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นโยบายความเป็นส่วนตวัฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

(HR Privacy Policy) 
 

 

บริษทั เชาว์ เอ็นเนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษัท” ตระหนักถึงความสําคญัของการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Privacy) และถือปฏิบัติอยา่งเคร่งครัด ในเร่ืองการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัของเจ้าของขอ้มูล 

เป็นเร่ืองสําคญั และมุ่งมัน่เป็นอยา่งยิ่งท่ีจะคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของทุกท่านให้มีความปลอดภยั บริษทัจึงประกาศแจง้นโยบาย

การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีข้ึน เพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่า ในกระบวนการจ้างงาน การจา้งบริการ หรือการบริหารงานดา้น

ทรัพยากรบุคคลของบริษทัฯ นั้น บริษทัฯ อาจตอ้งเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ซ่ึงเป็นผูส้มคัรงาน  

ผูเ้ขา้รับการสัมภาษณ์งาน พนักงาน Outsource พนักงานท่ีไปปฏิบติังานท่ีองค์กรอื่น บุคลากรของบริษทัฯ เช่น กรรมการ ท่ีปรึกษา 

ผูบ้ริหาร พนกังานปัจจุบนั อดีตพนักงาน นกัศึกษาฝึกงาน บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายให้กระทาํการแทน และ/หรือบุคคลอื่นท่ีบริษทัฯ 

และ บริษทัในเครือท่ีอาจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลมา 

นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีใชก้บักระบวนการจ้างงาน การจา้งบริการ หรือการบริหารงานดา้นทรัพยากรบุคคลของ

บริษทัฯ ณ สถานท่ีประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ผ่านทางเว็บไซต์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ โทรศพัท ์อีเมล การยื่นสมคัรงานดว้ยตนเอง 

(Walk-in) ช่องทางไปรษณีย ์ช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ ช่องทางติดต่อออนไลน์ ตลอดจนช่องทางอื่นใดของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บขอ้มูล

ส่วนบุคคลจากท่าน 

บริษทัฯ จึงไดจ้ดัทาํนโยบายฉบบัน้ีข้ึนเพื่อเป็นหลกัในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลเกี่ยวกบั

แนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บรวบรวมขอ้มูล วตัถุประสงค์ในการนําข้อมูลไปใช้ และการเปิดเผยข้อมูลแก่และ/หรือ โอนไปยงั

ต่างประเทศ (ซ่ึงรวมเรียกว่า “การประมวลผล”) เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าไดรั้บความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามพรบ.คุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

1. ขอบเขตการบังคบัใช้ 

นโยบายน้ีครอบคลุมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรงาน ผูเ้ขา้รับการสัมภาษณ์งาน พนักงาน Outsource พนักงานท่ีไปปฏิบติังาน 

ท่ีองค์กรอื่น บุคลากรของบริษทัฯ เช่น กรรมการ ท่ีปรึกษา ผูบ้ริหาร พนกังานปัจจุบนั อดีตพนกังาน นกัศึกษาฝึกงาน และบุคคลใดๆ 

ท่ีมีความเกี่ยวขอ้งกบับุคลากรของบริษทัฯ เช่น บุคคลในครอบครัวของพนักงาน บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน และ/หรือ บุคคลท่ีไดรั้บ

มอบหมายใหก้ระทาํการแทน (“ท่าน”) เป็นตน้  

นโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีมีผลใชบ้งัคบักบัขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งหมดท่ีบริษทัฯ เป็นผูเ้กบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผย และเจา้ของขอ้มูล

ตกลงให้บริษทัฯ มีสิทธิในการเก็บรวบรวม และนาํขอ้มูลส่วนบุคคลของเจ้าของขอ้มูลท่ีบริษัทฯ ไดเ้ก็บรวบรวมไวแ้ลว้ (หากมี) 

ตลอดจนขอ้มูลส่วนบุคคลของเจ้าของขอ้มูลท่ีบริษทัฯ เกบ็รวบรวมในปัจจุบนั และท่ีจะไดเ้กบ็รวมรวมในอนาคต ไปใช ้หรือเปิดเผย

แก่บุคคลอื่นภายในขอบเขตตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี 
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2. คาํนิยาม 

“ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)” หมายถึง ขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคลซ่ึงทาํใหส้ามารถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 

แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น ช่ือ นามสกุล หมายเลขโทรศพัท์ ท่ีอยู่ อีเมล ์หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน 

รูปถ่าย ประวติัการทาํงาน เป็นตน้  

โดยบริษทัฯ อาจเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านทั้งทางตรงและทางออ้มจากแหล่งขอ้มูลอื่น ๆ เช่น เราอาจเกบ็รวบรวมขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่านโดยตรงในระหว่างกระบวนการสมคัรงานหรือสัมภาษณ์งาน เม่ือเร่ิมตน้จ้างงาน หรือตลอดระยะเวลาท่ีจ้างงาน 

หรือระยะเวลาตามสัญญาบริการท่ีเราทาํกบันายจา้งของท่าน เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการจา้งงานหรือการจา้งบริการจากท่าน 

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data)” หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีกฎหมายกาํหนดเป็นการเฉพาะ เช่น  

เช้ือชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ  

ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ (Biometric) หรือขอ้มูลอื่นใดในทาํนองเดียวกนัท่ีกฎหมายกาํหนด 

ซ่ึงบริษทัฯ ตอ้งดาํเนินการดว้ยความระมดัระวงัเป็นพิเศษ โดยบริษทัฯ จะเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความ

อ่อนไหว ต่อเม่ือไดรั้บความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่าน หรือในกรณีท่ีบริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งดาํเนินการตามท่ีกฎหมายอนุญาต 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีนโยบายจดัเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเป็นขอ้มูลอ่อนไหวของเจา้ของขอ้มูล เวน้แต่ 

                (1) ในกรณีท่ีบริษทัฯ ไดรั้บความยนิยอมโดยชดัแจง้จากเจา้ของขอ้มูล หรือ (2) กรณีอื่นใดตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม 

บริษทัฯ ไดจ้ดัเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเท่าท่ีจาํเป็น ตามวตัถุประสงคใ์นการใชข้อ้มูลท่ีบริษทัฯจะแจง้ให้ทราบ ทั้งน้ี ไดจ้าํแนก

ประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ จดัเกบ็ไวใ้นลาํดบัถดัไป 

 

4. ความยนิยอมของท่าน 

บริษทัมีการจดัเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรงาน พนกังานและบุคลากรของบริษทัฯโดยจดัเก็บขอ้มูลเท่าท่ีจาํเป็นตามวตัถุประสงค์

