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แบบคำขอจัดเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริษทั อสมท จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั อสมท จำกัด (มหำชน) (“บมจ.อสมท”) ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรให้ควำมคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
จึงได้ดำเนินกำรจัดทำ “แบบคำขอจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล” ทั้งนี้เพื่อเป็ นกำรขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
อันเป็ นกำรปฏิบตั ิตำมบทบัญญัติแห่ง พระรำชบัญญัติ คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และแสดงถึงควำมเคำรพต่อ
สิ ทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อกำรดำเนินงำนของ บมจ.อสมท
เพื่ อ เป็ นกำรรั ก ษำสิ ท ธิ และผลประโยชน์ ข องท่ ำ นในฐำนะเจ้ำ ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล โปรดศึ ก ษำข้อ มู ล
และรำยละเอียดต่ำง ๆ ดังนี้

วัตถุประสงค์ ในกำรจัดเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. เพื่อกำรนำเสนอข้อมูล ข่ำวสำร ควำมบันเทิง หรื อกำรให้บริ กำรอื่นใด ผ่ำนช่องทำงกำรให้บริ กำรต่ำง ๆ ได้แก่
สื่ อวิทยุ สื่ อโทรทัศน์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน สื่ อสังคม (Social Media) รวมถึงช่องทำงกำรสื่ อสำรอื่นใดที่ จะเกิดขึ้นใน
อนำคต อันเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภค
2. เพื่ อ ส ำรวจควำมพึ ง พอใจของผูช้ ม ผู ้ฟั ง หรื อ ผู ้รั บ บริ ก ำร และน ำมำวิ เ ครำะห์ ปรั บ ปรุ ง กำรให้ บ ริ ก ำร
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคอย่ำงสูงที่สุด
3. เพื่อกำรแจ้งสิ ทธิ ประโยชน์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ กำรให้บริ กำร กิจกรรมทำงกำรตลำด กำรส่ งเสริ มกำรขำยหรื อ
แคมเปญ (Campaign) ต่อผูบ้ ริ โภค ผ่ำนช่องทำงกำรติดต่อสื่ อสำรต่ำง ๆ ของบริ ษทั เช่น กำรออกอำกำศทำงโทรทัศน์ วิทยุ
ไปรษณี ย ์ กำรส่งข้อควำม SMS กำรสื่ อสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรื อช่องทำงอื่นใดที่บริ ษทั กำหนด
4. เพื่อกำรดำเนิ นกำรอันเป็ นปกติของกำรประกอบกิ จกำรขององค์กร เช่น กำรทำนิ ติกรรมสัญญำ กำรจัดซื้ อ
จัดจ้ำง กำรสมัครงำน กำรดำเนินกำรเพื่อรักษำควำมปลอดภัย หรื อกำรติดต่ออื่นใดของ บมจ.อสมท
5. เพื่ อ ด ำเนิ น กำรตำมวัต ถุ ป ระสงค์ข องกำรประกอบกิ จ กำรของ บมจ.อสมท ตำมที่ ไ ด้จ ดทะเบี ย นไว้กับ
กรมพัฒนำธุ รกิ จกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ เช่ น กำรประกอบกิ จกำรสื่ อสำรมวลชน กำรประกอบกิ จกำรโทรคมนำคม
กำรประกอบกิ จ กำรพำณิ ช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ กำรประกอบกิ จ กำรเปิ ดศู นย์จัด อบรมและฝึ กสอนนัก แสดงทุ ก ประเภท
กำรประกอบกิจกำรอสังหำริ มทรัพย์ หรื อ กำรออกและเสนอขำยหุน้ กู้ หรื อหลักทรัพย์อื่นใด เป็ นต้น
6. เพื่อดำเนิ นกำรทำงธุ รกรรมในกำรสั่งซื้ อสิ นค้ำของท่ำน ผ่ำนช่องทำงกำรสื่ อสำรใด ๆ ของ บมจ.อสมท ทั้งนี้
ไม่วำ่ กำรเสนอขำยสิ นค้ำ หรื อบริ กำรนั้นจะดำเนินกำรโดย บมจ.อสมท หรื อพันธมิตรทำงธุรกิจก็ตำม
7. เพื่อดำเนิ นกำรจัดส่ งสิ นค้ำ หรื อบริ กำรของ บมจ.อสมท หรื อพันธมิตรทำงธุรกิจ ตำมธุรกรรมที่ท่ำนได้มีต่อ
บมจ.อสมท หรื อพันธมิตรทำงธุรกิจ
8. กำรจัด เก็ บ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ ไ ม่ จ ำต้อ งขออนุ ญ ำตจำกเจ้ำ ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ตำมมำตรำ 24 แห่ ง
พระรำชบัญญัติ คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
9. อื่น ๆ (โปรดระบุ) ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

