
 
หนังสือยนิยอมให้ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

เพื$อเป็นการปฏิบติัให้เป็นไปตามข้อกําหนดของพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กลุ่มบริษัทในเครือเนชั$นกรุ๊ปได้ดําเนินการควบคมุ และจดัให้มี
ระบบงานที$เหมาะสมเพื$อให้มั$นใจได้ว่า ข้อมลูสว่นบคุคลของท่านได้รับการรวบรวมจดัเก็บ ประมวลผลและเผยแพร่ โดยเป็นไปตามข้อกําหนดและได้รับความปลอดภยั

ตามนโยบายข้อมลูสว่นบคุคล 

1. นิยาม 
  “ท่าน” หมายถึง เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลที9 กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ซึ9 งรวมถึง ผูใ้ชบ้ริการเวบ็ไซต ์ลูกคา้ พนกังาน บุคลากร ตวัแทน 

และบุคคลใด ๆ ที9เกี9ยวขอ้งกบักิจกรรมและการดาํเนินงานต่าง ๆ ของบริษทั 
 
  “กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป” หมายถึง บริษทั เนชั9น กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ ไดแ้ก่ 
  1.    บริษทั เนชั9น ทีว ีจาํกดั 
  2.    บริษทั เนชั9น นิวส์ จาํกดั 
  3.    บริษทั ขอบสนาม จาํกดั 
 
  “กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลาํดบัรองที9เกี9ยวขอ้ง และใหห้มายความ
รวมถึงกฎหมายฉบบัแกไ้ขเพิ9มเติมใด ๆ ในอนาคต 
 
  “ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเกี9ยวกบับุคคลธรรมดาซึ9งทาํใหส้ามารถระบุตวับุคคลนัUนไดไ้ม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรม

โดยเฉพาะ ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
 
  “ประมวลผล” หมายถึง การดาํเนินการใด ๆ กบัขอ้มูลส่วนบุคคลไม่วา่ดว้ยวธีิการอตัโนมติัหรือไม่กต็าม เช่น การเกบ็รวบรวม การบนัทึก การจดัระบบ การจดัเกบ็ การ

ปรับเปลี9ยนหรือการดดัแปลง การเรียกคืน การปรึกษา การใช ้การเปิดเผย (โดยการส่ง โอน การเผยแพร่หรือการทาํใหส้ามารถเขา้ถึงหรือพร้อมใชง้านโดยวธีิใด ๆ) การ

จดัเรียง การนาํมารวมกนั การบลอ็กหรือจาํกดั การลบหรือการทาํลาย 
 
  “ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ9งมีอาํนาจหนา้ที9ตดัสินใจเกี9ยวกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 
 
  “ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ9งดาํเนินการเกี9ยวกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามคาํสั9งหรือในนาม

ของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล ทัUงนีU  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ9งดาํเนินการดงักล่าวไม่เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 
 
  2. รายละเอยีดทั/วไป 
  คาํประกาศเกี9ยวกบัความเป็นส่วนตวันีU  จดัทาํขึUนเพื9อชีUแจงรายละเอียดและวธีิการจดัการและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที9กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป ไดรั้บมาจาก

ท่าน วตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย และประมวลผล ตลอดจนระยะเวลาในการเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวและสิทธิของท่านในฐานะเจา้ของขอ้มูล

ส่วนบุคคล ทัUงนีU  เนื9องจากกลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป ประกอบกิจการในประเทศไทย การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจึงอยูภ่ายใตบ้งัคบัและตอ้งปฏิบติัให้

สอดคลอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของประเทศไทย 
 
  กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป จะประมวลผลและรักษาใหค้วามคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามรายละเอียดที9กาํหนดในคาํประกาศเกี9ยวกบัความเป็นส่วนตวันีU 
 
  3. วธีิ เกบ็รวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคล 
  3.1 กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป เกบ็รวบรวมและรับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านผา่นช่องทางต่าง ๆ ดงันีU 
 
  (ก) ขอ้มูลส่วนบุคคลที9ท่านใหไ้วก้บักลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป โดยตรง : ท่านอาจใหข้อ้มูลส่วนบุคคลแก่กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป โดยตรง กรณีนีUมกัเกิดขึUนเมื9อ

