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นโยบายความเป็ นส่ วนตัวสํ าหรับพนักงาน
ของบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ
บริ ษทั เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ (รวมเรี ยกว่า“บริ ษทั ”) เคารพสิ ทธิความเป็ นส่ วนตัวของพนักงาน และ
เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าพนักงานได้รับความคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล จึงได้จัดทํานโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ข้ ึน เพื่อแจ้ง
ให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิ ดเผย (รวมเรี ยกว่า “การประมวลผล”) รวมตลอดถึงการ
ลบ และทําลายข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงานทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ ตามที่กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
กําหนด ดังนี้
คํานิยาม
“พนักงาน” หมายถึง ผูส้ มัครงานที่เป็ นผูไ้ ด้รับการคัดเลือกให้เข้าทําสัญญาจ้างงานกับบริ ษทั เพื่อทํางานให้แก่บริ ษทั ใน
ฐานะพนักงานประจํา พนักงานอัตราจ้าง พนักงานชัว่ คราว พนักงานที่อยูภ่ ายใต้การจ้างงานของผูใ้ ห้บริ การจัดหางาน (Outsource)
และพนักงาน (Freelance) ที่เข้ามาทํางานให้กบั บริ ษทั แล้วแต่กรณี
“ผู้ฝึกงาน” หมายถึง ผูส้ มัครเข้าฝึ กงาน และนักศึกษาฝึ กงานที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าฝึ กงานกับบริ ษทั ในระหว่างกําลังศึกษา
“ข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่ งทําให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม แต่ไม่
รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“ข้ อมูลส่ วนบุ คคลอ่ อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่ วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัท ธิ
ศาสนา หรื อปรั ชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุ ขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุ กรรม
ข้อมูลชีวภาพ หรื อข้อมูลอื่นใด ซึ่ งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลในทํานองเดียวกัน ตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคลประกาศกําหนด
1. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
1.1 เพื่อใช้ในการดําเนินการตามคําขอของพนักงานก่อนเข้าทําสัญญาหรื อเพื่อปฏิบตั ิตามสัญญาซึ่ งพนักงานเป็ นคู่สัญญากับบริ ษทั
เช่น จัดทําสัญญาจ้างงาน ข้อตกลง การปฏิบตั ิตามสัญญาจ้างงาน การปฏิบตั ิตามข้อบังคับและระเบียบการบริ หารงานบุคคลของ
บริ ษทั จรรยาบรรณ การมอบหมายให้ปฏิบตั ิงาน การโยกย้ายพนักงาน การส่ งพนักงานไปปฏิบตั ิงานในองค์กรอื่น การฝึ กอบรม
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การพิจารณาตําแหน่งงานและค่าตอบแทน การบริ หารและการดูแลเรื่ องสุ ขภาพและความปลอดภัย
ของพนักงาน
1.2 เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิตามกฎหมาย เช่น การปฏิบตั ิตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ และคําสั่งของผูท้ ี่มีอาํ นาจตามกฏ
หมาย เช่น กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายประกันสังคม กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน กฎหมายควบคุมการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่ งแวดล้อม กฎหมายควบคุมโรคติดต่อ
1.3 เพือ่ ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั หรื อของบุคคลอืน่ เช่น การบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาวิเคราะห์
และจัดสรรกําลังคน การพัฒนาพนักงาน การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การจัดสวัสดิการด้านการประกันภัย และสวัสดิการอื่น ๆ
ของพนักงาน เช่น สถานพยาบาล โรงอาหาร ศูนย์กีฬา สถานที่ออกกําลังกาย การดําเนินการเรื่ องกิจกรรมพนักงาน การบริ หาร
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ด้านการเงินและงบประมาณ การติดต่อภายใน การติดต่อกับบุคคลภายนอก การดําเนิ นการต่าง ๆ ทางทะเบียน การมอบอํานาจ
การจัดทําหนังสื อรั บรอง การจัดทําเอกสารเผยแพร่ แก่สาธารณะ การจัดทํารายงาน การส่ งข้อมูลให้หน่วยงานราชการ/หน่วยงาน
กํากับดูแล การยืนยันตัวตนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากพนักงาน การวิเคราะห์และจัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติการทํางาน การติดต่อ ส่ งข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ การปรั บปรุ งสภาพแวดล้อมในการทํางาน การจัดให้มีสิ่งอํานวย
