

ยินยอมอยำ่งชดัแจง้จำกผูป้กครองทั้งส้ิน 

1. นโยบายนีม้ีผลใช้บังคับกับใคร  

นโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีใชบ้งัคบักบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทัใน

เครือแกรมม่ี  ( “บริษทั”)  เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยในฐำนะผูค้วบคุมขอ้มูลของท่ำนในขั้นตอนกำรรับสมัครงำน 

(Recruitment) และรวมถึง ข้อมูลของบุคคลใดๆท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกับผูส้มัครงำน เช่น บุคคลอำ้งอิง  บุคคลติดต่อกรณี

ฉุกเฉิน เป็นตน้   

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 

ผูส้มคัรงำน  หมำยถึง ผูส้มคัรงำนเพื่อเป็นพนักงำนประจ ำ, พนักงำนอตัรำจำ้ง หรือ พนักงำน Freelance ท่ีท  ำงำนให้แก่

บริษทั แลว้แต่กรณี ไม่ว่ำกำรสมคัรงำนนั้นจะด ำเนินกำรโดยผูส้มคัรงำนเอง หรือเป็นกำรรับสมคัรงำนภำยในบริษทั หรือ

ผ่ำนกำรแนะน ำของบุคคลอื่นใด หรือผ่ำนด ำเนินกำรของผูใ้ห้บริกำรจดัหำงำน (Agency) ท่ีผูส้มัครงำนได้เคยให้ควำม

ยินยอมไว ้ 
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ขั้นตอนการรับสมัครงาน 

วิธีกำรรับสมคัรงำนของบริษทัจะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน 

1. กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของเรซูเม่ หรือ CV ของผูส้มคัร (Recruitment) 

2. กำรเรียกสัมภำษณ์ผูส้มคัรงำน (Interview) 

3. กำรพิจำรณำรับสมคัรงำนของผูส้มคัรท่ีมีควำมเหมำะสม (Admission) เพื่อท ำสัญญำจำ้ง 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวม 

บริษทัไดจ้ดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของทำ่นเทำ่ท่ีจ ำเป็นและเป็นไปตำมวตัถุประสงคใ์นกำรใชข้อ้มูลซ่ึงบริษทัจะแจง้ให้ทรำบ

ในล ำดบัต่อไป  ทั้งน้ี ในขั้นตอน  Recruitment และ Interview  ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัเก็บรวบรวม สำมำรถจ ำแนก

ประเภทไดด้งัต่อไปน้ี  
 

เม่ือบริษทัไดรั้บ ส ำเนำบตัรประชำชนของท่ำน เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรยืนยนัตวัตนในกำรรับสมคัรงำน  ขอ้มูลในบตัร

ประชำชนท่ีไดรั้บจะมีขอ้มูลศำสนำ  และ/ หรือหมู่โลหิตดว้ย ซ่ึงเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (Sensitive Data)  บริษทัขอ

แจง้ให้ทรำบว่ำ บริษทัไม่มีนโยบำยจดัเก็บขอ้มูลศำสนำและหมู่โลหิตของท่ำน  ในกรณีดงักล่ำว  บริษทัขอให้ท่ำนปกปิด

ขอ้มูลศำสนำและหมู่โลหิต  หำกท่ำนมิไดป้กปิดขอ้มูลขำ้งตน้ ถือว่ำท่ำนอนุญำตให้บริษทัด ำเนินกำรปกปิดขอ้มูลเหล่ำนั้น 

และถือว่ำเอกสำรท่ีมีกำรปกปิดขอ้มูลดงักล่ำว มีผลสมบูรณ์และบงัคบัใชไ้ดต้ำมกฎหมำยทุกประกำร  ทั้งน้ี หำก บริษทัไม่

สำมำรถปกปิดขอ้มูลไดเ้น่ืองจำกขอ้จ ำกดัทำงเทคนิคบำงประกำร  บริษทัจะเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลดงักล่ำวเพื่อเป็นส่วน