ท่านติดต่อกบักลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป เพื9อสอบถาม กรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ โดยทางออนไลน์หรือโดยเอกสาร เพื9อสมคัรใชบ้ริการหรือร่วมกิจกรรม สอบถามขอ้มูล 

รับการติดต่อสื9อสารทางการตลาด หรือใหค้วามเห็น/คาํติชมแก่กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป เป็นตน้ 
 



  (ข) ขอ้มูลส่วนบุคคลที9กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป เกบ็รวบรวมจากท่านโดยอตัโนมติั : กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป อาจเกบ็รวบรวมขอ้มูลทางเทคนิคบางอยา่ง

เกี9ยวกบัอุปกรณ์ กิจกรรมและรูปแบบการเขา้ชม ขอ้มูลประวติัการใชง้านเวบ็ไซต ์(Browsing) ของท่านโดยอตัโนมติัโดยใชคุ้กกีU  (Cookies) และเทคโนโลยอืี9น ๆ 

ที9คลา้ยคลึงกนั รายละเอียดเพิ9มเติมโปรดดู นโยบายการใชคุ้กกีU 
  (ค) ขอ้มูลส่วนบุคคลที9กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป ไดรั้บมาจากบุคคลภายนอก : กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป อาจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านมาจาก

บุคคลภายนอกเป็นครัU งคราว อาทิ ผูใ้หบ้ริการ นายหนา้จดัหางาน หน่วยงานของรัฐ คู่สญัญาและผูป้ระกอบวชิาชีพ บุคลากรของกลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป และผูส้มคัร 
 
  3.2 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะไดรั้บการแจง้ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามที9ระบุในคาํประกาศเกี9ยวกบัความเป็นส่วนตวันีU  ซึ9 งรวมถึงแต่ไม่จาํกดั

เฉพาะ ฐานทางกฎหมายในการเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลภายใตว้ตัถุประสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมาย หรือหากเป็นกรณีที9กฎหมายวา่ดว้ยการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกาํหนดใหต้อ้งไดรั้บความยนิยอมจากท่าน กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป จะขอความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่านเพื9อใหก้ลุ่มบริษทัในเครือเนชั9น

กรุ๊ป สามารถประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได ้
 
  4. ข้อมูลส่วนบุคคลที/ถูกเกบ็รวบรวม 
  4.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลที9กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป เกบ็รวมรวบภายใตค้าํประกาศเกี9ยวกบัความเป็นส่วนตวันีU  เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลใน

ประเภทดงัต่อไปนีU 
 
  (ก) ลูกคา้และนกัลงทุน ไดแ้ก่ บุคคลธรรมดาที9เป็นผูถื้อหลกัทรัพย ์ผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต ์ผูรั้บบริการ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา และบุคคลอื9นใดซึ9งติดต่อเพื9อขอ

ขอ้มูลหรือขอรับบริการจากกลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป ทัUงนีU  ไม่วา่จะเป็นการไดม้าซึ9งขอ้มูลส่วนบุคคลโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
  (ข) คู่สญัญา ผูป้ระกอบวชิาชีพ และผูที้9เกี9ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป ไดแ้ก่ บุคคลธรรมดาที9เป็นคู่สญัญาหรือมีความเกี9ยวขอ้งตาม

สญัญาใด ๆ กบักลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป ซึ9 งหมายความรวมถึงคู่คา้ ผูข้าย ผูจ้ดัหา ผูใ้หบ้ริการ ผูรั้บทาํงาน ที9ปรึกษา ผูป้ระกอบวชิาชีพในธุรกิจหลกัทรัพย ์และบุคคล

อื9น ๆ ในลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
  (ค) บุคลากรของกลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป ไดแ้ก่ บุคคลธรรมดาที9เป็นพนกังาน ลูกจา้ง หรือบุคคลใดที9ทาํงานใหแ้ก่กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป กรรมการ ผูจ้ดัการ 

ผูบ้ริหาร ผูเ้ชี9ยวชาญและบุคคลที9ไดรั้บเงินเดือน ค่าจา้ง สวสัดิการ หรือผลตอบแทนอื9นใดโดยตรงจากกลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป และหมายความรวมถึงบุคคลใน

ครอบครัวของบุคลากรของกลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป 
  (ง) ผูส้มคัร ไดแ้ก่ บุคคลธรรมดาที9ไดย้ื9นใบสมคัรหรือรายละเอียดเกี9ยวกบัประวติัส่วนตวัมาที9กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป ทัUงที9เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือวาจา โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื9อสมคัรงาน/สมคัรฝึกงาน/สมคัรทุน เป็นพนกังานหรือลูกจา้ง/ผูฝึ้กงาน/ผูข้อรับทุนของกลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป ซึ9 งยงัไม่ไดรั้บคดัเลือกจากกลุ่มบริษทั

ในเครือเนชั9นกรุ๊ป และหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวผูส้มคัร และบุคคลอา้งอิง 
 
  4.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที9ถูกเกบ็รวบรวมและอยูภ่ายใตค้าํประกาศเกี9ยวกบัความเป็นส่วนตวันีU  ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลที9ท่านใหไ้วก้บักลุ่มบริษทัในเครือ
เนชั9นกรุ๊ป โดยตรง หรือขอ้มูลส่วนบุคคลที9กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป เกบ็รวบรวมจากท่านโดยอตัโนมติั หรือขอ้มูลส่วนบุคคลที9กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป ไดรั้บมา

จากบุคคลภายนอก เช่น 
 
  (ก) ขอ้มูลส่วนตวั อาทิ ชื9อนามสกลุ วนั/เดือน/ปีเกิด อาย ุเพศ รูปถ่าย หมายเลขและสาํเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) หรือบตัรประจาํตวัประชาชน ลายมือชื9อ 

สญัชาติ สถานภาพสมรส และขอ้มูลบุคคลในครอบครัว 
  (ข) ขอ้มูลส่วนบุคคลที9มีความอ่อนไหว อาทิ ศาสนา ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ผลการตรวจสุขภาพ ความพิการ และขอ้มูลชีวภาพ 
  (ค) ขอ้มูลการติดต่อ อาทิ ที9อยูอ่าศยั หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล ขอ้มูลการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย และรายละเอียดบุคคลที9ติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 
  (ฉ) ขอ้มูลเกี9ยวกบัการใชง้านระบบต่างๆ ของกลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป อาทิ ขอ้มูลลงทะเบียนสมคัรใชบ้ริการระบบของกลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป (เช่น ระบบ

สมาชิก เป็นตน้) ชื9อบญัชีผูใ้ชง้าน (Account) ขอ้มูลบญัชีผูใ้ชง้าน รหสัประจาํตวั (Username) รหสัผา่น (Password) และรหสัลบั (PIN) (ถา้มี) ขอ้มูลที9

แสดงบนหนา้ประวติัผูใ้ชง้านและหนา้การสมคัรบริการต่าง ๆ ขอ้มูลที9ท่านไดแ้กไ้ข ปรับปรุงในขอ้มูลบญัชีผูใ้ชง้าน (Account) ของท่าน ขอ้มูลที9ไดจ้ากบญัชีผูใ้ชง้าน 

(Account) อื9น ๆ ที9กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป มีเหตุอนัควรเชื9อไดว้า่ท่านควบคุมดูแลอยู ่ขอ้มูลการใชบ้ริการ ความสนใจและความเห็นทุกอยา่งที9ท่านไดแ้สดงผา่น

ระบบของกลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป (ถา้มี) ขอ้มูลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของท่านในระบบของกลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป ขอ้มูลการทาํแบบสอบถาม ขอ้มูลที9ได้

จากการที9ท่านติดต่อกบักลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป หรือทีมงานของกลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป 
  (ช) ขอ้มูลดา้นเทคนิค อาทิ ขอ้มูลการเขา้ใชง้านเวบ็ไซตแ์ละระบบต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ขอ้มูลการติดต่อและ
สื9อสารระหวา่งท่านและผูใ้ชง้านรายอื9น ขอ้มูลจากการบนัทึกการใชง้าน เช่น ตวัระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหสัประจาํตวัอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ 