ของ บริษทั จึงตอ้งแจง้ใหท่้านทราบและขอความยนิยอมก่อนเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว โดยจดัทาํเป็นนโยบายความเป็น 

ส่วนตวั ซ่ึงแจง้วิธีท่ีบริษทัจดัการกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ดงัน้ี 

5. ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม 

สําหรับผู้สมัครงาน 

ประเภทของข้อมูลส่วน

บุคคล 

รายละเอียด 

ขอ้มูลส่วนบุคคลพ้ืนฐาน เช่น คาํนาํหนา้ ช่ือ นามสกุล ช่ือเล่น เพศ รูปถ่าย นํ้าหนกั ส่วนสูง วนัเดือนปีเกิด อาย ุสัญชาติ เลขประจาํตวั

ประชาชน ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น หมายเลขโทรศพัท ์อเีมล ์Line ID บญัชีเฟซบุ๊ค และ/หรือ

ขอ้มูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ สถานภาพการสมรส สถานภาพทางทหาร ประวติั

การศึกษา ประวติัการทาํงาน ประวติัการฝึกอบรม ความสามารถพิเศษ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น ศาสนา ขอ้มูลสุขภาพ ประวติัอาชญากรรม โดยไดรั้บความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่านหรือตามท่ี

กฎหมายอนุญาต 
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ขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น ประวติัส่วนตวั (Resume/ CV) ประวติัการเรียนรู้ ทกัษะความสามารถ ใบอนุญาตต่างๆ ขอ้มูลจากการ

ทดสอบหรือสัมภาษณ์ รูปถ่าย บนัทึกภาพจากกลอ้งวงจรปิด (CCTV) ประวติัขอ้มูลเกี่ยวกบัเงินเดือนและ

สวสัดิการของท่าน 

ขอ้มูลบุคคลท่ีสาม เช่น คู่สมรส สมาชิกในครอบครัว บุคคลอา้งอิงหรือบุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน ผูรั้บผลประโยชน์จากสวสัดิการ

ต่างๆ โดยจดัเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคล อนัไดแ้ก ่ช่ือ นามสกุล ความสัมพนัธ์ หมายเลขโทรศพัท ์และขอ้มูลอื่นๆ 

เท่าท่ีจาํเป็น หากท่านไดใ้หข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกจากตวัท่านเองแก่บริษทัฯ (เช่น บิดา มารดา 

คู่สมรส บุตร บุคคลท่ีติดต่อในกรณีฉุกเฉิน หรือบุคคลอา้งอิง) เช่น ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู ่ความสัมพนัธ์ ขอ้มูล

ติดต่อ และเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง บริษทัฯ จะถือว่าท่านรับรองและรับประกนัต่อบริษทัฯ ว่าท่านมีอาํนาจในการ

กระทาํเช่นนั้นโดย (1) การแจง้ใหบุ้คคลอื่นรายนั้นทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี และ (2) การ

ไดรั้บความยนิยอม (ในกรณีท่ีกฎหมายกาํหนดหรือจาํเป็น) เพื่อใหเ้ราสามารถใชข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว

ตามนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีได ้

 

สําหรับพนักงานและบุคลากรของบริษัทฯ 

ประเภทของข้อมูลส่วน

บุคคล 

รายละเอียด 

ขอ้มูลส่วนบุคคลพ้ืนฐาน เช่น คาํนาํหนา้ ช่ือ นามสกุล ช่ือเล่น เพศ รูปถ่าย นํ้าหนกั ส่วนสูง วนัเดือนปีเกิด อาย ุสัญชาติ เลขประจาํตวั

ประชาชน เลขท่ีหนงัสือเดินทาง วีซ่า ใบอนุญาตทาํงาน เลขท่ีประกนัสังคม เลขท่ีใบอนุญาตขบัข่ี เลข

ประจาํตวัผูเ้สียภาษี เลขท่ีบญัชีธนาคาร เลขทะเบียนรถยนต ์ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น หมายเลข

โทรศพัท ์อเีมล ์Line ID บญัชีเฟซบุ๊ค และ/หรือขอ้มูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัช่องทางส่ือสังคมออนไลน์

สถานภาพการสมรส สถานภาพทางทหาร ประวติัการศึกษา ประวติัการทาํงาน ความสามารถพิเศษ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น ศาสนา ขอ้มูลสุขภาพ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลจาํลองลายน้ิวมือ ขอ้มูลการจดจาํใบหนา้ (Face Scan) 

โดยไดรั้บความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่านหรือตามท่ีกฎหมายอนุญาต 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการจา้งงาน เช่น รหสัพนกังาน ตาํแหน่งงาน สังกดั สถานภาพการเป็นพนกังาน วนัท่ีเร่ิมงาน วนัท่ีส้ินสภาพการเป็น

พนกังาน อายงุาน ผลการปฏิบติังาน ค่าจา้งและผลตอบแทน ประวติัการมาทาํงาน การทาํงานลว่งเวลา การลา 

การฝึกอบรม กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ การเบิกใชส้วสัดิการ เหตุผลการลาออก การประเมินผลการทดลองงาน 

การประเมินผลการปฏิบติังาน การปรับตาํแหน่งงาน การแต่งตั้ง การโยกยา้ย การเปลี่ยนตาํแหน่งการลงโทษ 

ขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น ประวติัส่วนตวั (Resume/ CV) ประวติัการเรียนรู้ ทกัษะความสามารถ ใบอนุญาตต่างๆ ขอ้มูลจากการ

ทดสอบหรือสัมภาษณ์ ขอ้มูลการส่ือสารผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ เลขท่ีอยูไ่อพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล  

(IP address) ขอ้มูลท่ีอยูก่ารควบคุมการเขา้ใชง้านส่ือกลาง (Media Access Control) ขอ้มูลการใชง้านเวบ็ไซต ์

ระบบปฏิบติัการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยอีื่นๆ ใชใ้นการเขา้ถึงแพลตฟอร์ม ขอ้มูลทางการเงิน ความ

คิดเห็น ตาํแหน่งท่ีตั้ง หมายเลขประจาํเคร่ือง บนัทึกเสียง บนัทึกภาพจากกลอ้งวงจรปิด (CCTV) รูปถ่าย หรือ

ภาพเคลือ่นไหวจากการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ และขอ้มูลอื่นใดท่ีถือว่าเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย 

ขอ้มูลบุคคลท่ีสาม เช่น คู่สมรส สมาชิกในครอบครัว บุคคลอา้งอิงหรือบุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน ผูรั้บผลประโยชน์จากสวสัดิการ