หน่ึงของเอกสำรยืนยนัตวัตนของท่ำนเท่ำนั้น  

ประเภทของข้อมูล
ส่วนบุคคล 

รายละเอียด 

ขอ้มูลส่วนบุคคล
พ้ืนฐำน 

ช่ือ-นำมสกุล รูปถ่ำย เพศ วนัเดือนปีเกิด อำย ุสัญชำติ น ้ำหนกั ส่วนสูง เลขท่ีประจ ำตวัประชำชน ท่ีอยู่
ปัจจุบนั ท่ีอยูต่ำมทะเบียนบำ้น Email  เบอร์โทรศพัท ์สถำนภำพกำรสมรส สถำนภำพทำงทหำร  Social 
Media Account 

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมี
ควำมอ่อนไหว 

ขอ้มูลสุขภำพ ประวติัอำชญำกรรม โดยบริษทัจะขอควำมยินยอมอยำ่งชดัแจง้จำกท่ำนเสียก่อน เพ่ือเก็บ
รวบรวม ประมวลผลขอ้มูลสุขภำพ ประวติัอำชญำกรรม ในชั้นกำรพิจำรณำท ำสัญญำจำ้งงำน (Admission)   

ขอ้มูลอื่นๆ ประวติัส่วนตวั (Resume/Curriculum Vitae (CV)) ประวติักำรศึกษำ ประวติักำรท ำงำน ประวติักำรเรียนรู้ 
ทกัษะควำมสำมำรถ ใบอนุญำตตำ่งๆ ขอ้มูลจำกกำรทดสอบหรือสัมภำษณ์ บนัทึกภำพจำกกลอ้งวงจรปิด 
(CCTV) 

ขอ้มูลบคุคลท่ี 3 ช่ือ-นำมสกุลของ  คู่สมรส บุตร บิดำ มำรดำ สมำชิกในครอบครัว ท่ีปรำกฎในส ำเนำทะเบียนบำ้น  บุคคล
อำ้งอิง  บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน  โดยบริษทัจะถือว่ำท่ำนไดรั้บควำมยินยอมจำกบคุคลดงักล่ำวเรียบร้อยแลว้  
ก่อนกำรให้ขอ้มูลแก่บริษทั  
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อยำ่งไรก็ตำม หำก บริษทัมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมละเอียดอ่อน เพื่อวตัถุประสงคใ์ด  บริษทั จะ

ด ำเนินกำรขอควำมยินยอมโดยชดัแจง้จำกท่ำนก่อน  

4. แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัอำจไดรั้บขอ้มูลของท่ำนผำ่นช่องทำงกำรรับสมคัรงำน ดงัน้ี 

1. ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจำกท่ำนโดยตรง  

จำกกระบวนกำรสรรหำและรับสมคัรงำน  กำรกรอกขอ้มูลใบสมคัรงำน  เอกสำรแนบประกอบกำรพิจำรณำและ

คดัเลือกเขำ้ท ำงำน แบบสอบถำม กำรสัมภำษณ์ รวมถึงขอ้มูลและกำรปรับปรุงขอ้มูลของท่ำนจำกกำรจำ้งงำนหรือ

กระบวนกำรต่ำงๆ ในช่วงเวลำท่ีท่ำนเป็นพนกังำนหรือบุคลำกรของบริษทัฯ 

2. ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจำกแหล่งอื่น 

บริษทัอำจรวบรวมขอ้มูลของท่ำนจำกแหล่งอื่น เช่น  ตวัแทนจดัหำงำน(Agency)ของบริษทั  เวบ็ไซด์สมคัรงำน 

ขอ้มูลจำกบุคคลอำ้งอิงหรือผูใ้ห้กำรรับรอง ขอ้มูลจำกกำรตรวจสอบประวติัส่วนตวัอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตำมควำม

จ ำเป็นตำมแต่กรณีท่ีกฎหมำยอนุญำต 

3. ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสำม 

บริษทัอำจไดรั้บขอ้มูลบุคคลท่ีสำมท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบัท่ำนโดยท่ำนเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลกบับริษทั เช่น ช่ือ-นำมสกุล

ของคู่สมรส บุตร บิดำ มำรดำ สมำชิกในครอบครัว บุคคลอำ้งอิง บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน ซ่ึงบริษทัใชข้อ้มูลเพื่อ

จัดกำรสวสัดิกำรและสิทธิประโยชน์ให้กับท่ำน หรือ ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน หรือเพื่ออ้ำงอิงข้อมูลอันเป็น