ขอ้มูลเครือข่ายมือถือ ขอ้มูลการเชื9อมต่อ ขอ้มูลตาํแหน่งที9ตัUงทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราวเ์ซอร์ (Browser) ขอ้มูลบนัทึกการเขา้ออกระบบ ขอ้มูลแอปพลิเคชนั

หรือเวบ็ไซตที์9ท่านเขา้ถึงก่อนและหลงั (Referring Website) ขอ้มูลบนัทึกประวติัการใชร้ะบบ ขอ้มูลบนัทึกการเขา้สู่ระบบ (Login Log) ขอ้มูลรายการการ



ทาํธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใชง้าน (Customer Behavior) สถิติการเขา้ระบบ เวลาที9เยี9ยมชมระบบ (Access Time) ขอ้มูลที9ท่าน
คน้หา การใชฟั้งกช์นัต่าง ๆ ในระบบ และขอ้มูลที9กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป ไดเ้กบ็รวบรวมผา่นคุกกีU  (Cookies) หรือเทคโนโลยอืี9นที9คลา้ยกนั 
  (ซ) ขอ้มูลเกี9ยวกบัการศึกษา การฝึกอบรม และการทาํงาน อาทิ ประวติัการศึกษาและการฝึกอบรม ภาพถ่าย ภาพเคลื9อนไหวบรรยากาศในการอบรม การร่วมกิจกรรม

อื9นๆ ซึ9 งอาจนาํไปใชป้ระชาสมัพนัธ์ในช่องทางต่าง ๆ  รวมถึง Social Media และ Website  
 
  4.3 ในกรณีที9กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป เกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวก่้อนวนัที9กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลมีผลใชบ้งัคบั กลุ่มบริษทั

ในเครือเนชั9นกรุ๊ป จะดาํเนินการกบัขอ้มูลดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามที9กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกาํหนดไว ้และจะเกบ็รวบรวม และใช ้ขอ้มูลส่วนบุคคล

ดงักล่าวต่อไปตามวตัถุประสงคเ์ดิมที9ท่านเคยไดใ้หค้วามยนิยอมแก่กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป หากท่านไม่ประสงคที์9จะใหก้ลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป เกบ็รวมรวม 

และใชข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวต่อไป ท่านสามารถแจง้กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป เพื9อขอเพิกถอนความยนิยอมของท่านเมื9อใดกไ็ด ้
 
  5. วตัถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
  5.1 กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพื9อวตัถุประสงคด์งัต่อไปนีU  (รวมเรียกวา่ “วตัถุประสงคที์9กาํหนด”) และภายใตฐ้านทาง

กฎหมาย ดงัต่อไปนีU 
 
  เป็นการจาํเป็นเพื9อปฏิบติัตามสญัญาซึ9งท่านเป็นคู่สญัญากบักลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป หรือเพื9อใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอของท่านก่อนเขา้ทาํสญัญานัUน 
 
  เป็นการปฏิบติัตามกฎหมายของกลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป 
 
  เป็นการจาํเป็นเพื9อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของกลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื9นนอกเหนือไปจากกลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป 
 
  เป็นการจาํเป็นเพื9อการปฏิบติัหนา้ที9ในการดาํเนินภารกิจเพื9อประโยชน์สาธารณะของกลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป หรือปฏิบติัหนา้ที9ในการใชอ้าํนาจรัฐที9ไดม้อบใหแ้ก่

กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป 
 
  เพื9อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
 
  เพื9อใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์กี9ยวกบัการศึกษาวจิยัหรือสถิติซึ9 งไดจ้ดัใหมี้มาตรการปกป้องที9เหมาะสมเพื9อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน 
 
  ความยนิยอมที9ท่านไดใ้หไ้วก้บักลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป เมื9อไม่สามารถอาศยัขอ้ยกเวน้หรืออา้งอิงฐานทางกฎหมายตามกรณีที9ระบุขา้งตน้ หรือตามกรณีที9ระบุใน

ตารางล่างนีU  ทัUงนีU  หากกลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป ขอความยนิยอมเป็นการเฉพาะจากท่านสาํหรับขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป จะประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวตามวตัถุประสงคที์9ไดแ้จง้และที9ไดรั้บความยนิยอมจากท่าน และกลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป จะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ ที9เป็นขอ้มูล