ต่างๆ โดยจดัเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคล อนัไดแ้ก่ ช่ือ นามสกุล ความสัมพนัธ์ หมายเลขโทรศพัท ์และขอ้มูลอื่นๆ 
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เท่าท่ีจาํเป็น หากท่านไดใ้หข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกจากตวัท่านเองแก่บริษทัฯ (เช่น บิดา มารดา 

คู่สมรส บุตร บุคคลท่ีติดต่อในกรณีฉุกเฉิน หรือบุคคลอา้งอิง) เช่น ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู ่ความสัมพนัธ์ ขอ้มูล

ติดต่อ และเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง บริษทัฯ จะถือว่าท่านรับรองและรับประกนัต่อบริษทัฯ ว่าท่านมีอาํนาจในการ

กระทาํเช่นนั้นโดย (1) การแจง้ใหบุ้คคลอื่นรายนั้นทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี และ (2) การ

ไดรั้บความยนิยอม (ในกรณีท่ีกฎหมายกาํหนดหรือจาํเป็น) เพื่อใหเ้ราสามารถใชข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว

ตามนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีได ้

บริษทัฯ จะเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเกี่ยวกบัผูเ้ยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถต่อเม่ือไดรั้บความ

ยนิยอมจากผูป้กครองเท่านั้น บริษทัฯ ไม่มีเจตนาท่ีจะเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากบุคคลท่ีมีอายตุ ํ่ากว่า 20 ปี โดยปราศจากความ

ยนิยอมของผูป้กครองตามท่ีกฎหมายกาํหนด หรือจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถและบุคคลไร้ความสามารถโดยปราศจากความ

ยนิยอมของผูพ้ิทกัษ์หรือผูอ้นุบาลตามกฎหมาย (แลว้แต่กรณี) ในกรณีท่ีบริษทัฯ ทราบว่าบริษทัฯ ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล

จากบุคคลท่ีมีอายตุ ํ่ากว่า 20 ปี โดยปราศจากความยนิยอมของผูป้กครองตามท่ีกฎหมายกาํหนด หรือจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ

หรือบุคคลไร้ความสามารถโดยปราศจากความยินยอมของผู ้พิทักษ์หรือผู ้อนุบาลตามกฎหมาย (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ได้ตั้ งใจ 

บริษทัฯ จะลบขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นทนัที หรือจะเกบ็รวบรวม และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นเฉพาะกรณีท่ีบริษทัฯ สามารถ

อาศยัฐานทางกฎหมายอื่นท่ีนอกเหนือจากความยนิยอมได ้หรือตามท่ีกฎหมายอนุญาตเท่านั้น 

6. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 

6.1 ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง  

จากกระบวนการสรรหาและรับสมคัรงาน การกรอกข้อมูลในใบสมัครงาน เอกสารแนบประกอบการพิจารณา การทาํ

แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ ทั้ งในรูปแบบเอกสาร, อีเมล หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ จากทางเว็บไซต์ของ

บริษทั รวมถึงขอ้มูลและการปรับปรุงขอ้มูลของท่านจากการจา้งงาน,กระบวนการต่างๆ ช่วงท่ีท่านเป็นบุคลากรของบริษทัฯ 

6.2 ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น 

บริษทัอาจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ จากผูใ้ห้บริการเว็บไซต์จัดหางานซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก โดยตอ้งเป็นไปตามท่ี

กฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอนุญาต และ/หรือไดรั้บความยนิยอมจากท่านเสียก่อน โดยบริษทัจะเลือกผูใ้หบ้ริการท่ีเหมาะสมและ

ปฏิบติัตามขอ้ตกลงเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งเคร่งครัด 

6.3 ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสาม 

   บริษทัฯ อาจไดรั้บขอ้มูลบุคคลท่ีสามท่ีมีความเกี่ยวขอ้งกบัท่านโดยท่านเป็นผูใ้หข้อ้มูลกบับริษทัฯ เช่น คู่สมรส บุตร บิดา 

มารดา สมาชิกในครอบครัว บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน ผูรั้บผลประโยชน์ บุคคลอา้งอิงหรืออดีตนายจา้ง ซ่ึงบริษทัฯ ใชข้อ้มูล

เพื่อจดัการสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ให้กบัท่าน หรือ ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน หรือเพื่ออา้งอิงขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์กบั

ท่าน โปรดแจ้งนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีแก่บุคคลท่ีสามดงักล่าว เพื่อให้รับทราบนโยบายคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลของบริษทัฯ และขอความยนิยอมจากบุคคลดงักล่าวหากจาํเป็น เวน้เสียแต่ว่ามีขอ้กาํหนดทางกฎหมายอื่นตาม

กฎหมายในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสามใหก้บับริษทัฯ โดยไม่ตอ้งขอความยนิยอม 
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7. วัตถุประสงค์การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามท่ีบริษัทได้จัดเก็บ บริษัทจะไม่นําขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ไปดาํเนินการอื่นนอกเหนือไปจาก

วตัถุประสงคท่ี์บริษทัระบุไว ้โดยทางบริษทัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวตัถุประสงคภ์ายใตฐ้านในการประมวลผล

ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

7.1 การปฏิบติัตามสัญญา (Contractual Basis) เพื่อการปฏิบติัตามสัญญาท่ีท่านเป็นคู่สัญญา เช่น สัญญาจ้างงาน หรือสัญญา

อื่นใด หรือเพื่อใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอ/ใบสมคัรของท่านก่อนเขา้ทาํสัญญา ตามแก่กรณี 

7.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกาํหนด เช่น กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

กฎหมายประกนัสังคม กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายแรงงานสัมพนัธ์ กฎหมายกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฎหมายภาษีอากร 

กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายคอมพิวเตอร์ 

7.3 ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย (Legitimate Interest) เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัฯ โดยไม่เกิน

ขอบเขตท่ีท่านสามารถคาดหมายไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ซ่ึงจะไม่ละเมิดสิทธิพื้นฐาน หรือสิทธิ ทางเสรีภาพของท่าน 

7.4 ความยนิยอม (Consent) บริษทัฯ จะขอความยนิยอมจากท่าน กรณีท่ีมีกฎหมายกาํหนดใหข้อความยนิยอม หรือบริษทัฯ 

ไม่มีเหตุใหใ้ชฐ้านการประมวลผลขา้งตน้เพื่อประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเกบ็รวบรวมมาจากท่านได ้

7.5  ฐานประโยชน์ท่ีสําคญัแห่งชีวิต (Vital Interests) เพื่อป้องกนัหรือระงับอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

กรณีท่ีการประมวลผลข้อมูลมีความจาํเป็นต่อการปกป้องประโยชน์สําคญัของเจ้าของขอ้มูลหรือบุคคลอื่น เช่น ป้องกัน

