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

นโยบายความเป็ นส่ วนตัวฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
(HR Privacy Policy)
บริ ษทั เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “บริ ษัท” ตระหนักถึงความสําคัญของการ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคล (Data Privacy) และถือปฏิบ ัติอย่างเคร่ งครั ด ในเรื่ องการเคารพสิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัวของเจ้าของข้อมู ล
เป็ นเรื่ องสําคัญ และมุ่งมัน่ เป็ นอย่างยิ่งที่จะคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของทุกท่านให้มีความปลอดภัย บริ ษทั จึงประกาศแจ้งนโยบาย
การคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ ข้ ึน เพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่า ในกระบวนการจ้างงาน การจ้างบริ การ หรื อการบริ หารงานด้าน
ทรั พยากรบุคคลของบริ ษทั ฯ นั้น บริ ษทั ฯ อาจต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน ซึ่ งเป็ นผูส้ มัครงาน
ผูเ้ ข้ารั บการสัมภาษณ์ งาน พนักงาน Outsource พนักงานที่ไปปฏิบตั ิงานที่องค์กรอื่น บุคลากรของบริ ษทั ฯ เช่น กรรมการ ที่ปรึ กษา
ผูบ้ ริ หาร พนักงานปัจจุบนั อดีตพนักงาน นักศึกษาฝึ กงาน บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้กระทําการแทน และ/หรื อบุคคลอื่นที่บริ ษทั ฯ
และ บริ ษทั ในเครื อที่อาจได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลมา
นโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ใช้กบั กระบวนการจ้างงาน การจ้างบริ การ หรื อการบริ หารงานด้านทรัพยากรบุคคลของ
บริ ษทั ฯ ณ สถานที่ประกอบธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ผ่านทางเว็บไซต์ ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ โทรศัพท์ อีเมล การยื่นสมัครงานด้วยตนเอง
(Walk-in) ช่องทางไปรษณี ย ์ ช่องทางสื่ อสังคมออนไลน์ ช่องทางติดต่อออนไลน์ ตลอดจนช่องทางอื่นใดของบริ ษทั ฯ ที่ได้รับข้อมูล
ส่ วนบุคคลจากท่าน
บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทํานโยบายฉบับนี้ข้ ึนเพื่อเป็ นหลักในการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลเกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบ ัติในการจัดเก็บ รวบรวมข้อ มูล วัต ถุป ระสงค์ในการนําข้อ มูล ไปใช้ และการเปิ ดเผยข้อ มูล แก่ แ ละ/หรื อ โอนไปยัง
ต่างประเทศ (ซึ่ งรวมเรี ยกว่า “การประมวลผล”) เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าได้รับความคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลตามพรบ.คุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคล
1. ขอบเขตการบังคับใช้
นโยบายนี้ ครอบคลุมถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของผูส้ มัครงาน ผูเ้ ข้ารั บการสัมภาษณ์ งาน พนักงาน Outsource พนักงานที่ไปปฏิบตั ิงาน
ที่องค์กรอื่น บุคลากรของบริ ษทั ฯ เช่น กรรมการ ที่ปรึ กษา ผูบ้ ริ หาร พนักงานปัจจุบนั อดีตพนักงาน นักศึกษาฝึ กงาน และบุคคลใดๆ
ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรของบริ ษทั ฯ เช่น บุคคลในครอบครั วของพนักงาน บุคคลติดต่อกรณี ฉุกเฉิ น และ/หรื อ บุคคลที่ได้รับ
มอบหมายให้กระทําการแทน (“ท่ าน”) เป็ นต้น
นโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้มีผลใช้บงั คับกับข้อมูลส่ วนบุคคลทั้งหมดที่บริ ษทั ฯ เป็ นผูเ้ ก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย และเจ้าของข้อมูล
ตกลงให้บ ริ ษทั ฯ มีสิ ทธิ ในการเก็บ รวบรวม และนําข้อมู ลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ที่บริ ษ ัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้แล้ว (หากมี )
ตลอดจนข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวมในปัจจุ บนั และที่จะได้เก็บรวมรวมในอนาคต ไปใช้ หรื อเปิ ดเผย
แก่บุคคลอื่นภายในขอบเขตตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้
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2. คํานิยาม
“ข้ อมูลส่ วนบุคคล (Personal Data)” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่ งทําให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม
แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
รู ปถ่าย ประวัติการทํางาน เป็ นต้น
โดยบริ ษทั ฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านทั้งทางตรงและทางอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่ วนบุคคลของท่านโดยตรงในระหว่างกระบวนการสมัครงานหรื อสัมภาษณ์ งาน เมื่อเริ่ มต้นจ้างงาน หรื อตลอดระยะเวลาที่จ้างงาน
หรื อระยะเวลาตามสัญญาบริ การที่เราทํากับนายจ้างของท่าน เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่งของการจ้างงานหรื อการจ้างบริ การจากท่าน
“ข้ อมูลส่ วนบุ คคลที่มีความอ่ อนไหว (Sensitive Personal Data)” หมายถึง ข้อมูลส่ วนบุคคลที่กฎหมายกําหนดเป็ นการเฉพาะ เช่น
เชื้อชาติ ความคิดเห็น ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรื อปรั ชญา พฤติก รรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมู ลสุ ขภาพ
ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุ กรรม ข้อมูลชีวภาพ (Biometric) หรื อข้อมูลอื่นใดในทํานองเดียวกันที่กฎหมายกําหนด
ซึ่ งบริ ษทั ฯ ต้องดําเนินการด้วยความระมัดระวังเป็ นพิเศษ โดยบริ ษทั ฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีความ
อ่อนไหว ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรื อในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องดําเนินการตามที่กฎหมายอนุญาต
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลที่เป็ นข้อมูลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล เว้นแต่
(1) ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูล หรื อ (2) กรณี อื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
3. ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม
บริ ษทั ฯ ได้จดั เก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเท่าที่จาํ เป็ น ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ขอ้ มูลที่บริ ษทั ฯจะแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ ได้จาํ แนก
ประเภทของข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ฯ จัดเก็บไว้ในลําดับถัดไป
4. ความยินยอมของท่ าน
บริ ษทั มีการจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของผูส้ มัครงาน พนักงานและบุคลากรของบริ ษทั ฯโดยจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จาํ เป็ นตามวัตถุประสงค์
ของ บริ ษทั จึงต้องแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าว โดยจัดทําเป็ นนโยบายความเป็ น
ส่ วนตัว ซึ่ งแจ้งวิธีที่บริ ษทั จัดการกับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน ดังนี้
5. ข้ อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม
สํ าหรับผู้สมัครงาน
ประเภทของข้ อมูลส่ วน
บุคคล
ข้อมูลส่ วนบุคคลพื้นฐาน