ส่วนบุคคลที9มีความอ่อนไหว ในกรณีที9กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป สามารถทาํไดต้ามกฎหมายหรือโดยไดรั้บความยนิยอมอยา่งชดัแจง้จากท่าน 
 
  5.2 เนื9องจากขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที9กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป จะดาํเนินการประมวลผลเพื9อวตัถุประสงคที์9กาํหนดตามขอ้ 6.1 ขา้งตน้ในส่วนที9มีความ
เกี9ยวเนื9องกบัการปฏิบติัตามกฎหมายหรือสญัญาหรือมีความจาํเป็นเพื9อเขา้ทาํสญัญากบัท่าน ซึ9 งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มูลที9จาํเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงค์

ดงักล่าว หากท่านไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวแก่กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป อาจมีผลกระทบทางกฎหมาย หรือกลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป อาจจะไม่สามารถ

ปฏิบติัหนา้ที9ภายใตส้ญัญาที9ไดเ้ขา้ทาํกบัท่าน หรือไม่สามารถเขา้ทาํสญัญากบัท่านได ้(แลว้แต่กรณี) ในกรณีดงักล่าว กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป อาจมีความจาํเป็นตอ้ง

ปฏิเสธการเขา้ทาํสญัญากบัท่าน หรือยกเลิกการใหบ้ริการที9เกี9ยวขอ้งต่อท่าน ไม่วา่ทัUงหมดหรือบางส่วน 
 
  5.3 ในกรณีที9กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป จะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านในวตัถุประสงคที์9ไม่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป จะจดัใหมี้คาํประกาศ

เกี9ยวกบัความเป็นส่วนตวัเพิ9มเติม เพื9ออธิบายการใชข้อ้มูลในวตัถุประสงคด์งักล่าว ท่านควรอ่านคาํประกาศเกี9ยวกบัความเป็นส่วนตวัเพิ9มเติมที9เกี9ยวขอ้งดงักล่าวร่วมกบัคาํ

ประกาศเกี9ยวกบัความเป็นส่วนตวัฉบบันีU 
 
 
  6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
  6.1 กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใตว้ตัถุประสงคที์9กาํหนดและตามหลกัเกณฑที์9กฎหมายกาํหนด ใหแ้ก่หน่วยงาน รวมถึง

พนกังาน ลูกจา้ง กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคลากรของกลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป เท่าที9เกี9ยวขอ้ง และตามจาํเป็น (need-to-know basis) เพื9อการประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 



 
  6.2 การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหก้บับุคคลอื9น จะดาํเนินการภายใตว้ตัถุประสงคที์9กาํหนด หรือวตัถุประสงคอื์9นที9กฎหมายกาํหนดใหก้ระทาํไดเ้ท่านัUน ใน

กรณีที9กฎหมายกาํหนดวา่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากท่าน กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป จะขอความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่านก่อน 
 
  6.3 ในกรณีที9กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหก้บับุคคลอื9น กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป จะจดัใหมี้มาตรการที9เหมาะสมเพื9อคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลที9ไดเ้ปิดเผยและเพื9อปฏิบติัตามมาตรฐานและหนา้ที9การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ตามที9กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกาํหนด 
 
  7. ระยะเวลาเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
  7.1 กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป จะเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที9จาํเป็นเพื9อบรรลุวตัถุประสงคที์9กาํหนดในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลนัUน 

ๆ โดยระยะเวลาเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลจะเปลี9ยนแปลงไปโดยขึUนอยูก่บัวตัถุประสงคที์9กาํหนดในการเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลนัUน ๆ 
 
  7.2 กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป จะเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที9กฎหมายที9เกี9ยวขอ้งกาํหนดและโดยคาํนึงถึงแนวปฏิบติัทางธุรกิจสาํหรับแต่ละ

ประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคล หลงัจากระยะเวลาดงักล่าว กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป อาจทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลเช่นวา่นัUนจากการจดัเกบ็หรือระบบของกลุ่มบริษทัใน