อนัตราย ร้ายแรงอนัอาจเกิดต่อสุขภาพและชีวิตดว้ยการประมวลผลข้อมูลสุขภาพหรือขอ้มูลอ่อนไหว (sensitive data) 

บริษทัฯ จะใชฐ้านน้ีในการประมวลผลเฉพาะในกรณีท่ีเจ้าของขอ้มูลอยูใ่นสภาวะท่ีไม่สามารถให้ความยนิยอมได ้และไม่มี

วิธีอื่นท่ีสามารถปกป้องชีวิตบุคคลอื่นโดยไม่ตอ้งประมวลผลขอ้มูลน้ีแลว้ 

7.6 ฐานประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) สําหรับการดาํเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบติัหน้าท่ีในการใช้

อาํนาจรัฐ  

7.7 ฐานจดหมายเหตุ/วิจัย/สถิติ (Historical Document, Research, or Statistics) ในกรณีท่ีจาํเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมาย

เพื่อประโยชน์ดา้นการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอื่น ทั้งน้ีจะกระทาํ

เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวเพียงเท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น และไดจ้ดัใหมี้มาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อคุม้ครองสิทธิขั้นพื้นฐาน 

กรณีที่ไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านให้บริษัทฯ 

ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีหน้าท่ีตอ้งเกบ็รวบรวมขอ้มูลของท่านตามกฏหมายหรือจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลของท่านตามขอ้กาํหนด 

ในสัญญาท่ีบริษทัฯ ทาํไวก้บัท่าน ท่านสามารถเลือกว่าจะให้ขอ้มูลส่วนบุคคลแก่บริษทั หรือไม่กไ็ด ้แต่อยา่งไรกต็าม โปรดทราบว่า

หากท่านให้ขอ้มูลท่ีไม่เพียงพอ สาํหรับผูส้มคัรงานบริษทัอาจจะไม่สามารถพิจารณาจ้างงานท่านได ้ สําหรับพนักงานและบุคลากร 
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ของบริษัท บริษัทฯ อาจไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาท่ีบริษทัฯ ไดท้าํ หรือจะให้บริการแก่ท่าน ซ่ึงบริษทัฯ อาจต้องปฏิเสธท่ีจะ

ใหบ้ริการหรือรับบริการท่ีเกี่ยวขอ้ง การท่ีท่านไม่ใหข้อ้มูลดงักล่าวยงัอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบติัตามกฏหมายใดๆ ท่ีบริษทัหรือ

ท่าน มีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัตาม และอาจมีบทกาํหนดโทษท่ีเกี่ยวขอ้ง แต่ทั้งน้ีบริษทัฯ จะแจ้งท่านให้ทราบหากมีกรณีเช่นน้ีในเวลาท่ี 

มีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลของท่าน  

สําหรับผู้สมัครงาน 

วัตถุประสงค์ในการ

ดําเนินการ 

รายละเอียด ฐานในการประมวลผลข้อมูล 

1. เพ่ือกระบวนการสรรหา

บุคลากร 

เพ่ือพิจารณาคดัเลือกผูส้มคัรงาน ประเมินความเหมาะสมกบัตาํแหน่งงาน

ท่ีบริษทัฯ ตอ้งการสรรหา เพ่ือดาํเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เช่น การรับ

สมคัร การทดสอบ การสัมภาษณ์ การประเมิน การคดัเลือก ตลอดจนการ

เสนอการจา้งงานใหก้บัท่าน 

• การปฏิบติัตามสัญญา 

• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

2. เพ่ือตรวจสอบประวติัและ

คุณสมบติัก่อนการจา้งงาน 

1) เพ่ือตรวจสอบวา่ท่ีท่านเคยมีประวติัการทาํงานกบับริษทัฯ หรือเคย

สมคัรงานกบับริษทัฯ มาก่อนหรือไม ่

2) เพ่ือประเมินความสามารถหรือคุณสมบติัของท่าน ภายใตข้อบเขตท่ี

กฎหมายอนุญาตเช่น คุณสมบติัดา้นวิชาชีพ ประวติัสุขภาพ ประวติั

อาชญากรรม รวมถึงการสอบถามขอ้มูลจากบุคคลอา้งอิงท่ีท่านไดใ้ห้

ขอ้มูลไวก้บับริษทัฯ 

• การปฏิบติัตามสัญญา 

• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

• ความยินยอม 

3. เพ่ือการจดัการภายในองคก์ร

เก่ียวกบักระบวน 

การจา้งงาน 

เพ่ือการจดัการภายในองคก์รเก่ียวกบักระบวนการจา้งงาน เช่น  

การส่งขอ้มูลผูส้มคัรหรือรายงานการสัมภาษณ์ใหก้บัผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

คดัเลือกหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง กระบวนการภายในเพ่ือจดัทาํสัญญา

จา้ง การฝึกอบรม รวมถึงกระบวนการอ่ืนๆ ท่ีตอ้งจดัเตรียมสําหรับ

พนกังานใหม ่

• การปฏิบติัตามสัญญา 

• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

4. เพ่ือพิจารณาตาํแหน่งงานอ่ืน

ท่ีเหมาะสมในอนาคต 

เพ่ือเป็นประโยชน์กบัท่าน บริษทัฯ จะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไว ้

เป็นระยะเวลา 1 ปี เพ่ือพิจารณาและติดต่อท่านในกรณีท่ีมีตาํแหน่ง งาน

ใดๆ ในอนาคตท่ีอาจเหมาะสมกบัท่าน 

• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

5. เพ่ือรักษาความปลอดภยั

ภายในบริเวณอาคารหรือ

สถานท่ีของบริษทัฯ 

เพ่ือการรักษาความปลอดภยัภายในบริเวณอาคารหรือสถานท่ีของบริษทัฯ 

การแลกบตัรก่อนเขา้พ้ืนท่ีสํานกังาน/สาขา รวมถึงการบนัทึกภาพภายใน

พ้ืนท่ีของบริษทัฯ ดว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 

สําหรับพนักงานและบุคลากรของบริษัทฯ 

วัตถุประสงค์ในการ

ดําเนินการ 

รายละเอียด ฐานในการประมวลผลข้อมูล 

1. เพ่ือดาํเนินการตาม

กระบวนการและขั้นตอนตาม

สัญญาจา้งงาน หรือสัญญาอ่ืน

ใดอนัเก่ียวเน่ืองกบัการวา่จา้ง 

1) เพ่ือดาํเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ตลอดระยะ เวลาของ