ข้อมูลส่ วนบุคคลอ่อนไหว

รายละเอียด
เช่น คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เพศ รู ปถ่าย นํ้าหนัก ส่วนสู ง วันเดือนปี เกิด อายุ สัญชาติ เลขประจําตัว
ประชาชน ที่อยูป่ ัจจุบนั ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ Line ID บัญชีเฟซบุ๊ค และ/หรื อ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับช่องทางสื่ อสังคมออนไลน์ สถานภาพการสมรส สถานภาพทางทหาร ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทํางาน ประวัติการฝึ กอบรม ความสามารถพิเศษ
เช่น ศาสนา ข้อมูลสุ ขภาพ ประวัติอาชญากรรม โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรื อตามที่
กฎหมายอนุญาต
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ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลบุคคลที่สาม

เช่น ประวัติส่วนตัว (Resume/ CV) ประวัติการเรี ยนรู ้ ทักษะความสามารถ ใบอนุญาตต่างๆ ข้อมูลจากการ
ทดสอบหรื อสัมภาษณ์ รู ปถ่าย บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิ ด (CCTV) ประวัติขอ้ มูลเกี่ยวกับเงินเดือนและ
สวัสดิการของท่าน
เช่น คู่สมรส สมาชิกในครอบครัว บุคคลอ้างอิงหรื อบุคคลติดต่อกรณี ฉุกเฉิ น ผูร้ ับผลประโยชน์จากสวัสดิการ
ต่างๆ โดยจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคล อันได้แก่ ชื่อ นามสกุล ความสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ
เท่าที่จาํ เป็ น หากท่านได้ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกจากตัวท่านเองแก่บริ ษทั ฯ (เช่น บิดา มารดา
คู่สมรส บุตร บุคคลที่ติดต่อในกรณี ฉุกเฉิ น หรื อบุคคลอ้างอิง) เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ความสัมพันธ์ ข้อมูล
ติดต่อ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านรับรองและรับประกันต่อบริ ษทั ฯ ว่าท่านมีอาํ นาจในการ
กระทําเช่นนั้นโดย (1) การแจ้งให้บุคคลอื่นรายนั้นทราบถึงนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ และ (2) การ
ได้รับความยินยอม (ในกรณี ที่กฎหมายกําหนดหรื อจําเป็ น) เพื่อให้เราสามารถใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลดังกล่าว
ตามนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ได้