เครือเนชั9นกรุ๊ป โดยไม่มีการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 
 
  8. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ 
  กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป ไม่มีวตัถุประสงคเ์พื9อใหบ้ริการผูเ้ยาวเ์ป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อยา่งไรกต็าม เนื9องดว้ยลกัษณะขององคก์ร ผลิตภณัฑ ์และบริการของกลุ่ม

บริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป นัUน กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป อาจเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที9เกี9ยวกบับุคคลที9มีอายตุ ํ9ากวา่ 20 ปี เป็นครัU งคราว ในกรณี

ดงักล่าวนัUน กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป จะปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที9เกี9ยวขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ยาว ์ซึ9 งรวมถึง

การขอความยนิยอมจากผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรือผูใ้ชอ้าํนาจปกครองตามที9กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกาํหนด 
 
  9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
  ในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ที9เกี9ยวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านดงัต่อไปนีU  ภายใตห้ลกัเกณฑ ์วธีิการ และเงื9อนไขตามที9กฎหมายวา่ดว้ยการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกาํหนด ทัUงนีU  หากท่านประสงคที์9จะขอใชสิ้ทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อกลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป ผา่นอีเมล ์

customer@nationgroup.com 
 
  9.1 สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล 
  ท่านมีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านและขอใหก้ลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป ทาํสาํเนาขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวใหแ้ก่ท่าน รวมถึงขอใหก้ลุ่มบริษทัในเครือ

เนชั9นกรุ๊ป เปิดเผยการไดม้าซึ9งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที9กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป ไดเ้กบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยโดยไม่จาํเป็นตอ้งขอความยนิยอมจากท่าน เท่าที9

กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอนุญาตใหก้ระทาํได ้
 
  9.2 สิทธิในการโอนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคล 
  ท่านมีสิทธิที9จะขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลเกี9ยวกบัท่านในรูปแบบที9สามารถอ่านหรือใชง้านโดยทั9วไปไดด้ว้ยเครื9องมือหรืออุปกรณ์ที9ทาํงานไดโ้ดยอตัโนมติั รวมถึงมีสิทธิ

ขอใหส่้งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่าวของท่านไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลรายอื9น หรือตวัท่านเอง เวน้แต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทาํได ้ทัUงนีU  

ตามที9กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกาํหนด 
 
  9.3 สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
  ท่านมีสิทธิขอคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และกลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป จะดาํเนินการดงักล่าว หากกลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป 
 
  (ก) อาศยัฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของเราหรือของบุคคลภายนอก หรือเพื9อประโยชน์สาธารณะ ในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เวน้แต่ในกรณี

ที9กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายที9สาํคญัยิ9งกวา่ หรือการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปเพื9อก่อตัUงสิทธิ

เรียกร้อง การปฏิบติัตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้อง หรือการยกขอ้ต่อสู้ตามกฎหมาย หรือ 
  (ข) ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื9อวตัถุประสงคข์องการตลาดแบบตรง 
  (ค) ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื9อวตัถุประสงคเ์กี9ยวกบัการศึกษาวจิยัทางวทิยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือสถิติ เวน้แต่เป็นการจาํเป็นเพื9อการดาํเนินภารกิจ

เพื9อประโยชน์สาธารณะของกลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป 
 



  ในกรณีที9ท่านคดัคา้นการประมวลผล โปรดระบุวา่ท่านประสงคใ์หล้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือระงบัไม่ใหก้ลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป ประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลดงักล่าว 
 
  9.4 สิทธิในการลบขอ้มูลส่วนบุคคล 
  ท่านอาจขอใหก้ลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป ลบหรือทาํใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มูลที9ไม่สามารถระบุตวับุคคลไดใ้นกรณีดงัต่อไปนีU 
 
  (ก) ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจาํเป็นในการเกบ็รักษาไวต้ามวตัถุประสงคที์9กาํหนดในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
  (ข) ท่านถอนความยนิยอมที9เป็นฐานในการเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล และกลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป ไม่มีอาํนาจตามกฎหมายในการเกบ็รวบรวม

หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวอีกต่อไป 
  (ค) ท่านไดค้ดัคา้นการประมวลผลตามขอ้ 10.3 หรือ 
  (ง) เมื9อมีการเกบ็หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
 
  กรณีที9ระบุไวข้า้งตน้นีUจะไม่นาํมาใชบ้งัคบักบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที9มีความจาํเป็นเพื9อวตัถุประสงคใ์นการใชเ้สรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เพื9อจดัทาํ

เอกสารประวติัศาสตร์หรือสถิติ เพื9อการปฏิบติัหนา้ที9ในการดาํเนินภารกิจเพื9อประโยชน์สาธารณะ เพื9อการจาํเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมายเพื9อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์

เกี9ยวกบัเวชศาสตร์ป้องกนัหรืออาชีวเวชศาสตร์ หรือประโยชน์สาธารณะดา้นการสาธารณสุข เพื9อวตัถุประสงคใ์นการก่อตัUง ปฏิบติัตาม หรือใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

หรือยกขึUนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื9อการปฏิบติัตามกฎหมาย 
 
  9.5 สิทธิในการระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล 
  ท่านมีสิทธิขอใหร้ะงบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดงัต่อไปนีU 
 
  (ก) กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลส่วนบุคคลตามที9ท่านร้องขอ 
  (ข) กรณีขอ้มูลส่วนบุคคลที9ตอ้งลบหรือทาํลายตามขอ้ 10.4 แต่ท่านประสงคใ์หร้ะงบัการใชแ้ทน 
  (ค) กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป ไม่มีความจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป แต่ท่านมีความจาํเป็นและขอใหก้ลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป เกบ็รักษา

ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวเพื9อใชใ้นการก่อตัUงสิทธิเรียกร้อง การปฎิบติัตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้อง หรือยกขึUนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ 
  (ง) กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป อยูใ่นระหวา่งการพิสูจน์ตามขอ้ 10.3 (ก)  หรือตรวจสอบตามขอ้ 10.3 (ค) เพื9อปฏิเสธการคดัคา้นของท่านตามขอ้ 10 
 
  9.6 สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง 
  ท่านมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหถู้กตอ้ง หากขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านนัUนไม่ถูกตอ้ง ไม่เป็นปัจจุบนั ไม่ครบถว้นสมบูรณ์ หรือก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ 
 
  9.7 สิทธิที9จะเพิกถอนความยนิยอม 
  ในกรณีที9กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป อาศยัความยนิยอมของท่านในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยนิยอมในการ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที9ท่านไดใ้หค้วามยนิยอมกบักลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป ไดต้ลอดระยะเวลาที9ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยูใ่นความครอบครองของกลุ่ม

บริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป 
 
  9.8 สิทธิในการยื9นขอ้ร้องเรียน 
  หากท่านมีความกงัวลหรือมีขอ้สงสยัเกี9ยวกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยกลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป โปรดติดต่อกลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป ทาง

อีเมล ์customer@nationgroup.com ในกรณีที9มีการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิยื9นขอ้ร้องเรียนต่อสาํนกังาน
คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
 
  กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป จะใชพ้ยายามอยา่งเตม็ที9ตามความสามารถของระบบที9เกี9ยวขอ้งเพื9ออาํนวยความสะดวกและดาํเนินการตามคาํร้องขอของท่านโดยไม่ชกัชา้ 

เวน้แต่จะปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่ การดาํเนินการตามคาํร้องขอนัUนก่อใหเ้กิดภาระแก่กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป เกินสมควร หรือเสี9ยงต่อการละเมิดการคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลของผูอื้9น หรือเป็นการขดัต่อกฎหมาย หรือกรณีที9เป็นการพน้วสิยัในทางปฏิบติัตามคาํร้องขอ 
 
  10. ความมั/นคงปลอดภัยในการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
  กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป ไดจ้ดัทาํและ/หรือเลือกใชร้ะบบการจดัเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลใหมี้กลไกและเทคนิคที9เหมาะสม และมีมาตรการรักษาความมั9นคงปลอดภยั