การจา้งงาน เช่น การจดัทาํทะเบียนพนกังาน การจดัทาํขอ้มูลพนักงาน 

การจดัทาํบตัรพนกังาน การประเมินการทดลองงาน การปรับปรุงขอ้มูล

พนกังาน การบริหารจดัการวนัหยดุพกัผอ่นประจาํปี การลางานประเภท

• การปฏิบติัตามสัญญา 

• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

• ความยินยอม 



Unit 2/1007-2/1008, 10th Floor, Two FYI Center, 2525 Rama 4 Road, Khlongtoei, Khlongtoei, Bangkok 10110  

Tel : +66  2 033 09010-11 Fax : +66 2 033 0909 

 
ระหว่างท่านกบับริษทัฯ ต่างๆ การแจง้ตั้งครรภ ์การขอหนงัสือรับรอง การลาออก รวมถึงการ

ดาํเนินการตามแบบคาํร้องขออ่ืนๆ  

2) เพ่ือดาํเนินการดา้นการบริหารงานบุคคล เช่น การฝึกอบรม การพฒันา

ทกัษะความรู้ความสามารถ การมอบหมายงาน การมอบอาํนาจ การแต่งตั้ง 

การโยกยา้ย การเปล่ียนแปลงตาํแหน่งงาน การปรับโครงสร้างองคก์ร การ

ประเมินผลการปฏิบติังาน การปรับระดบัตาํแหน่งงาน การปรับอตัรา

เงินเดือน การจ่ายโบนสั รวมถึงการสนบัสนุนดา้นเส้นทางความกา้วหน้า

ในอาชีพและการวางแผนสืบทอดตาํแหน่งงาน 

3) เพ่ือการตรวจสอบและพิสูจน์ตวัตนของท่านเพ่ือลงเวลาทาํงาน และ/

หรือเพ่ือเขา้พ้ืนท่ีของบริษทัฯ เพ่ือปฏิบติังาน เขา้ประชุม อบรม หรือเขา้

ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะเก็บขอ้มูลจาํลอง

ลายน้ิวมือ และ/หรือ ขอ้มูลการจดจาํใบหนา้ (Face Scan) ของท่าน  

โดยไดรั้บความยินยอมโดยชดัแจง้จากท่านหรือตามท่ีกฎหมายอนุญาต 

2. เพ่ือดาํเนินการดา้น

คา่ตอบแทน สวสัดิการ 

และสิทธิประโยชน์ 

1) เพ่ือดาํเนินการดา้นการจ่ายคา่จา้งหรือผลตอบแทนอ่ืน เช่น การตรวจ 

สอบเวลาเขา้ออกงาน การทาํงานล่วงเวลาหรือทาํงานในวนัหยดุ การลา

ประเภทต่างๆ การขาดงานหรือละท้ิงหน้าท่ี การจดัทาํเงินเดือนและ

กระบวนการจ่ายเงินเดือนและผลตอบแทน 

2) เพ่ือดาํเนินการจดัใหมี้สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ใหก้บัท่าน 

เช่น การตรวจสุขภาพประจาํปี ประกนัสุขภาพพนกังานและครอบครัว 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั เงินกูฉุ้กเฉิน เงินช่วยเหลือ

สวสัดิการต่างๆ เช่น สมรส คลอดบุตร ครอบครัวหรือพนกังานเสียชีวิต  

• การปฏิบติัตามสัญญา 

3. เพ่ือดาํเนินการตามกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

1) เพ่ือดาํเนินการตามกฎหมายต่างๆ เช่น การจดัทาํทะเบียนลูกจา้ง การหกั

และชําระภาษี การหกัประกนัสังคม การอายดัและนาํส่งเงินเดือน โบนสั 

คา่ตอบแทนต่างๆ ตามคาํสั่งหรือหมายหรือหนงัสือแจง้ให้อายดัและนาํส่ง

เงินตามกฎหมาย เช่น การบงัคบัคดี กยศ. 

2) เพ่ือดาํเนินการจดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการ คณะกรรมการความ

ปลอดภยั เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั และดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ตามท่ี

กฎหมายกาํหนด 

3) เพ่ือดาํเนินการพิจารณาเก่ียวกบัการลา หรือขอ้มูลดา้นการแพทยท่ี์

เก่ียวกบัสุขภาพ ความไม่สมบูรณ์หรือทุพพลภาพ เพ่ือคุม้ครองแรงงาน 

รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในกรณีท่านไดรั้บบาดเจ็บจากการทาํงาน 

เพ่ือสุขภาพและความปลอดภยัในท่ีทาํงาน 

• การปฏิบติัตามกฎหมาย 

4. เพ่ือดาํเนินการสนบัสนุน

ขอ้มูลและกระบวนการต่างๆ 

ภายในบริษทัฯ 

1) เพ่ือการรายงาน วิเคราะห์ ทาํสถิติ ในดา้นการเงินและธุรกิจ เพ่ือการ

บริหารจดัการ การวางแผนงบประมาณ และการบริหารดา้นการบญัชี และ

การวางแผนทางธุรกิจ 

2) เพ่ือสนบัสนุนขอ้มูลในการดาํเนินการกระบวนการต่างๆ ภายในบริษทั

ฯ ซ่ึงอาจมีการนาํส่งขอ้มูลของท่าน ใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใช้

• การปฏิบติัตามสัญญา 

• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 
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ขอ้มูลเท่าท่ีจาํเป็นและเป็นไปตามวตัถุประสงค ์

3) เพ่ือกาํหนดสิทธิการใชง้านระบบต่างๆ และการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล 

สนบัสนุนดา้นเคร่ืองมืออุปกรณ์เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการทาํงาน

ใหก้บัท่าน 

4) เพ่ือดาํเนินการจดัการทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ท่ีส่งมอบใหก้บัพนกังาน 

เช่น บตัรเขา้อาคาร กญุแจ โทรศพัทมื์อถือ คอมพิวเตอร์/Notebook 

รถยนต ์ฯลฯ 

5) เพ่ือดาํเนินการเร่ืองการเดินทางหรือท่ีพกั ท่ีเก่ียวกบัการทาํงาน การเบิก

เงินช่วยเหลือการเดินทางไปปฏิบติังานนอกสถานท่ี การเบิกค่าเดินทาง 

รวมถึงการเบิกจ่ายคา่ใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการทาํงาน 

5. เพ่ือดาํเนินการดา้นกิจกรรม

ต่างๆ สําหรับพนกังาน ทั้ง

ภายในและภายนอกองคก์ร 

1) เพ่ือการจดักิจกรรมหรือการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกบริษทัฯ รวมถึงการประกาศผล หรือประชาสัมพนัธ์กิจกรรม

ต่างๆ ซ่ึงอาจมีการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเช่น ช่ือ-นามสกลุ ภาพน่ิงหรือภาพ

เคลือนไหวของท่านจากการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เผยแพร่เพ่ือ