สํ าหรับพนักงานและบุคลากรของบริษัทฯ
ประเภทของข้ อมูลส่ วน
รายละเอียด
บุคคล
ข้อมูลส่ วนบุคคลพื้นฐาน
เช่น คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เพศ รู ปถ่าย นํ้าหนัก ส่วนสู ง วันเดือนปี เกิด อายุ สัญชาติ เลขประจําตัว
ประชาชน เลขที่หนังสื อเดินทาง วีซ่า ใบอนุญาตทํางาน เลขที่ประกันสังคม เลขที่ใบอนุญาตขับขี่ เลข
ประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี เลขที่บญั ชีธนาคาร เลขทะเบียนรถยนต์ ที่อยูป่ ัจจุบนั ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน หมายเลข
โทรศัพท์ อีเมล์ Line ID บัญชีเฟซบุ๊ค และ/หรื อข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับช่องทางสื่ อสังคมออนไลน์
สถานภาพการสมรส สถานภาพทางทหาร ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ความสามารถพิเศษ
ข้อมูลส่ วนบุคคลอ่อนไหว เช่น ศาสนา ข้อมูลสุ ขภาพ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลจําลองลายนิ้วมือ ข้อมูลการจดจําใบหน้า (Face Scan)
โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรื อตามที่กฎหมายอนุญาต
ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน
เช่น รหัสพนักงาน ตําแหน่งงาน สังกัด สถานภาพการเป็ นพนักงาน วันที่เริ่ มงาน วันที่ส้ิ นสภาพการเป็ น
พนักงาน อายุงาน ผลการปฏิบตั ิงาน ค่าจ้างและผลตอบแทน ประวัติการมาทํางาน การทํางานล่วงเวลา การลา
การฝึ กอบรม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การเบิกใช้สวัสดิการ เหตุผลการลาออก การประเมินผลการทดลองงาน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การปรับตําแหน่งงาน การแต่งตั้ง การโยกย้าย การเปลี่ยนตําแหน่งการลงโทษ
ข้อมูลอื่นๆ
เช่น ประวัติส่วนตัว (Resume/ CV) ประวัติการเรี ยนรู ้ ทักษะความสามารถ ใบอนุญาตต่างๆ ข้อมูลจากการ
ทดสอบหรื อสัมภาษณ์ ข้อมูลการสื่ อสารผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ เลขที่อยูไ่ อพีหรื ออินเทอร์ เน็ตโพรโทคอล
(IP address) ข้อมูลที่อยูก่ ารควบคุมการเข้าใช้งานสื่ อกลาง (Media Access Control) ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์
ระบบปฏิบตั ิการและแพลตฟอร์ ม และเทคโนโลยีอื่นๆ ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ ม ข้อมูลทางการเงิน ความ
คิดเห็น ตําแหน่งที่ต้ งั หมายเลขประจําเครื่ อง บันทึกเสี ยง บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิ ด (CCTV) รู ปถ่าย หรื อ
ภาพเคลือ่ นไหวจากการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลตามกฎหมาย
ข้อมูลบุคคลที่สาม
เช่น คู่สมรส สมาชิกในครอบครัว บุคคลอ้างอิงหรื อบุคคลติดต่อกรณี ฉุกเฉิ น ผูร้ ับผลประโยชน์จากสวัสดิการ
ต่างๆ โดยจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคล อันได้แก่ ชื่อ นามสกุล ความสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ
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เท่าที่จาํ เป็ น หากท่านได้ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกจากตัวท่านเองแก่บริ ษทั ฯ (เช่น บิดา มารดา
คู่สมรส บุตร บุคคลที่ติดต่อในกรณี ฉุกเฉิ น หรื อบุคคลอ้างอิง) เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ความสัมพันธ์ ข้อมูล
ติดต่อ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านรับรองและรับประกันต่อบริ ษทั ฯ ว่าท่านมีอาํ นาจในการ
กระทําเช่นนั้นโดย (1) การแจ้งให้บุคคลอื่นรายนั้นทราบถึงนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ และ (2) การ
ได้รับความยินยอม (ในกรณี ที่กฎหมายกําหนดหรื อจําเป็ น) เพื่อให้เราสามารถใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลดังกล่าว
ตามนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ได้
บริ ษทั ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลเกี่ยวกับผูเ้ ยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถต่อเมื่อได้รับความ
ยินยอมจากผูป้ กครองเท่านั้น บริ ษทั ฯ ไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลจากบุคคลที่มีอายุต่าํ กว่า 20 ปี โดยปราศจากความ
ยินยอมของผูป้ กครองตามที่กฎหมายกําหนด หรื อจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถและบุคคลไร้ ความสามารถโดยปราศจากความ
ยินยอมของผูพ้ ิทกั ษ์หรื อผูอ้ นุบาลตามกฎหมาย (แล้วแต่กรณี ) ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ทราบว่าบริ ษทั ฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล
จากบุคคลที่มีอายุต่าํ กว่า 20 ปี โดยปราศจากความยินยอมของผูป้ กครองตามที่กฎหมายกําหนด หรื อจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
หรื อ บุ ค คลไร้ ค วามสามารถโดยปราศจากความยิน ยอมของผู ้พิ ท ัก ษ์ห รื อ ผู ้อ นุ บ าลตามกฎหมาย (แล้วแต่ ก รณี ) โดยไม่ ไ ด้ต้ ังใจ
บริ ษทั ฯ จะลบข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นทันที หรื อจะเก็บรวบรวม และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นเฉพาะกรณี ที่บริ ษทั ฯ สามารถ
อาศัยฐานทางกฎหมายอื่นที่นอกเหนือจากความยินยอมได้ หรื อตามที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น
6. แหล่ งที่มาของข้ อมูลส่ วนบุคคล
6.1 ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลจากท่านโดยตรง
จากกระบวนการสรรหาและรั บสมัค รงาน การกรอกข้อมู ลในใบสมัครงาน เอกสารแนบประกอบการพิ จารณา การทํา
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ ทั้งในรู ปแบบเอกสาร, อีเมล หรื อบนแพลตฟอร์ มโซเชียลมี เดียต่างๆ จากทางเว็บ ไซต์ของ
บริ ษทั รวมถึงข้อมูลและการปรับปรุ งข้อมูลของท่านจากการจ้างงาน,กระบวนการต่างๆ ช่วงที่ท่านเป็ นบุคลากรของบริ ษทั ฯ
6.2 ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลจากแหล่งอื่น
บริ ษทั อาจได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ จากผูใ้ ห้บริ การเว็บไซต์จัดหางานซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอก โดยต้องเป็ นไปตามที่
กฎหมายที่ใช้บงั คับอนุ ญาต และ/หรื อได้รับความยินยอมจากท่านเสี ยก่อน โดยบริ ษทั จะเลือกผูใ้ ห้บริ การที่เหมาะสมและ
ปฏิบตั ิตามข้อตกลงเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างเคร่ งครัด
6.3 ข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลที่สาม
บริ ษทั ฯ อาจได้รับข้อมูลบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับท่านโดยท่านเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลกับบริ ษทั ฯ เช่น คู่สมรส บุตร บิดา
มารดา สมาชิกในครอบครัว บุคคลติดต่อกรณี ฉุกเฉิ น ผูร้ ั บผลประโยชน์ บุคคลอ้างอิงหรื ออดีตนายจ้าง ซึ่ งบริ ษทั ฯ ใช้ขอ้ มูล
เพื่อจัดการสวัสดิการและสิ ทธิ ประโยชน์ให้กบั ท่าน หรื อ ติดต่อในกรณี ฉุกเฉิ น หรื อเพื่ออ้างอิงข้อมูลอันเป็ นประโยชน์กบั
ท่าน โปรดแจ้งนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ แก่บุคคลที่สามดังกล่าว เพื่อให้รับทราบนโยบายคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ และขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวหากจําเป็ น เว้นเสี ยแต่ว่ามีขอ้ กําหนดทางกฎหมายอื่นตาม
กฎหมายในการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลที่สามให้กบั บริ ษทั ฯ โดยไม่ตอ้ งขอความยินยอม
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7. วัตถุประสงค์การเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคล
ข้อ มูล ส่ วนบุ ค คลของท่า นตามที่ บ ริ ษ ัท ได้จัด เก็บ บริ ษ ัท จะไม่ น ําข้อมู ล ส่ วนบุ คคลของท่ าน ไปดําเนิ นการอื่น นอกเหนื อ ไปจาก
วัตถุประสงค์ที่บริ ษทั ระบุไว้ โดยทางบริ ษทั เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน โดยมีวตั ถุประสงค์ภายใต้ฐานในการประมวลผล
ข้อมูล ดังต่อไปนี้
7.1 การปฏิบตั ิตามสัญญา (Contractual Basis) เพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาที่ท่านเป็ นคู่สัญญา เช่น สัญญาจ้างงาน หรื อสัญญา
อื่นใด หรื อเพื่อใช้ในการดําเนินการตามคําขอ/ใบสมัครของท่านก่อนเข้าทําสัญญา ตามแก่กรณี
7.2 การปฏิบ ัติต ามกฎหมาย (Legal Obligation) เพื่ อปฏิบ ัติห น้าที่ตามที่ ก ฎหมายกําหนด เช่ น กฎหมายคุ ้มครองแรงงาน
กฎหมายประกันสังคม กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฎหมายภาษีอากร
กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายคอมพิวเตอร์
7.3 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) เพื่ อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั ฯ โดยไม่ เกิ น
ขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล ซึ่ งจะไม่ละเมิดสิ ทธิพ้นื ฐาน หรื อสิ ทธิ ทางเสรี ภาพของท่าน
7.4 ความยินยอม (Consent) บริ ษทั ฯ จะขอความยินยอมจากท่าน กรณี ที่มีกฎหมายกําหนดให้ขอความยินยอม หรื อบริ ษทั ฯ
ไม่มีเหตุให้ใช้ฐานการประมวลผลข้างต้นเพื่อประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมาจากท่านได้
7.5 ฐานประโยชน์ที่สําคัญแห่ งชีวิต (Vital Interests) เพื่อป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชี วิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล
กรณี ที่การประมวลผลข้อมูลมีความจําเป็ นต่อการปกป้ องประโยชน์สําคัญของเจ้าของข้อมูลหรื อบุคคลอื่น เช่ น ป้ องกัน
อัน ตราย ร้ ายแรงอัน อาจเกิ ดต่ อสุ ขภาพและชีวิตด้ว ยการประมวลผลข้อมูล สุ ขภาพหรื อ ข้อ มูล อ่อนไหว (sensitive data)
บริ ษทั ฯ จะใช้ฐานนี้ในการประมวลผลเฉพาะในกรณี ที่เจ้าของข้อมูลอยูใ่ นสภาวะที่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ และไม่มี
วิธีอื่นที่สามารถปกป้องชีวิตบุคคลอื่นโดยไม่ตอ้ งประมวลผลข้อมูลนี้แล้ว
7.6 ฐานประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) สําหรับการดําเนิ นภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อปฏิ บตั ิหน้าที่ ในการใช้
อํานาจรัฐ
7.7 ฐานจดหมายเหตุ/วิจัย/สถิติ (Historical Document, Research, or Statistics) ในกรณี ที่จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
เพื่อประโยชน์ดา้ นการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรื อสถิติ หรื อประโยชน์ สาธารณะอื่น ทั้งนี้ จะกระทํา
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวเพียงเท่าที่จาํ เป็ นเท่านั้น และได้จดั ให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิข้ นั พื้นฐาน
กรณีที่ไม่ เปิ ดเผยข้ อมูลของท่ านให้ บริษัทฯ
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีหน้าที่ตอ้ งเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านตามกฏหมายหรื อจําเป็ นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านตามข้อกําหนด
ในสัญญาที่บริ ษทั ฯ ทําไว้กบั ท่าน ท่านสามารถเลือกว่าจะให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลแก่บริ ษทั หรื อไม่กไ็ ด้ แต่อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า
หากท่านให้ขอ้ มูลที่ไม่เพียงพอ สําหรับผูส้ มัครงานบริ ษทั อาจจะไม่สามารถพิจารณาจ้างงานท่านได้ สําหรั บพนักงานและบุคลากร
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ของบริ ษ ัท บริ ษ ัท ฯ อาจไม่ สามารถปฏิบ ัติต ามสั ญญาที่ บริ ษทั ฯ ได้ท าํ หรื อจะให้บริ ก ารแก่ ท่าน ซึ่ งบริ ษทั ฯ อาจต้องปฏิเสธที่จ ะ
ให้บริ การหรื อรั บบริ การที่เกี่ยวข้อง การที่ท่านไม่ให้ขอ้ มูลดังกล่าวยังอาจส่ งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามกฏหมายใดๆ ที่บริ ษทั หรื อ
ท่าน มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม และอาจมีบทกําหนดโทษที่เกี่ยวข้อง แต่ท้ งั นี้ บริ ษทั ฯ จะแจ้งท่านให้ทราบหากมีกรณี เช่นนี้ ในเวลาที่
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน
สํ าหรับผู้สมัครงาน
วัตถุประสงค์ ในการ
ดําเนินการ