“อสมท โปร่ งใส ห่ างไกลคอร์ รัปชั่น ทุกคนต้ องช่ วยกัน ร่ วมสร้ างสรรค์ ความยั่งยืน”
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ ซึง่ บุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้ องยึดถือปฏิบตั ิ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกากับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
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ข้ อมูลทีจ่ ัดเก็บ และระยะเวลำในกำรจัดเก็บ
บมจ.อสมท จะดำเนิ นกำรจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคล โดยได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล ซึ่ ง
จำแนกเป็ นประเภทต่ำง ๆ ได้ ดังนี้
1. ข้อมูลเพื่อกำรระบุตวั ตน เช่น ชื่อ ชื่ อสกุล เลขประจำตัวบัตรประชำชน เลขหนังสื อเดินทำง เลขประจำตัว
ผูเ้ สี ยภำษีอำกร วัน เดือน ปี เกิด สถำนภำพกำรสมรส หรื อสถำนภำพทำงทหำร เป็ นต้น
2. ข้อมูลเพื่อกำรติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ หรื อจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็ นต้น
3. ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของ ผูเ้ ยำว์ คนไร้ ค วำมสำมำรถ หรื อ คนเสมื อ นไร้ ค วำมสำมำรถ โดย บมจ.อสมท
จะด ำเนิ น กำรขอควำมยิน ยอมจำก ผู ้ใ ช้อ ำนำจปกครอง ผู ้อ นุ บ ำล หรื อ ผูพ้ ิ ทัก ษ์ แล้ว แต่ ก รณี ก่ อ นกำร
ดำเนินกำรเก็บ รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
4. ข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรขององค์กร เช่น ข้อมูลเพื่อกำรจ่ำยเงินเดือน ค่ำจ้ำง หรื อสวัสดิกำรของพนักงำน
หรื อลูกจ้ำง กำรเก็บภำพจำกกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดเพื่อกำรรั กษำควำมปลอดภัย กำรเก็บข้อมูลเพื่อเข้ำ
อำคำรสถำนที่ เป็ นต้น
5. ข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิ กส์ เช่น หมำยเลข IP Address ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเข้ำสู่ เว็บไซต์ (Cookies) หรื อข้อมูล
จำกกำรสมัครรับบริ กำรผ่ำนแอปพลิเคชัน่
6. ข้อมูลทำงด้ำนกำรเงิ น เช่ น ข้อมูลบัตรเครดิ ต เลขบัญชี ธนำคำร หรื อข้อมูลด้ำนกำรชำระเงิ นด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ อื่นใด ในกรณี ที่เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุ คคลดำเนิ น ธุ รกรรม หรื อมี นิติกรรมกับ บมจ.อสมท
รวมถึงกำรทำธุรกรรมของบริ ษทั ในเครื อ หรื อพันธมิตรทำงธุรกิจด้วย
7. ข้อมูลที่มีควำมอ่อนไหว ได้แก่
- ข้อมูลชีวภำพ เช่น ลำยนิ้วมือ ระบบกำรจดจำใบหน้ำ เพื่อใช้บนั ทึกระยะเวลำกำรทำงำน เป็ นต้น
- ข้อมูลที่มีควำมอ่อนไหวตำมที่ปรำกฏในเอกสำร เช่น เพศ ศำสนำ สัญชำติ หรื อเชื้อชำติ เป็ นต้น
- ข้อมูลด้ำนสุขภำพ กำรรักษำพยำบำล หรื อควำมพิกำรของพนักงำน
- ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอำชญำกรรมของพนักงำน
- ข้อมูลของสหภำพแรงงำน
8. อื่ น ๆ (โปรดระบุ) _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

บมจ.อสมท จะดำเนิ นกำรเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ ำนไว้ตำมระยะเวลำที่ จำเป็ นเพื่อกำรปฏิ บัติตำม
วัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ หรื อตำมระยะเวลำที่มีหน้ำที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมกฎหมำย หรื ออำยุควำมทำงกฎหมำย หรื อเพื่อเหตุอื่น
ตำมนโยบำย และข้อกำหนดของ บมจ.อสมท