ประชาสัมพนัธ์ตามวตัถุประสงคข์องแต่ละกิจกรรม 

• การปฏิบติัตามสัญญา 

• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 2) เพ่ือการจดัอบรม สัมมนา/ดูงาน รวมถึงการทาํกิจกรรมนอกสถานท่ี 

เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้กบัท่าน บริษทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล

ของท่านเท่าท่ีจาํเป็นใหก้บัผูใ้หบ้ริการภายนอก เพ่ือจดัเตรียม รถโดยสาร 

อาหาร ท่ีพกั และสถานท่ีต่างๆ ใหก้บัท่าน 

3) เพ่ือทดสอบความรู้ความเขา้ใจ ทาํแบบสอบถาม หรือสํารวจความ

คิดเห็นของท่าน และประเมินผลจากการทดสอบหรือสํารวจดงักล่าว 

 

6. เพ่ือการตรวจสอบ กาํกบั

ดูแล และบริหารความเส่ียง 

1) เพ่ือการตรวจสอบการส่ือสารท่ีเก่ียวกบัการทาํงาน บริษทัฯ จาํเป็นและ

ขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจตราและตรวจสอบการส่ือสารทาอิเลคทรอนิกส์ 

ท่ีไดส่้งโดยใชบ้ญัชีเครือข่าย หรืออุปกรณ์ท่ีบริษทัฯ ไดใ้หไ้วก้บัท่านเพ่ือ

การปฏิบติังาน เพ่ือท่ีจะมัน่ใจไดว้า่ทรัพยากรดา้นสารสนเทศของบริษทัฯ 

ถูกใชอ้ยา่งถูกตอ้ง เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของบริษทัฯ 

2) เพ่ือการกาํกบัดูแลการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎ

และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

• การปฏิบติัตามกฎหมาย 

• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

7. เพ่ือรักษาความปลอดภยั

ภายในบริเวณอาคารหรือ

สถานท่ีของบริษทัฯ 

1) เพ่ือการรักษาความปลอดภยัภายในบริเวณอาคารสํานักงานหรือสถานท่ี

ของบริษทัฯ การแลกบตัรเพ่ือเขา้พ้ืนท่ีสํานักงาน รวมถึงการบนัทึกภาพ

ภายในพ้ืนท่ีบริษทัฯ ดว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

8. เพ่ือบริหารจดัการขอ้มูล

สําหรับอดีตพนกังาน 

1) เพ่ือบริหารความต่อเน่ืองของธุรกิจ เพ่ือใหเ้ขา้ใจและเก็บหลกัฐานการ

ตดัสินใจต่างๆ ในบทบาทหนา้ท่ีของท่าน  

2) บริษทัฯ อาจให้ท่านทาํแบบสอบถามว่าทาํไมถึงตดัสินใจลาออกจาก

บริษทัฯ โดยบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูลเพ่ือการวิเคราะห์ ปรับปรุงการ

ดาํเนินการ และเก็บรักษาพนกังานของบริษทัฯ 

• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 
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 3) บริษทัฯ จะจดัเก็บขอ้มูลของท่านไวเ้ป็นเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้

สภาพการเป็นบุคลากรของบริษทัฯ เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบ

กรณีอาจเกิดขอ้พิพาทในอายคุวามตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 

8. มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

เพื่อเป็นวิธีในการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน บริษทัฯ ไดจ้ัดใหมี้มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัท่ี

เหมาะสมซ่ึงครอบคลุมถึงมาตรการป้องกนัดา้นการบริหารจดัการ มาตรการป้องกนัดา้นเทคนิค และมาตรการป้องกนัทางกายภาพ ใน

เร่ืองการเขา้ถึงหรือควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อธาํรงไวซ่ึ้งความลบั ความถูกตอ้งครบถว้น และสภาพความพร้อมใชง้าน

ของขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกนัการสูญหาย เปลี่ยนแปลง แกไ้ข ใช ้เปิดเผย หรือเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอาํนาจหรือ

โดยมิชอบ ทั้งน้ี เป็นไปตามท่ีกฎหมายท่ีใชบ้งัคบักาํหนด  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษทัฯ ไดจ้ัดให้มีมาตรการควบคุมการเขา้ถึงท่ีปลอดภยัและเหมาะสมสําหรับการเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรือ 

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ยงัได้วางมาตรการจํากดัการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สําหรับจัดเก็บ 

และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล โดยกาํหนดสิทธิเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชง้าน สิทธิในการอนุญาตให้ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตให้เขา้ถึงขอ้มูล

ดงักล่าวได ้และบริหารจดัการการเขา้ถึงเพื่อจาํกดัการถึงขอ้มูลส่วนบุคคลเฉพาะผูมี้สิทธิเท่านั้น และกาํหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ

ของผูใ้ชง้านเพื่อป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลส่วนบุคคลจะถูกจดัเก็บไวใ้นเครือข่ายท่ีมีความปลอดภยัและสามารถเขา้ถึง

ไดเ้ฉพาะเจา้หนา้ท่ีหรือผูป้ระมวลผลท่ีไดรั้บอนุญาตในการเขา้ถึงระบบดงักล่าวจากบริษทัฯเท่านั้น  โดยไม่ไดรั้บอนุญาต การเปิดเผย 

การล่วงรู้ หรือการลกัลอบทาํสาํเนาขอ้มูลส่วนบุคคล หรือการลกัขโมยอุปกรณ์จัดเกบ็หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล นอกจากน้ียงั

รวมถึงการวางมาตรการสําหรับการตรวจสอบยอ้นหลังเกี่ยวกบัการเขา้ถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคล ให้

สอดคลอ้งเหมาะสมกบัวิธีการและส่ือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

โดยการเขา้ถึงขอ้มูลตอ้งใชร้หสัผ่านและมีการกาํหนดอายกุารใชง้านของรหสัผ่าน นอกจากมาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภยั

ท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้  บริษทัฯ ยงัใชเ้ทคโนโลยรีะดบัสูง เพื่อปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ไฟร์วอลล ์(Firewall) เพื่ออนุญาตให้มีการ

เขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บอนุญาตเท่านั้น ระหว่างระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของบริษทัฯ และ ซอฟตแ์วร์สแกนไวรัส

และมลัแวร์ (Virus and Malware Scan) บริษทัฯ มีการติดตั้ง อปัเดตเป็นระยะๆ ในคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดของบริษทัฯ 

และมีมาตรการในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม ดงัน้ี 

• บริษทัป้องกนัมิใหข้อ้มูลสูญหาย การเขา้ถึง ทาํลาย ใช ้ดดัแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

• บริษทัจาํกดัคนเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลไวส้าํหรับพนกังาน ลูกจา้ง ท่ีจาํเป็นตอ้งทราบขอ้มูลนั้นเพื่อทาํการประมวลผลขอ้มูล