รายละเอียด

1. เพื่อกระบวนการสรรหา
บุคลากร

เพื่อพิจารณาคัดเลือกผูส้ มัครงาน ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งงาน
ที่บริ ษทั ฯ ต้องการสรรหา เพื่อดําเนิ นการตามขั้นตอนต่างๆ เช่น การรับ
สมัคร การทดสอบ การสัมภาษณ์ การประเมิน การคัดเลือก ตลอดจนการ
เสนอการจ้างงานให้กบั ท่าน
2. เพื่อตรวจสอบประวัติและ
1) เพื่อตรวจสอบว่าที่ ท่านเคยมีประวัติการทํางานกับบริ ษทั ฯ หรื อเคย
คุณสมบัติก่อนการจ้างงาน
สมัครงานกับบริ ษทั ฯ มาก่อนหรื อไม่
2) เพื่อประเมินความสามารถหรื อคุณสมบัติของท่าน ภายใต้ขอบเขตที่
กฎหมายอนุญาตเช่น คุณสมบัติดา้ นวิชาชี พ ประวัติสุขภาพ ประวัติ
อาชญากรรม รวมถึงการสอบถามข้อมูลจากบุคคลอ้างอิงที่ท่านได้ให้
ข้อมูลไว้กบั บริ ษทั ฯ
3. เพื่อการจัดการภายในองค์กร เพื่อการจัดการภายในองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการจ้างงาน เช่น
เกี่ยวกับกระบวน
การส่ งข้อมูลผูส้ มัครหรื อรายงานการสัมภาษณ์ให้กบั ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจ
การจ้างงาน
คัดเลือกหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระบวนการภายในเพื่อจัดทําสัญญา
จ้าง การฝึ กอบรม รวมถึงกระบวนการอื่นๆ ที่ตอ้ งจัดเตรี ยมสําหรับ
พนักงานใหม่
4. เพื่อพิจารณาตําแหน่งงานอื่น เพื่อเป็ นประโยชน์กบั ท่าน บริ ษทั ฯ จะเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไว้
ที่เหมาะสมในอนาคต
เป็ นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาและติดต่อท่านในกรณี ที่มีตาํ แหน่ง งาน
ใดๆ ในอนาคตที่อาจเหมาะสมกับท่าน
5. เพื่อรักษาความปลอดภัย
เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริ เวณอาคารหรื อสถานที่ ของบริ ษทั ฯ
ภายในบริ เวณอาคารหรื อ
การแลกบัตรก่อนเข้าพื้นที่สํานักงาน/สาขา รวมถึงการบันทึกภาพภายใน
สถานที่ของบริ ษทั ฯ
พื้นที่ของบริ ษทั ฯ ด้วยกล้องวงจรปิ ด (CCTV)

สํ าหรับพนักงานและบุคลากรของบริษัทฯ
วัตถุประสงค์ ในการ
ดําเนินการ
1. เพื่อดําเนิ นการตาม
กระบวนการและขั้นตอนตาม
สัญญาจ้างงาน หรื อสัญญาอื่น
ใดอันเกี่ยวเนื่ องกับการว่าจ้าง

รายละเอียด

ฐานในการประมวลผลข้ อมูล
• การปฏิ บตั ิตามสัญญา
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

• การปฏิ บตั ิตามสัญญา
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
• ความยินยอม

• การปฏิ บตั ิตามสัญญา
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ฐานในการประมวลผลข้ อมูล