ประโยชน์กบัท่ำน โปรดแจง้นโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีแก่บุคคลท่ีสำมดงักล่ำว เพ่ือให้รับทรำบ

นโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั และท่ำนตอ้งรับผิดชอบในกำรขอควำมยินยอมท่ีจ ำเป็นจำกบุคคล

เหล่ำนั้นและท ำให้มั่นใจว่ำท่ำนมีสิทธิท่ีจะให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่ำนั้นกับบริษทั  เวน้เสียแต่ว่ำมี

ขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยอื่นตำมกฎหมำยในกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสำมให้กบับริษทัโดยไม่ตอ้ง

ขอควำมยินยอม 

5. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษทัฯ ด ำเนินกำรเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน โดยมีวตัถุประสงคภ์ำยใตฐ้ำนในกำรประมวลผล

ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

1. การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) เพื่อกำรปฏิบติัตำมสัญญำท่ีท่ำนเป็นคู่สัญญำ เช่น สัญญำจำ้งงำน หรือสัญญำ
อื่นใด หรือเพ่ือใชใ้นกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอ/ใบสมคัรของท่ำนก่อนเขำ้ท ำสัญญำ ตำมแก่กรณี 
2. การปฏบิัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) เพื่อปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด เช่น กฎหมำยคุม้ครองแรงงำน 
กฎหมำยประกนัสังคม กฎหมำยเงินทดแทน กฎหมำยแรงงำนสัมพนัธ์ กฎหมำยกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ กฎหมำยภำษีอำกร 
กฎหมำยป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน กฎหมำยคอมพิวเตอร์ 
3. ประโยชน์โดยชอบธรรม (Legitimate Interest) เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษทั โดยไม่เกินขอบเขตท่ี
ท่ำนสำมำรถคำดหมำยไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล ซ่ึงจะไม่ละเมิดสิทธิพ้ืนฐำน หรือสิทธิ ทำงเสรีภำพของท่ำน 
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4. ความยินยอม (Consent) บริษทัจะขอควำมยินยอมจำกท่ำน กรณีท่ีมีกฎหมำยก ำหนดให้ขอควำมยินยอม หรือในกรณีท่ี
บริษทัไม่มีเหตุใหใ้ชฐ้ำนกำรประมวลผลขำ้งตน้เพื่อประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมมำจำกท่ำนได ้ โดยเฉพำะ
อยำ่งย่ิง ขอ้มูลสุขภำพและประวติัอำชญำกรรม 
 

วัตถุประสงค์ส าหรับผู้สมัครงาน 
  บริษทัฯ ด ำเนินกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 

วัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินการ 

รายละเอียด ฐานทางกฎหมาย 

1. ก ำ ร บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร
ดำ้นรับสมคัรและจำ้งงำน   
[ ทั้งท่ีบริษทัด ำเนินกำรดว้ย
ต น เ อ ง  แ ล ะ ท่ี บ ริ ษั ท
ด ำเนินกำรผ่ำนผูใ้ห้บริกำร
ซ่ึงเป็นบุคคลภำยนอก] 

กำรรับสมคัรงำนท่ีด ำเนินกำรโดยบริษทัซ่ึงผูส้มคัรงำนติดต่อเขำ้มำท่ี
บริษทัดว้ยตนเอง หรือกำรรับสมคัรภำยในบริษทั 

กำรปฏิบติัตำมสัญญำ  

กำรสมัครงำนโดยกำรแนะน ำของบุคคลอื่นใด   หรือโดยกำร
ด ำเนินกำรของผูใ้ห้บริกำรจดัหำงำน 

ควำมยินยอม 

ขอ้มูลสุขภำพ ประวติัอำชญำกรรม เพื่อประกอบกำรพิจำรณำจัดท ำ
สัญญำจ้ำงงำน (Admission)  โดยบริษัทจะต้องได้รับควำมยินยอม
อยำ่งชดัแจง้จำกท่ำนเสียก่อน      
ส ำหรับในชั้น Recruitment & Interview น้ี  บริษทัจะยงัไม่ขอข้อมูล
สุขภำพและประวติัอำชญำกรรมจำกท่ำน 