ใหโ้ดยท่ีบุคคลเหล่านั้นตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดการรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัตามสัญญาอยา่งเขม้งวด  

• บริษทัมีการใช ้การเขา้รหัสขอ้มูลแบบ Secure Sockets Layer (SSL) เพื่อให้แน่ใจไดว้่าการส่งผ่านขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่านเป็นไปอยา่งอยา่งปลอดภยั 
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9. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

เพื่อดาํเนินการตามวตัถุประสงค์ท่ีระบุไวใ้นนโยบายฉบบัน้ี ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน อาจมีการเปิดเผยหรือนาํส่งให้กบัหน่วยงาน

ต่างๆ ภายในบริษทัฯ และบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ดงัน้ี 

9.1 ภายในบริษทั - ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน อาจมีการเปิดเผยหรือนาํส่งให้กบัหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ เฉพาะ 

ท่ีเกี่ยวข้องและมีบทบาทหน้าท่ีเท่าท่ีจาํเป็นตามวตัถุประสงค์เท่านั้น โดยบุคคลหรือทีมงานเหล่าน้ีของบริษทั จะไดรั้บ

อนุญาตใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ตามความจาํเป็นและเหมาะสม 

• เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ หรือเจา้หน้าท่ีฝ่ายอื่นๆ เฉพาะท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยกาํหนดสิทธ์ิการเขา้ถึง

ขอ้มูลตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ 

• ผูบ้ริหาร หรือผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของท่าน ท่ีมีความรับผิดชอบในการบริหารหรือตดัสินใจเกี่ยวกบัท่าน หรือ

เม่ือตอ้งเกี่ยวขอ้งกบัขั้นตอนทางดา้นงานบุคคล 

• ฝ่ายหรือทีมสนบัสนุนต่างๆ เช่น กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ, ฝ่ายเลขา, ฝ่ายบญัชี-การเงิน, ฝ่ายจดัซ้ือ ฯลฯ 

โปรดทราบว่า บริษทัฯ อาจส่งต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างบริษทัในเครือดว้ยกนั เพื่อการให้บริการแก่ท่านอยา่ง 

มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวตัถุประสงค ์

9.2 ภายนอกบริษทั - บริษทัฯ จะไม่นาํขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก เวน้แต่กรณีดงัน้ี 

9.2.1 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกาํกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามท่ีกฎหมายกาํหนด เช่น กรมสรรพากร 

สํานักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมบังคับคดี กองทุนเงินกู ้ยืมเพื่อการศึกษา  

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงแรงงาน คาํสั่งศาล พนักงานเจา้หน้าท่ี หรือ กฎหมายให้เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว หรือ

หน่วยงานอื่นใดท่ีอาศยัอาํนาจตามกฎหมาย 

9.2.2 ตัวแทน ผู ้รับจ้าง/ผูรั้บจ้างช่วง ผู ้ให้บริการสําหรับดาํเนินการใดๆ เช่น กองทุนสํารองเลี้ ยงชีพ ธนาคาร 

ผูใ้หบ้ริการสวสัดิการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั ประกนัสุขภาพ ประกนัอุบติัเหตุ สถาบนัฝึกอบรม การประเมินผลเพื่อ

การบริหารจดัการองคก์ร จองการเดินทางและท่ีพกั อาคารสาํนกังาน ผูต้รวจสอบภายนอก ท่ีปรึกษาในดา้นต่างๆ 

ทั้งน้ีเม่ือบริษทัฯ ใชบ้ริการจากหน่วยงานภายนอก บริษทัฯ จะตอ้งมัน่ใจว่าผูใ้ห้บริการเหล่านั้นไดป้ฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดของกฎหมาย และขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะไดรั้บการปกป้องโดยมาตรการท่ีเหมาะสม 

9.2.3 องค์กรหรือบุคคลภายนอก บริษัทฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลของท่าน ให้กบัองค์กรหรือบุคคลภายนอกท่ีมีการ

ติดต่อสอบถามเพื่อวตัถุประสงค์ในการตรวจสอบการทาํธุรกรรมต่างๆ ของท่าน เช่น การสมคัรหรือใชบ้ริการ

ดา้นสินเช่ือ การสมคัรงาน โดยบริษทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลโดยการยืนยนัเฉพาะสถานะภาพการเป็นพนักงาน และ

ขอ้มูลอื่นๆ ตามท่ีท่านไดเ้ปิดเผยให้กบักบัองค์กรหรือบุคคลภายนอกดงักล่าวไวเ้ท่านั้น รวมถึงในกรณีท่ีบริษทัฯ 
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ไดรั้บหนังสือยินยอมของท่าน ให้เปิดเผยขอ้มูลจากหน่วยงานภายนอก เช่น จากนายจ้างใหม่ของท่าน บริษทัฯ 

อาจเปิดเผยขอ้มูลของท่าน เพื่อรับรองสภาพการจา้งงานเดิม 

10. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ 

บริษทัฯ อาจมีความจาํเป็นตอ้งส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับริษทัในเครือเดียวกนัท่ีอยูต่่างประเทศ ส่งหรือโอนขอ้มูล

ไปยงัผูรั้บขอ้มูลอื่น เช่น การส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อจัดเก็บไวบ้น Server หรือ Cloud ในต่างประเทศ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ

การดาํเนินธุรกจิของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะพิจารณาใหม้ัน่ใจไดว้่าประเทศปลายทางนั้นมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี

เพียงพอตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

11. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไวต้ามระยะเวลาท่ีจําเป็นในระหว่างท่ีท่านเป็นผูส้มคัรงาน หรือเป็นพนักงาน / 

บุคลากรของบริษทัฯ หรือตลอดระยะเวลาท่ีจาํเป็นเพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์เกีย่วขอ้งตามนโยบายฉบบัน้ี ทั้งน้ีบริษทัฯ อาจจาํเป็นตอ้ง

เกบ็รักษาไวต่้อไปภายหลงัจากนั้นหากมีกฎหมายกาํหนดหรืออนุญาตไว ้เช่น 

11.1 ผูส้มคัรงาน ท่ีไม่ไดรั้บการคดัเลือก บริษทัฯ จะจดัเกบ็ขอ้มูลของท่านไวเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัท่ีทราบผล เพื่อท่ี

บริษทัฯ จะสามารถติดต่อท่านในกรณีท่ีมีตาํแหน่งงานใด ๆ ในอนาคตท่ีอาจเหมาะสมกบัท่าน 

11.2 พนกังานหรือบุคลากรของบริษทัฯ บริษทัฯ จะจดัเก็บขอ้มูลของท่านไวเ้ป็นระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัท่ีพน้สภาพการ