1) เพื่อดําเนิ นการตามกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ตลอดระยะ เวลาของ • การปฏิ บตั ิตามสัญญา
การจ้างงาน เช่น การจัดทําทะเบียนพนักงาน การจัดทําข้อมูลพนักงาน
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
การจัดทําบัตรพนักงาน การประเมินการทดลองงาน การปรับปรุ งข้อมูล
• ความยินยอม
พนักงาน การบริ หารจัดการวันหยุดพักผ่อนประจําปี การลางานประเภท
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ระหว่างท่านกับบริ ษทั ฯ

2. เพื่อดําเนิ นการด้าน
ค่าตอบแทน สวัสดิ การ
และสิ ทธิ ประโยชน์

3. เพื่อดําเนิ นการตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

4. เพื่อดําเนิ นการสนับสนุน
ข้อมูลและกระบวนการต่างๆ
ภายในบริ ษทั ฯ

ต่างๆ การแจ้งตั้งครรภ์ การขอหนังสื อรับรอง การลาออก รวมถึงการ
ดําเนิ นการตามแบบคําร้องขออื่นๆ
2) เพื่อดําเนิ นการด้านการบริ หารงานบุคคล เช่น การฝึ กอบรม การพัฒนา
ทักษะความรู ้ความสามารถ การมอบหมายงาน การมอบอํานาจ การแต่งตั้ง
การโยกย้าย การเปลี่ยนแปลงตําแหน่งงาน การปรับโครงสร้างองค์กร การ
ประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน การปรับระดับตําแหน่งงาน การปรับอัตรา
เงินเดื อน การจ่ายโบนัส รวมถึงการสนับสนุนด้านเส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชี พและการวางแผนสื บทอดตําแหน่งงาน
3) เพื่อการตรวจสอบและพิสูจน์ตวั ตนของท่านเพื่อลงเวลาทํางาน และ/
หรื อเพื่อเข้าพื้นที่ ของบริ ษทั ฯ เพื่อปฏิบตั ิงาน เข้าประชุม อบรม หรื อเข้า
ร่ วมกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ จะเก็บข้อมูลจําลอง
ลายนิ้ วมือ และ/หรื อ ข้อมูลการจดจําใบหน้า (Face Scan) ของท่าน
โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรื อตามที่ กฎหมายอนุญาต
1) เพื่อดําเนิ นการด้านการจ่ายค่าจ้างหรื อผลตอบแทนอื่น เช่น การตรวจ
สอบเวลาเข้าออกงาน การทํางานล่วงเวลาหรื อทํางานในวันหยุด การลา
ประเภทต่างๆ การขาดงานหรื อละทิ้งหน้าที่ การจัดทําเงินเดื อนและ
กระบวนการจ่ายเงินเดื อนและผลตอบแทน
2) เพื่อดําเนิ นการจัดให้มีสวัสดิ การและสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ ให้กบั ท่าน
เช่น การตรวจสุ ขภาพประจําปี ประกันสุ ขภาพพนักงานและครอบครัว
กองทุนสํารองเลี้ยงชี พ สิ นเชื่ อเพื่อที่ อยูอ่ าศัย เงินกูฉ้ ุ กเฉิ น เงินช่วยเหลือ
สวัสดิ การต่างๆ เช่น สมรส คลอดบุตร ครอบครัวหรื อพนักงานเสี ยชี วิต
1) เพื่อดําเนิ นการตามกฎหมายต่างๆ เช่น การจัดทําทะเบียนลูกจ้าง การหัก
และชําระภาษี การหักประกันสังคม การอายัดและนําส่ งเงินเดื อน โบนัส
ค่าตอบแทนต่างๆ ตามคําสั่งหรื อหมายหรื อหนังสื อแจ้งให้อายัดและนําส่ ง
เงินตามกฎหมาย เช่น การบังคับคดี กยศ.
2) เพื่อดําเนิ นการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิ การ คณะกรรมการความ
ปลอดภัย เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย และดําเนิ นกิจกรรมต่างๆ ตามที่
กฎหมายกําหนด
3) เพื่อดําเนิ นการพิจารณาเกี่ยวกับการลา หรื อข้อมูลด้านการแพทย์ที่
เกี่ยวกับสุ ขภาพ ความไม่สมบูรณ์หรื อทุพพลภาพ เพื่อคุม้ ครองแรงงาน
รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในกรณี ท่านได้รับบาดเจ็บจากการทํางาน
เพื่อสุ ขภาพและความปลอดภัยในที่ทาํ งาน
1) เพื่อการรายงาน วิเคราะห์ ทําสถิติ ในด้านการเงินและธุรกิ จ เพื่อการ
บริ หารจัดการ การวางแผนงบประมาณ และการบริ หารด้านการบัญชี และ
การวางแผนทางธุ รกิจ
2) เพื่อสนับสนุนข้อมูลในการดําเนิ นการกระบวนการต่างๆ ภายในบริ ษทั
ฯ ซึ่ งอาจมีการนําส่ งข้อมูลของท่าน ให้กบั หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้

• การปฏิ บตั ิตามสัญญา

• การปฏิ บตั ิตามกฎหมาย

• การปฏิ บตั ิตามสัญญา
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
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5. เพื่อดําเนิ นการด้านกิจกรรม
ต่างๆ สําหรับพนักงาน ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร

6. เพื่อการตรวจสอบ กํากับ
ดูแล และบริ หารความเสี่ ยง

7. เพื่อรักษาความปลอดภัย
ภายในบริ เวณอาคารหรื อ
สถานที่ของบริ ษทั ฯ
8. เพื่อบริ หารจัดการข้อมูล
สําหรับอดี ตพนักงาน