ควำมยินยอมอยำ่งชดัแจง้ 

กำรสัมภำษณ์งำน กำรตรวจสอบประวติักำรศึกษำ ประวติักำรท ำงำน
ยอ้นหลงัจำกแหล่งขอ้มูลอื่น  กำรวิเครำะห์ขอ้มูล  กำรเปรียบเทียบ 
กำรคดัเลือก  กำรจดัท ำสัญญำ 

กำรปฏิบติัตำมสัญญำ 
ประโยชน์อนัชอบธรรม 

2. เพื่อพิจำรณำต ำแหน่ง
งำนอื่นท่ีเหมำะสมใน
อนำคต 

เพื่อเป็นประโยชน์กบัท่ำน หำกทำ่นไม่ประสบควำมส ำเร็จส ำหรับ
ต ำแหน่งงำนท่ีท่ำนไดส้มคัรไว ้บริษทัจะเกบ็ขอ้มูลส่วนบคุคลของ
ท่ำนไวเ้ป็นระยะเวลำ  5 ปี เพื่อพจิำรณำและติดต่อท่ำนในกรณีท่ีมี
ต ำแหน่งงำนใดๆ ในอนำคตท่ีอำจเหมำะสมกบัท่ำน 

ประโยชน์โดยชอบธรรม 

3. เพื่อรักษำควำมปลอดภยั
ภำยในบริเวณอำคำรหรือ
สถำนท่ีของบริษทั 

เพื่อกำรรักษำควำมปลอดภยัภำยในบริเวณอำคำรหรือสถำนท่ีของ
บริษทั กำรแลกบตัรก่อนเขำ้พ้ืนท่ีส ำนกังำน รวมถึงกำรบนัทึกภำพ
ภำยในพ้ืนท่ีของบริษทัดว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

ประโยชน์โดยชอบธรรม 

 

6. บริษัทจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร 

 เม่ือบริษทัไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนแลว้ บริษทัจะด ำเนินกำรจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ดงัน้ี 
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• บริษทัจะจดัเก็บขอ้มูลของท่ำนไวใ้นระบบจดัเก็บเอกสำร และใน ระบบ Database โดยผ่ำนระบบของของฝ่ำย

บุคคลท่ีมีมำตรกำรกำรปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเหมำะสม และมีระบบป้องกนักำรเขำ้ถึงโดยมิชอบ 

(Access Control)  

• บริษทัจะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นควำมลบัและจะไม่เปิดเผยแก่ผูใ้ด เวน้แต่กรณีจ าเป็น โดยบริษทั

จะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน เฉพำะเท่ำท่ีจ ำเป็น สมควรแก่กรณี และเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดเท่ำนั้น 

นอกจำกน้ี บริษทัอำจจ ำเป็นตอ้งส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงัหน่วยงำนขอ้มูลเครดิตเพื่อตรวจสอบ และอำจ

ใชผ้ลกำรตรวจสอบขอ้มูลดงักล่ำวเพื่อป้องกนักำรกระท ำผิดกฎหมำย 

บริษทัอำจมีควำมจ ำเป็นในกำรโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงัหน่วยงำนต่ำงประเทศหรือองค์กรระหว่ำงประเทศ 

เฉพำะเท่ำท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั และมีมำตรกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ (appropriate safeguard) และ

ท่ำนสำมำรถบงัคบัใชสิ้ทธิของเจำ้ของขอ้มูลได ้รวมทั้งมีมำตรกำรเยียวยำตำมกฎหมำยท่ีจะบงัคบัไดท่ี้ดีกว่ำหรือเทียบเท่ำ

กบัมำตรฐำนของบริษทั 

7. บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และเก็บรักษาเป็นระยะเวลานานเท่าใด 

บริษทัมีวิธีกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนดงัน้ี 

1. ลกัษณะกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคล  

i. กรณีได้รับข้อมูลแบบกระดาษ – บริษทัจะน ำขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บมำในรูปแบบกระดำษ

มำสแกนเอกสำรกระดำษ ให้อยู่ในรูปไฟล ์PDF ท่ีแกไ้ขไม่ไดแ้ต่สำมำรถน ำกลบัมำอำ้งอิงได้

โดยเน้ือควำมไม่เปล่ียนแปลง เม่ือด ำเนินกำรเรียบเรียงและสแกนเป็นไฟล ์PDF เรียบร้อยแลว้ 