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และกฎหมายที9เกี9ยวขอ้ง รวมทัUงจาํกดัการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากพนกังาน ลูกจา้ง และตวัแทนของกลุ่ม

บริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป เพื9อป้องกนัไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูกนาํไปใช ้เปิดเผย ทาํลาย หรือเขา้ถึงโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 



 
  11. การเชื/อมโยงไปยงัเวบ็ไซต์ ผลติภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก 
  การใหบ้ริการของกลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป อาจมีลิงกเ์ชื9อมโยงไปยงัเวบ็ไซต ์แอปพลิเคชนั ผลิตภณัฑ ์และบริการของบุคคลภายนอก ซึ9 งบุคคลภายนอกเหล่านัUนอาจ

เกบ็รวบรวมขอ้มูลบางอยา่งเกี9ยวกบัการใชบ้ริการของท่าน คาํประกาศเกี9ยวกบัความเป็นส่วนตวันีU ใชเ้ฉพาะสาํหรับการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลภายใตว้ตัถุประสงคที์9

กาํหนดโดยกลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป เท่านัUน กลุ่มบริษทัในเครือเนชั9นกรุ๊ป ไม่สามารถรับผดิชอบในความปลอดภยัหรือความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลใด ๆ ของท่านที9ถูก

เกบ็รวบรวมโดยเวบ็ไซต ์แอปพลิเคชนั ผลิตภณัฑ ์หรือบริการของบุคคลภายนอกดงักล่าว แมว้า่ท่านจะกดลิงกเ์ชื9อมโยงที9ปรากฏบนการใหบ้ริการของกลุ่มบริษทัในเครือ

เนชั9นกรุ๊ป กต็าม ทัUงนีU  ท่านควรใชค้วามระมดัระวงัและตรวจสอบคาํประกาศเกี9ยวกบัความเป็นส่วนตวั/นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเวบ็ไซต ์แอปพลิเคชนั 

ผลิตภณัฑ ์และบริการของบุคคลภายนอกเหล่านัUนดว้ย 
 
  12. กฎหมายที/ใช้บังคบั 
  คาํประกาศเกี9ยวกบัความเป็นส่วนตวันีU  อยูภ่ายใตก้ารบงัคบัและการตีความตามกฎหมายไทย และศาลไทยเป็นผูมี้อาํนาจในการพิจารณาขอ้พิพาทใด ๆ ที9อาจเกิดขึUนหรือ

เกี9ยวขอ้งกบัคาํประกาศเกี9ยวกบัความเป็นส่วนตวันีU 

บริษทัฯ จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านใหค้วามยนิยอมใหจ้ดัเกบ็และเผยแพร่ขอ้มูลส่วนบุคคล เพื9อที9จะไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และเพื9อประโยชน์ในการรับ

สิทธิประโยชน์ ข่าวสาร ประชาสมัพนัธ์ เชิญชวนเขา้ร่วมกิจกรรม รับทราบขอ้มูลเกี9ยวกบัหลกัสูตร Wealth of Wisdom เสนอสิทธิหรือประโยชน์หรือโอกาสในการเขา้ร่วม

กิจกรรมอื9นๆ ของบริษทัฯ ไดรั้บสิทธิหรือสิ9งของสมนาคุณ         

ยนิยอม   ปฏิเสธ 

เนื9องจากหลกัสูตร Wealth of Wisdom มีความจาํเป็นตอ้งมีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การจดัอบรมและกิจกรรมของหลกัสูตรฯ ทางบริษทัฯ จึงใคร่ขออนุญาตบนัทึกและ

เผยแพร่ภาพถ่าย ภาพเคลื9อนไหว การเขา้ร่วมอบรมและร่วมกิจกรรมต่างๆ หลกัสูตร Wealth of Wisdom ตลอดระยะเวลาการอบรม โดยอาจจะมีการเผยแพร่ไปยงัสื9อ

ช่องทางต่างๆ    

          อนุญาต  ไม่อนุญาต 

 
 
ชื#อ…………………………………………………………    นามสกลุ .................................................. 
 
 

(………………………………………………………….) 
 

วนัที# ...................................... 
                                                                                ผู้ ให้ความยินยอม/อนญุาต 

 
 