ข้อมูลเท่าที่ จาํ เป็ นและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
3) เพื่อกําหนดสิ ทธิ การใช้งานระบบต่างๆ และการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคล
สนับสนุนด้านเครื่ องมืออุปกรณ์เพื่ออํานวยความสะดวกในการทํางาน
ให้กบั ท่าน
4) เพื่อดําเนิ นการจัดการทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ที่ส่งมอบให้กบั พนักงาน
เช่น บัตรเข้าอาคาร กุญแจ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์/Notebook
รถยนต์ ฯลฯ
5) เพื่อดําเนิ นการเรื่ องการเดิ นทางหรื อที่พกั ที่เกี่ยวกับการทํางาน การเบิ ก
เงินช่วยเหลือการเดิ นทางไปปฏิ บตั ิงานนอกสถานที่ การเบิ กค่าเดิ นทาง
รวมถึงการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน
1) เพื่อการจัดกิจกรรมหรื อการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและ
• การปฏิ บตั ิตามสัญญา
ภายนอกบริ ษทั ฯ รวมถึงการประกาศผล หรื อประชาสัมพันธ์กิจกรรม
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ต่างๆ ซึ่ งอาจมีการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเช่น ชื่ อ-นามสกุล ภาพนิ่ งหรื อภาพ
เคลือนไหวของท่านจากการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ เผยแพร่ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม
2) เพื่อการจัดอบรม สัมมนา/ดูงาน รวมถึงการทํากิจกรรมนอกสถานที่
เพื่ออํานวยความสะดวกให้กบั ท่าน บริ ษทั ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
ของท่านเท่าที่จาํ เป็ นให้กบั ผูใ้ ห้บริ การภายนอก เพื่อจัดเตรี ยม รถโดยสาร
อาหาร ที่พกั และสถานที่ต่างๆ ให้กบั ท่าน
3) เพื่อทดสอบความรู ้ความเข้าใจ ทําแบบสอบถาม หรื อสํารวจความ
คิดเห็นของท่าน และประเมินผลจากการทดสอบหรื อสํารวจดังกล่าว
1) เพื่อการตรวจสอบการสื่ อสารที่เกี่ยวกับการทํางาน บริ ษทั ฯ จําเป็ นและ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการตรวจตราและตรวจสอบการสื่ อสารทาอิเลคทรอนิ กส์
ที่ได้ส่งโดยใช้บญั ชี เครื อข่าย หรื ออุปกรณ์ที่บริ ษทั ฯ ได้ให้ไว้กบั ท่านเพื่อ
การปฏิบตั ิงาน เพื่อที่จะมัน่ ใจได้วา่ ทรัพยากรด้านสารสนเทศของบริ ษทั ฯ
ถูกใช้อย่างถูกต้อง เป็ นไปตามกฎหมายและนโยบายของบริ ษทั ฯ
2) เพื่อการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นไปตามกฎ
และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
1) เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริ เวณอาคารสํานักงานหรื อสถานที่
ของบริ ษทั ฯ การแลกบัตรเพื่อเข้าพื้นที่สํานักงาน รวมถึงการบันทึกภาพ
ภายในพื้นที่บริ ษทั ฯ ด้วยกล้องวงจรปิ ด (CCTV)
1) เพื่อบริ หารความต่อเนื่ องของธุรกิ จ เพื่อให้เข้าใจและเก็บหลักฐานการ
ตัดสิ นใจต่างๆ ในบทบาทหน้าที่ ของท่าน
2) บริ ษทั ฯ อาจให้ท่านทําแบบสอบถามว่าทําไมถึงตัดสิ นใจลาออกจาก
บริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลเพื่อการวิเคราะห์ ปรับปรุ งการ
ดําเนิ นการ และเก็บรักษาพนักงานของบริ ษทั ฯ

• การปฏิ บตั ิตามกฎหมาย
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
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3) บริ ษทั ฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็ นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พน้
สภาพการเป็ นบุคลากรของบริ ษทั ฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ
กรณี อาจเกิดข้อพิพาทในอายุความตามที่กฎหมายกําหนด

8. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
เพื่อเป็ นวิธีในการคุม้ ครองความเป็ นส่ วนตัวในข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน บริ ษทั ฯ ได้จัดให้มีมาตรการรั กษาความมัน่ คงปลอดภัยที่
เหมาะสมซึ่ งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริ หารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ใน
เรื่ องการเข้าถึงหรื อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อธํารงไว้ซ่ ึ งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งาน
ของข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อป้องกันการสู ญหาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ใช้ เปิ ดเผย หรื อเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจหรื อ
โดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็ นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บงั คับกําหนด
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริ ษทั ฯ ได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงที่ปลอดภัยและเหมาะสมสําหรั บการเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรื อ
เปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล บริ ษ ัท ฯ ยังได้ว างมาตรการจํากัด การเข้า ถึ งข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและการใช้งานอุ ป กรณ์ สํา หรั บ จัด เก็ บ
และประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล โดยกําหนดสิ ทธิเข้าถึงข้อมูลของผูใ้ ช้งาน สิ ทธิ ในการอนุญาตให้ผูท้ ี่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล
ดังกล่าวได้ และบริ หารจัดการการเข้าถึงเพื่อจํากัดการถึงข้อมูลส่ วนบุคคลเฉพาะผูม้ ีสิทธิ เท่านั้น และกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผูใ้ ช้งานเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคล ข้อมูลส่ วนบุคคลจะถูกจัดเก็บไว้ในเครื อข่ายที่มีความปลอดภัยและสามารถเข้าถึง
ได้เฉพาะเจ้าหน้าที่หรื อผูป้ ระมวลผลที่ได้รับอนุญาตในการเข้าถึงระบบดังกล่าวจากบริ ษทั ฯเท่านั้น โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิ ดเผย
การล่วงรู ้ หรื อการลักลอบทําสําเนาข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรื อประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล นอกจากนี้ยงั
รวมถึงการวางมาตรการสําหรั บการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ ยวกับ การเข้า ถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรื อ ถ่า ยโอนข้อ มู ลส่ วนบุ คคล ให้
สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและสื่ อที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
โดยการเข้าถึงข้อมูลต้องใช้รหัสผ่านและมีการกําหนดอายุการใช้งานของรหัสผ่าน นอกจากมาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัย
ที่กล่าวข้างต้นแล้ว บริ ษทั ฯ ยังใช้เทคโนโลยีระดับสู ง เพื่อปกป้องข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น ไฟร์ วอลล์ (Firewall) เพื่ออนุ ญาตให้มีการ
เข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั ฯ ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตของบริ ษทั ฯ และ ซอฟต์แวร์ สแกนไวรั ส
และมัลแวร์ (Virus and Malware Scan) บริ ษทั ฯ มีการติดตั้ง อัปเดตเป็ นระยะๆ ในคอมพิวเตอร์ และเซิ ร์ฟเวอร์ ท้ งั หมดของบริ ษทั ฯ
และมีมาตรการในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยข้อมูลส่ วนบุคคลที่เหมาะสม ดังนี้
• บริ ษทั ป้องกันมิให้ขอ้ มูลสู ญหาย การเข้าถึง ทําลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต
• บริ ษทั จํากัดคนเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลไว้สาํ หรับพนักงาน ลูกจ้าง ที่จาํ เป็ นต้องทราบข้อมูลนั้นเพื่อทําการประมวลผลข้อมูล
ให้โดยที่บุคคลเหล่านั้นต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดการรักษาข้อมูลที่เป็ นความลับตามสัญญาอย่างเข้มงวด
• บริ ษทั มีการใช้ การเข้ารหัสข้อ มูลแบบ Secure Sockets Layer (SSL) เพื่อ ให้แน่ ใจได้ว่าการส่ งผ่านข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่านเป็ นไปอย่างอย่างปลอดภัย
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9. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
เพื่อดําเนิ นการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน อาจมีการเปิ ดเผยหรื อนําส่ งให้กบั หน่ วยงาน
ต่างๆ ภายในบริ ษทั ฯ และบุคคลหรื อหน่วยงานภายนอก ดังนี้
9.1 ภายในบริ ษทั - ข้อ มูลส่ วนบุคคลของท่าน อาจมีการเปิ ดเผยหรื อนําส่ งให้กบั หน่ วยงานต่างๆ ภายในบริ ษ ัทฯ เฉพาะ
ที่เกี่ยวข้องและมีบ ทบาทหน้าที่ เท่าที่ จาํ เป็ นตามวัต ถุป ระสงค์เท่ านั้น โดยบุ คคลหรื อทีมงานเหล่านี้ ข องบริ ษทั จะได้รั บ
อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน ตามความจําเป็ นและเหมาะสม
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรั พยากรบุคคลและธุ รการ หรื อเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆ เฉพาะที่เกี่ยวข้อง โดยกําหนดสิ ทธิ์การเข้าถึง
ข้อมูลตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ
• ผูบ้ ริ หาร หรื อผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงของท่าน ที่มีความรับผิดชอบในการบริ หารหรื อตัดสิ นใจเกี่ยวกับท่าน หรื อ
เมื่อต้องเกี่ยวข้องกับขั้นตอนทางด้านงานบุคคล
• ฝ่ ายหรื อทีมสนับสนุนต่างๆ เช่น กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ, ฝ่ ายเลขา, ฝ่ ายบัญชี-การเงิน, ฝ่ ายจัดซื้ อ ฯลฯ
โปรดทราบว่า บริ ษทั ฯ อาจส่ งต่อข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านระหว่างบริ ษทั ในเครื อด้วยกัน เพื่อการให้บริ การแก่ท่านอย่าง
มีประสิ ทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์
9.2 ภายนอกบริ ษทั - บริ ษทั ฯ จะไม่นาํ ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปเปิ ดเผยแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่กรณี ดงั นี้
9.2.1 หน่ ว ยงานราชการ หน่ ว ยงานกํากับ ดู แล หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ตามที่ ก ฎหมายกําหนด เช่น กรมสรรพากร
สํานั ก งานประกัน สั งคม กรมสวัส ดิ ก ารและคุ ้มครองแรงงาน กรมบังคับ คดี กองทุ น เงิน กู ้ยืมเพื่ อ การศึ ก ษา
กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กระทรวงพาณิ ชย์ กระทรวงแรงงาน คําสั่งศาล พนักงานเจ้าหน้าที่ หรื อ กฎหมายให้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว หรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่อาศัยอํานาจตามกฎหมาย
9.2.2 ตัวแทน ผู ้รับ จ้า ง/ผูร้ ั บจ้างช่ วง ผู ้ให้บ ริ ก ารสําหรั บ ดําเนิ นการใดๆ เช่น กองทุ น สํารองเลี้ย งชี พ ธนาคาร
ผูใ้ ห้บริ การสวัสดิการสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย ประกันสุ ขภาพ ประกันอุบตั ิเหตุ สถาบันฝึ กอบรม การประเมินผลเพื่อ
การบริ หารจัดการองค์กร จองการเดินทางและที่พกั อาคารสํานักงาน ผูต้ รวจสอบภายนอก ที่ปรึ กษาในด้านต่างๆ
ทั้งนี้ เมื่อบริ ษทั ฯ ใช้บริ ก ารจากหน่ วยงานภายนอก บริ ษทั ฯ จะต้องมัน่ ใจว่าผูใ้ ห้บริ การเหล่ านั้น ได้ปฏิ บตั ิต าม
ข้อกําหนดของกฎหมาย และข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจะได้รับการปกป้องโดยมาตรการที่เหมาะสม
9.2.3 องค์กรหรื อบุคคลภายนอก บริ ษ ัทฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลของท่าน ให้กบั องค์กรหรื อบุ คคลภายนอกที่มีก าร
ติดต่อสอบถามเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการทําธุรกรรมต่างๆ ของท่าน เช่น การสมัครหรื อใช้บริ การ
ด้านสิ นเชื่อ การสมัครงาน โดยบริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลโดยการยืนยันเฉพาะสถานะภาพการเป็ นพนักงาน และ
ข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านได้เปิ ดเผยให้กบั กับองค์กรหรื อบุคคลภายนอกดังกล่าวไว้เท่านั้น รวมถึงในกรณี ที่บริ ษทั ฯ
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ได้รับหนังสื อยินยอมของท่าน ให้เปิ ดเผยข้อมูลจากหน่ วยงานภายนอก เช่น จากนายจ้างใหม่ของท่าน บริ ษทั ฯ
อาจเปิ ดเผยข้อมูลของท่าน เพื่อรับรองสภาพการจ้างงานเดิม
10. การส่ งหรื อโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯ อาจมีความจําเป็ นต้องส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังบริ ษทั ในเครื อเดียวกันที่อยูต่ ่างประเทศ ส่ งหรื อโอนข้อมูล
ไปยังผูร้ ับข้อมูลอื่น เช่น การส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อจัดเก็บไว้บน Server หรื อ Cloud ในต่างประเทศ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของ
การดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ จะพิจารณาให้มน่ั ใจได้ว่าประเทศปลายทางนั้นมีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่
เพียงพอตามที่กฎหมายกําหนด
11. ระยะเวลาการเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ จะเก็บ รั ก ษาข้อมู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ านไว้ต ามระยะเวลาที่จ ําเป็ นในระหว่ างที่ ท่า นเป็ นผูส้ มัค รงาน หรื อ เป็ นพนัก งาน /
บุคลากรของบริ ษทั ฯ หรื อตลอดระยะเวลาที่จาํ เป็ นเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ที่เกีย่ วข้องตามนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ อาจจําเป็ นต้อง
เก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกําหนดหรื ออนุญาตไว้ เช่น
11.1 ผูส้ มัครงาน ที่ไม่ได้รับการคัดเลือก บริ ษทั ฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ทราบผล เพื่อที่
บริ ษทั ฯ จะสามารถติดต่อท่านในกรณี ที่มีตาํ แหน่งงานใด ๆ ในอนาคตที่อาจเหมาะสมกับท่าน
11.2 พนักงานหรื อบุคลากรของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็ นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่พน้ สภาพการ
เป็ นพนักงานหรื อบุ คลากรของบริ ษทั ฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสู จน์ตรวจสอบกรณี อาจเกิดข้อพิ พาทภายในอายุความ
ตามที่กฎหมายกําหนด
ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริ ษทั ฯ จะทําการลบหรื อ ทําลายข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน หรื อทําให้เป็ นข้อมูลที่ไม่
สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ เมื่อหมดความจําเป็ นหรื อสิ้ นสุ ดระยะเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่มีขอ้ พิพาท
หรื อคดีความเกี่ยวกับการสมัครงานหรื อสัญญาจ้างงานของท่าน สํานักงานขอสงวนสิ ทธิ ในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไป
จนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคาํ สั่งหรื อคําพิพากษาถึงที่สุดแล้ว
12. สิ ทธิของเจ้ าของข้ อมูล
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิดาํ เนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของตน ดังต่อไปนี้
12.1 การคัดค้านหรื อเพิกถอนความยินยอม
12.2 ท่านมีสิทธิโต้แย้ง หรื อ คัดค้านการประมวลผลข้อมูล คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
12.3 การเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคล ท่านสามารถขอสําเนาข้อมูลส่ วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน โดยบริ ษทั จะนําส่ งข้อมูลส่ วนบุคคล
ให้แก่ท่านภายในกําหนดระยะเวลา 30 (สามสิ บ) วัน นับแต่มีการส่ งคําขอถึงผูค้ วบคุมข้อมูลบริ ษทั
12.4 การแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคล ท่านสามารถขอให้บริ ษทั แก้ไขข้อผิดพลาดหรื อข้อมูลที่ขาดหายในข้อมูลส่ วนบุคคล
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12.5 ขอให้ระงับการใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
12.5 การลบข้อมูลส่ วนบุคคล ท่านสามารถขอให้ดาํ เนินการลบ หรื อ ทําลายข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
12.6 การขอให้เปิ ดเผยถึงการได้มาซึ่ งข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
12.7 สิ ทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่ วนบุคคล
12.8 สิ ทธิร้องเรี ยน
13. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็ นส่ วนตัว บริ ษทั ฯ อาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็ นส่ วนตัวโดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยประกาศบน
เว็บ ไซต์ และ/หรื อ แจ้ งให้ ท่ า นทราบผ่ า นทางอี เมล พร้ อ มระบุ ว ัน ที่ แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ครั้ งล่ า สุ ด โดยถื อ ว่ า ท่ า นยอมรั บ นโยบาย
ที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว ทางบริ ษทั จะไม่แจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้ท่านทราบเป็ นรายบุคคล
14. ติดต่ อเรา
หากท่ านประสงค์ที่ จะใช้สิ ทธิ ที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมู ลส่ วนบุ คคลของท่ าน หรื อมีข ้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูล ส่ วนบุค คลของท่านภายใต้
นโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อมาที่
เจ้าหน้าที่คมุ ้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ถนนพระราม 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จ.กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : (02) 033-0910-11 / โทรสาร : (02) 033-0909
อีเมล์ : DPO@chowenergy.co.th
หมายเหตุ:
แนวปฏิบตั ิตาม พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
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เอกสารแนบ 1
รายชื่อบริ ษทั ในเครื อ และบริ ษทั ในกลุ่ม ของบริ ษทั เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)
ลําดับ