บริษทัจะด ำเนินกำรจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอยูใ่นรูปแบบกระดำษในตูเ้ก็บเอกสำรท่ีมีควำม

มัน่คงปลอดภยัและจ ำกดักำรเขำ้ถึงเฉพำะบุคคลท่ีไดรั้บอนุญำตเท่ำนั้น 

ii. กรณีได้รับข้อมูลแบบดิจิทัล – บริษทัจะน ำขอ้มูลเหล่ำนั้นมำเก็บรักษำไวบ้น Database ของ

บริษัททันที ทั้ งน้ี  Database ของบริษัทมีระบบป้องกันกำรเข้ำถึงโดยไม่ได้รับอนุญำต 

(unauthorized access) และ มำตรกำรปกป้องรักษำท่ีเพียงพอ (Data protection measure) 

2. สถำนท่ีจดัเก็บ  : ระบบ Database และระบบจดัเก็บเอกสำรสำรของบริษทัท่ีมีมำตรกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยั

ของขอ้มูลอยำ่งเหมำะสม 

3. ระยะเวลำจดัเก็บ 

บริษทัจะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมระยะเวลำท่ีเหมำะสมและจ ำเป็น และเป็นไปตำมท่ีกฎหมำย

ก ำหนด ไดแ้ก่ 

• ผู้สมัครงาน ที่ไม่ได้รับการคัดเลือก  บริษทัจะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไว ้เป็นเวลำ 5ปี 

นบัจำกวนัท่ีส้ินสุดกระบวนกำรสรรหำบุคลำกร (Recruitment & Interview) ตำมต ำแหน่งท่ีท่ำนให้

ควำมสนใจ เพื่อเป็นหลกัฐำนว่ำบริษทัไดพ้ิจำรณำคดัเลือกท่ำนอยำ่งยติุธรรมแลว้  

• ผู้สมัครงาน ที่ไม่ได้รับการคัดเลือก  แต่ บริษัทยังสนใจข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใชใ้นโอกำส

รับสมัครงำนต่อไป (Recruitment & Interview)  โดยจะเก็บรักษำข้อมูลดงักล่ำวไว ้ 5 ปี นับจำก
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วนัท่ีส้ินสุดกระบวนกำรสรรหำบุคลำกร เพื่อพิจำรณำต ำแหน่งอื่นๆท่ีอำจเหมำะสมกบัท่ำนใน

อนำคต 

• กรณีพนักงาน บริษทัจะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตลอดระยะเวลำของสัญญำจำ้ง 

เม่ือสัญญำจำ้งส้ินสุดลง ไม่ว่ำดว้ยเหตุใด บริษทัจะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อไปอีก 

เป็นเวลำ 10 ปี เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรพิสูจน์ตรวจสอบกรณีอำจเกิด ขอ้พิพำทภำยในอำยุควำม

ตำมท่ีกฎหมำย 

4. เม่ือพน้ระยะเวลำจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลตำมท่ีไดก้ ำหนดไวเ้บ้ืองตน้แลว้ หรือบริษทัไม่มีสิทธิหรือไม่สำมำรถ

อำ้งฐำนในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนแลว้ บริษทัจะด ำเนินกำรท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

ดว้ยวิธีกำร ลบ ท ำลำย  หรือ นิรนำม ขอ้มูลภำยใน 30 วนันบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลำจดัเก็บและประมวลผล 

8. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เพ่ือด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นนโยบำยฉบบัน้ี ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน อำจมีกำรเปิดเผยหรือน ำส่งให้กบั

หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในบริษทัและบุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอก ดงัน้ี  

1. ภำยในบริษทั  

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน อำจมีกำรเปิดเผยหรือน ำส่งให้กบัหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในบริษทัฯ เฉพำะท่ีเก่ียวขอ้งและมี
บทบำทหนำ้ท่ีเท่ำท่ีจ ำเป็นตำมวตัถุประสงคเ์ท่ำนั้น โดยบุคคลหรือทีมงำนเหล่ำน้ีของบริษทั จะไดรั้บอนุญำตให้เขำ้ถึง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

• เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล หรือเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยอื่นๆ เฉพำะท่ีเก่ียวขอ้ง โดยก ำหนดสิทธ์ิกำรเขำ้ถึงขอ้มูลตำม
บทบำทหนำ้ท่ีท่ีรับผิดชอบ 