“อสมท โปร่ งใส ห่ างไกลคอร์ รัปชั่น ทุกคนต้ องช่ วยกัน ร่ วมสร้ างสรรค์ ความยั่งยืน”
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ ซึง่ บุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้ องยึดถือปฏิบตั ิ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกากับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
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กำรเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
บมจ.อสมท อำจด ำเนิ น กำรเปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ ำ นไปยัง ผู ้ป ระมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล หรื อ
บุ คคลภำยนอก ซึ่ งกำรดำเนิ นกำรดังกล่ำวอยู่ภำยใต้บังคับของ พระรำชบัญญัติ คุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคล พ.ศ. 2562
อันได้แก่
1. บริ ษัท ในเครื อ พัน ธมิ ต รทำงธุ ร กิ จ รวมถึ ง กรรมกำร ผู ้บ ริ หำร พนั ก งำน ลู ก จ้ ำ ง ผู ้รั บ จ้ ำ ง ตัว แทน
หรื อที่ปรึ กษำ
2. หน่ ว ยงำนของรั ฐ หน่ ว ยงำนก ำกั บ ดู แ ล หรื อหน่ ว ยงำนอื่ น ที่ ก ฎหมำยก ำหนด รวมถึ ง เจ้ ำ พนั ก งำน
ซึ่งใช้อำนำจตำมกฎหมำย เช่น เจ้ำหน้ำที่ตำรวจ พนักงำนอัยกำร ศำล เป็ นต้น
3. ตัวแทน ผู ้รั บ จ้ำ ง ผูร้ ั บ จ้ำ งช่ ว ง หรื อ ผูใ้ ห้ บ ริ ก ำรเพื่ อ ด ำเนิ น กำรใด ๆ เช่ น ผู ้ใ ห้บ ริ ก ำร ผู ้ใ ห้ บ ริ กำรด้ำ น
กำรศึกษำวิจยั บริ ษทั รับพัฒนำเทคโนโลยี ผูส้ อบบัญชี หรื อสำนักงำนกฎหมำย เป็ นต้น
4. ผูร้ ับโอนสิ ทธิ หน้ำที่ หรื อประโยชน์ใด ๆ ของ บมจ.อสมท
5. ผูใ้ ห้บริ กำรสื่ อสังคมออนไลน์ หรื อบริ ษทั โฆษณำ เพื่อแสดงข้อควำมโฆษณำเกี่ยวกับบริ กำรของ บมจ.อสมท

สิ ทธิของเจ้ ำของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บมจ.อสมท เคำรพต่ อ สิ ท ธิ ข องท่ ำ นในฐำนะเจ้ำ ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลตำม พระรำชบัญ ญัติ คุ ้ม ครองข้อ มู ล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งท่ำนสำมำรถดำเนินกำรใช้สิทธิต่ำง ๆ อันเป็ นไปตำมบทบัญญัติทำงกฎหมำยได้ ดังนี้
1. สิ ทธิในกำรถอนควำมยินยอมในกำรเก็บ รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
2. สิ ทธิในกำรขอเข้ำถึง และรับสำเนำข้อมูลส่วนบุคคล
3. สิ ทธิในกำรให้ส่ง หรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคล
4. สิ ทธิในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม กำรใช้ หรื อกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
5.สิ ทธิ ในกำรขอให้ผูค้ วบคุ มข้อมู ลส่ วนบุ คคลดำเนิ นกำรลบ ทำลำย หรื อ ทำให้ขอ้ มู ลส่ วนบุ คคลเป็ นข้อมู ล
ส่วนบุคคลที่ไม่สำมำรถระบุตวั บุคคลเจ้ำของข้อมูลได้
6. สิ ทธิในกำรขอให้ระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
7. สิ ทธิในกำรขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
8. สิ ทธิในกำรร้องเรี ยน

กำรติดต่ อ
บริ ษทั อสมท จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 63/1 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุ งเทพมหำนคร 10310
โทรศัพท์ : 02-201-6287
โทรสำร : 02-245-1435
E-mail : dpo_compliance@mcot.net

“อสมท โปร่ งใส ห่ างไกลคอร์ รัปชั่น ทุกคนต้ องช่ วยกัน ร่ วมสร้ างสรรค์ ความยั่งยืน”
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ข้ำพเจ้ำในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้อ่ำน และรับทรำบรำยละเอียดของกำรดำเนินกำรจัดเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลของ บมจ.อสมท โดยละเอียดครบถ้วนแล้ว และยินยอมให้ดำเนินกำรจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผล ใช้ และ
เปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของข้ำพเจ้ำได้

ลำยมือชื่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล

_______________________________
( _______________________________ )

วันที่

______________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------

กรณี ผู้เยำว์ คนไร้ ควำมสำมำรถ หรื อคนเสมือนไร้ ควำมสำมำรถ
ข้ำพเจ้ำ.................................................................................ในฐำนะ (ผูใ้ ช้อำนำจปกครอง/ ผูอ้ นุบำล /ผูพ้ ิทกั ษ์) ของ
(ชื่อ –นำมสกุล)............................................................................. (ผูเ้ ยำว์ / คนไร้ควำมสำมำรถ / คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ)
ได้อ่ำน และรับทรำบรำยละเอียดของกำรดำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ บมจ.อสมท โดยละเอียดครบถ้วนแล้ว และ
ยินยอมให้ดำเนินกำรจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผล ใช้ และเปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลได้

ลำยมือชื่อผูใ้ ช้อำนำจปกครอง/ ผูอ้ นุบำล / ผูพ้ ิทกั ษ์
วันที่

_______________________________
( _______________________________ )
_______________________________

“อสมท โปร่ งใส ห่ างไกลคอร์ รัปชั่น ทุกคนต้ องช่ วยกัน ร่ วมสร้ างสรรค์ ความยั่งยืน”
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ ซึง่ บุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้ องยึดถือปฏิบตั ิ
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