ชื่ อบริษัท

1

บริ ษทั เชาว์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

2

บริ ษทั พรี เมียร์ โซลูชน่ั จํากัด

3
4
5
6
7

บริ ษทั เชาว์ ไชนิ ง เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
บริ ษทั เชาว์ แอนด์ ฮาโก้ โซลาร์ จํากัด
บริ ษทั เชาว์ แอนด์ ซี เคอี รี นิวเอเบิ้ ล จํากัด
บริ ษทั ไทย โซล่า รู ฟท๊อป ซี พี จํากัด
บริ ษทั เอส.อาร์.จี.เอ. จํากัด

8

บริ ษทั เอส.อาร์.โอ.เอ. จํากัด

9

บริ ษทั อาร์ไอซี ไอ อินเตอร์เนชัน่ แนล
อินเวสต์เมนต์ จํากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ โซลูชนั่ เจแปน จํากัด
บริ ษทั เออี โซลาร์ จํากัด
บริ ษทั ซัน พาร์ทเนอร์ เจแปน จํากัด
บริ ษทั ซัน โซลาร์ จํากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ โซลูชน่ั ออสเตรเลีย จํากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ โซลูชนั่ โฮลโค จํากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ โซลูชน่ั ออฟโค จํากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ โซลูชน่ั ออสเตรเลีย 2
จํากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ โซลูชน่ั เยอรมนี จํากัด

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

บริ ษทั เชาว์ อินเตอร์เนชัน่ แนล เทรดดิ้ ง
ไชน่า จํากัด

ประเภทธุรกิจ

ประเทศ

ลงทุนและให้คาํ ปรึ กษาด้านการลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน และเป็ นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างกลุ่มบริ ษทั
ให้คาํ ปรึ กษาด้านการลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทน และให้บริ การออกแบบและติดตั้ง รวมถึง ดูแลรักษาระบบการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้าพลังงานทดแทน
เพื่อดําเนิ นธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจําหน่ายระบบโซลาร์เซลล์
เพื่อลงทุนในธุรกิ จเกี่ยวกับระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้าพลังงานทดแทน
ลงทุนและให้คาํ ปรึ กษาด้านการลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้า
พลังงานทดแทน
ลงทุนและให้คาํ ปรึ กษาด้านการลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้า
พลังงานทดแทน
ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ไทย

ให้บริ การก่อสร้างและบริ หารจัดการโรงไฟฟ้า
ผลิตและจําหน่ ายพลังงานไฟฟ้ า
ผลิตและจําหน่ ายพลังงานไฟฟ้ า
ผลิตและจําหน่ ายพลังงานไฟฟ้ า
ลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ดําเนิ นธุรกิจประกันภัยโครงการและประกันประสิ ทธิ ภาพของโรงไฟฟ้ า
พลังงานทดแทน
ลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และซื้ อขาย
อุปกรณ์ เครื่ องมือที่เกี่ยวกับระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

ไทย

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
สิ งคโปร์
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
เยอรมนี
ฮ่องกง