• ผูบ้ริหำร หรือผูบ้งัคบับญัชำโดยตรงของท่ำน ท่ีมีควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรหรือตดัสินใจเก่ียวกบัท่ำน หรือเม่ือ
ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนทำงดำ้นงำนบุคคล 

2. ภำยนอกบริษทั 

บริษทัอำจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัท่ำนใหแ้ก่บุคคลภำยนอก  ตำมควำมจ ำเป็นท่ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำย 

หรือเปิดเผยต่อหน่วยงำนบงัคบัใชก้ฎหมำยหรือเจำ้หนำ้ท่ีรำชกำรอื่นๆ ตำมค ำร้องขอให้เปิดเผยท่ีถูกตอ้งตำมกฎหมำย 

และ เม่ือบริษทัเห็นว่ำจ ำเป็นหรือสมควรตอ้งเปิดเผยเพื่อปกป้องภยัอนัตรำยทำงกำยภำพหรือควำมเสียหำยทำงกำรเงิน 

หรือเก่ียวกบักำรสืบสวนกำรฉ้อโกงหรือกำรกระท ำผิดกฎหมำยท่ีตอ้งสงสัยหรือเกิดขึ้นจริง  

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 
ท่ำนมีสิทธิในกำรด ำเนินกำรใดๆกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ดงัต่อไปน้ี 

1. สิทธิในการเพกิถอนความยินยอม (Right to withdraw consent) 
ท่ำนมีสิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่ำนไดใ้ห้ควำมยินยอมไวก้บับริษทั
ไดต้ลอดเวลำเฉพำะกรณี Recruitment & Interview    ยกเวน้ในกรณี Admission กล่ำวคือ บริษทัรับท่ำนเขำ้ท ำงำน
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แลว้ ท่ำนจะไม่สำมำรถขอเพิกถอนควำมยินยอมได ้ เน่ืองจำกบริษทัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน โดย
อำศยัฐำนสัญญำจำ้งแรงงำน 

2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access)  
ท่ำนมีสิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนและขอให้บริษทัท ำส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวให้แก่ท่ำน 
รวมถึงขอให้บริษทัเปิดเผยกำรไดม้ำซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่ำนไม่ไดใ้ห้ควำมยินยอมต่อบริษทัได ้ ทั้งน้ี เพ่ือควำม
เป็นส่วนตวัและควำมปลอดภยัของท่ำน บริษทัตอ้งขอให้ทำ่นพิสูจน์ตวัตนของท่ำนก่อนจะให้ขอ้มูลตำมท่ีท่ำนขอ 

3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification) 
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 ้รำยละเอียดกำรติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer - DPO) ดงัน้ี 
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Email dpo@gmmgrammy.com 
สถานที่ติดต่อ บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จ ำกดั (มหำชน) 

เลขท่ี 50 ถนนสุขมุวิท 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 
 

ท่ำนสำมำรถ download แบบฟอร์มการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล ตำมไฟลด์ำ้นล่ำงน้ี และส่งแบบฟอร์ม พร้อม

เอกสำรยืนยนัตวัตนตำมท่ีระบุในแบบฟอร์มมำยงั DPO เพื่อยื่นค ำร้องขอด ำเนินกำรใชสิ้ทธิตำมขำ้งตน้ 

Link แบบฟอร์มกำรใชสิ้ทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

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

ทั้งน้ี ท่ำนไม่จ 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 ์: 02-669-9000 

 Email:  dpo@gmmgrammy.com 
11. รายละเอียดเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ช่องทางการติดต่อ โทรศพัท ์: 02-669-9000 
 Email:  dpo@gmmgrammy.com 

สถานที่ติดต่อ 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. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

https://www.gmmgrammy.com/legalremoval/
mailto:pdpc@mdes.go.th
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บริษทัจะท ำกำรพิจำรณำทบทวนนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจ ำ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและ
กฎหมำย ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี หำกมีกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ
ดว้ยกำร update ขอ้มูลลงใน website ของบริษทัโดยเร็วท่ีสุด ปัจจุบนั นโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี ได้รับการ
ทบทวนปรับปรุงล่าสุดเม่ือ 5 พฤษภาคม 2565 

 