เป็นพนักงานหรือบุคลากรของบริษทัฯ เพื่อวตัถุประสงค์ในการพิสูจน์ตรวจสอบกรณีอาจเกิดขอ้พิพาทภายในอายุความ

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

ทั้งน้ี เม่ือพน้ระยะเวลาดงักล่าวแลว้ บริษทัฯ จะทาํการลบหรือ ทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทาํใหเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่

สามารถระบุถึงตวัตนของท่านได ้เม่ือหมดความจาํเป็นหรือส้ินสุดระยะเวลาดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท

หรือคดีความเกี่ยวกบัการสมคัรงานหรือสัญญาจ้างงานของท่าน สํานักงานขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาขอ้มูลนั้นต่อไป

จนกว่าขอ้พพิาทนั้นจะไดมี้คาํสั่งหรือคาํพิพากษาถึงท่ีสุดแลว้ 

12. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิดาํเนินการเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของตน ดงัต่อไปน้ี 

       12.1 การคดัคา้นหรือเพิกถอนความยนิยอม   

12.2 ท่านมีสิทธิโตแ้ยง้ หรือ คดัคา้นการประมวลผลขอ้มูล คดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย 

12.3 การเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านสามารถขอสาํเนาขอ้มูลส่วนบุคคลเกี่ยวกบัท่าน โดยบริษทัจะนาํส่งขอ้มูลส่วนบุคคล

ใหแ้ก่ท่านภายในกาํหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนั นบัแต่มีการส่งคาํขอถึงผูค้วบคุมขอ้มูลบริษทั 

          12.4 การแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านสามารถขอใหบ้ริษทัแกไ้ขขอ้ผิดพลาดหรือขอ้มูลท่ีขาดหายในขอ้มูลส่วนบุคคล 
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          12.5 ขอใหร้ะงบัการใช ้หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล  

12.5  การลบขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านสามารถขอใหด้าํเนินการลบ หรือ ทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

12.6 การขอใหเ้ปิดเผยถึงการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  

12.7 สิทธิในการใหโ้อนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคล 

12.8 สิทธิร้องเรียน 

13. การเปล่ียนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวั บริษทัฯ อาจแกไ้ขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตวัโดยไม่แจง้ล่วงหนา้ โดยประกาศบน

เว็บไซต์ และ/หรือแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล  พร้อมระบุวันท่ีแก้ไขเพิ่มเติมคร้ังล่าสุด โดยถือว่าท่านยอมรับนโยบาย 

ท่ีเปลี่ยนแปลงนั้นแลว้ ทางบริษทัจะไม่แจง้การแกไ้ขดงักล่าวใหท่้านทราบเป็นรายบุคคล 

14. ติดต่อเรา 

หากท่านประสงค์ท่ีจะใชสิ้ทธิท่ีเกี่ยวข้องกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้

นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี โปรดติดต่อมาท่ี 

เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ถนนพระราม 4  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์: (02) 033-0910-11 / โทรสาร  : (02) 033-0909 

อีเมล ์      : DPO@chowenergy.co.th   

 

  

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:  

แนวปฏิบติัตาม พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
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เอกสารแนบ 1  

รายช่ือบริษทัในเครือ และบริษทัในกลุ่ม ของบริษทั เชาว ์เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) 

ลําดับ ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเทศ 

1 บริษทั เชาว ์อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ลงทุนและใหค้าํปรึกษาด้านการลงทุนในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจาก

พลงังานทดแทน และเป็นศูนยก์ลางธุรกิจระหว่างกลุ่มบริษทั 

ไทย 

2 บริษทั พรีเมียร์ โซลูชัน่ จาํกดั ใหค้าํปรึกษาด้านการลงทุนในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน 

ทดแทน และใหบ้ริการออกแบบและติดตั้ง รวมถึง ดูแลรักษาระบบการ 

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

ไทย 

3 บริษทั เชาว ์ไชนิง เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั ลงทุนในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าพลงังานทดแทน ไทย 
4 บริษทั เชาว ์แอนด์ ฮาโก ้โซลาร์ จาํกดั  เพ่ือดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการจาํหน่ายระบบโซลาร์เซลล ์ ไทย 
5 บริษทั เชาว ์แอนด์ ซีเคอี รีนิวเอเบ้ิล จาํกดั  เพ่ือลงทุนในธุรกิจเก่ียวกบัระบบผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ไทย 
6 บริษทั ไทย โซล่า รูฟท๊อป ซีพี จาํกดั ลงทุนในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าพลงังานทดแทน ไทย 
7 บริษทั เอส.อาร์.จี.เอ. จาํกดั ลงทุนและใหค้าํปรึกษาด้านการลงทุนในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า

พลงังานทดแทน 

ไทย 

8 บริษทั เอส.อาร์.โอ.เอ. จาํกดั ลงทุนและใหค้าํปรึกษาด้านการลงทุนในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า

พลงังานทดแทน 

ไทย 

9 บริษทั อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชัน่แนล 

อินเวสตเ์มนต ์จาํกดั 

ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย  ์ สิงคโปร์ 

10 บริษทั พรีเมียร์ โซลูชัน่ เจแปน จาํกดั ใหบ้ริการก่อสร้างและบริหารจดัการโรงไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 

11 บริษทั เออี โซลาร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 

12 บริษทั ซนั พาร์ทเนอร์ เจแปน จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 

13 บริษทั ซนั โซลาร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า ญ่ีปุ่น 

14 บริษทั พรีเมียร์ โซลูชัน่ ออสเตรเลีย จาํกดั  ลงทุนในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ ออสเตรเลีย 

15 บริษทั พรีเมียร์ โซลูชัน่  โฮลโค จาํกดั ลงทุนในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ ออสเตรเลีย 

16 บริษทั พรีเมียร์ โซลูชัน่  ออฟโค จาํกดั ลงทุนในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ ออสเตรเลีย 

17 บริษทั พรีเมียร์ โซลูชัน่  ออสเตรเลีย 2 

จาํกดั 

ลงทุนในธุรกิจผลิตและจาํหนายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ ออสเตรเลีย 

18 บริษทั พรีเมียร์ โซลูชัน่ เยอรมนี จาํกดั  ดาํเนินธุรกิจประกนัภยัโครงการและประกนัประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า

พลงังานทดแทน 

เยอรมนี 

19 บริษทั เชาว ์อินเตอร์เนชัน่แนล เทรดด้ิง 

ไชน่า จาํกดั  

ลงทุนในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน และซ้ือขาย

อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีเก่ียวกบัระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

ฮ่องกง 

  

 