ความสะดวก การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยทางสารสนเทศ การสร้างบัญชีผูใ้ ช้งาน การระบุตวั ตนเพื่อเข้าใช้ระบบงาน และการ
เข้าถึงระบบสารสนเทศ การรั กษาความปลอดภัย การป้ องกัน อุบตั ิเหตุและอาชญากรรม การตรวจสอบและจัดการเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรี ยนและการทุจริ ต คดีหรื อข้อพิพาทต่าง ๆ การดูแลพนักงานหลังพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน
1.4 เพื่อป้ องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของพนักงานหรื อบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณี ฉุกเฉิ น การ
ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
1.5 เพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริ ษทั หรื อปฏิบตั ิหน้าที่ในการใช้อาํ นาจรัฐที่ได้มอบให้
1.6 เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ตามความยินยอมที่พนักงานได้ให้ไว้ในแต่ละคราว
2. ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
2.1 ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาพนักงาน เช่น Resume Curriculum Vitae (CV) จดหมายสมัครงานใบ
สมัครงาน ความเห็นประกอบการสรรหาพนักงาน
2.2 ข้อมูลในการติดต่อกับพนักงาน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลโซเชียลมีเดีย
2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับตัวของพนักงาน เช่น วันเดือนปี เกิด อายุ เพศ สถานะการสมรส ความสนใจ ความคิดเห็น
2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกครอบครัวหรื อผูอ้ ยูใ่ นความดูแลของพนักงานที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับและระเบียบการ
บริ หารงานบุคคลของบริ ษทั เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สมรส ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร ข้อมูลเกี่ยวกับบิดามารดา ผูร้ ับผลประโยชน์ ทั้งนี้
ก่อนการให้ขอ้ มูลกับบริ ษทั ให้พนักงานแจ้งนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้ให้บุคคลดังกล่าวทราบด้วย
2.5 รู ปถ่ายและภาพเคลื่อนไหว
2.6 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ความสามารถ และการพัฒนาศักยภาพ และคุณสมบัติอื่น ๆ ของพนักงาน เช่น ระดับการศึกษา วุฒิ
การศึกษา สถาบัน /มหาวิทยาลัย ประวัติการศึกษา ประวัติการฝึ กอบรม ผลการศึก ษา ผลการทดสอบ สิ ทธิ ในการทํางานอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย คุณสมบัติดา้ นวิชาชีพ ความสามารถทางด้านภาษา และความสามารถอื่น ๆ ข้อมูลจากการอ้างอิงที่พนักงาน
ได้ให้แก่บริ ษทั
2.7 ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ทาํ งานและข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานในอดีต เช่น ตําแหน่งงาน รายละเอียดของนายจ้าง เงินเดือน
และค่าตอบแทน สวัสดิการที่ได้รับ
2.8 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่สามารถปฏิบตั ิงานได้
2.9 ข้อมูลเกี่ยวกับภาระทางทหาร
2.10 ข้อมูลเกีย่ วกับลักษณะของพนักงาน เช่น นิสัย พฤติกรรม ทัศนคติ ความถนัด ทักษะ ภาวะความเป็ นผูน้ าํ ความสามารถใน
การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ความฉลาดทางอารมณ์ ความผูกพันต่อองค์กร ซึ่ งอาจได้มาจากการสังเกตและวิเคราะห์ของบริ ษทั และ
พนักงานของบริ ษทั ในระหว่างการปฏิบตั ิงานหรื อเข้าร่ วมกิจกรรม
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2.11 ข้อมูลที่จาํ เป็ นสําหรับการรายงานหน่วยงานที่กาํ กับดูแล เช่น กระทรวงแรงงาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2.12 ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลค่าจ้าง เงินเดือน รายได้ ภาษี กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บัญชีธนาคาร การกูย้ มื เงิน รายการยกเว้น
หรื อหักลดหย่อนทางภาษี การถือหลักทรัพย์ ชื่อบริ ษทั หลักทรัพย์
2.13 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันสังคม การคุม้ ครองแรงงาน สิ ทธิประโยชน์ สวัสดิการ และผลประโยชน์ทพี่ นักงานได้รับ
หรื อมีสิทธิที่จะได้รับตามข้อบังคับและระเบียบบริ หารงานบุคคลของบริ ษทั
2.14 บันทึกการเข้าออกงานและระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน การทํางานล่วงเวลา การขาดและลางาน
2.15 ข้อมูลประวัติการปฏิบตั ิงาน ตําแหน่งงาน การเข้าประชุม การให้ความเห็น ในการที่เป็ นกรรมการบริ ษทั จะมีการเพิม่ เติม
ข้อมูล ประวัติกรรมการ ทะเบียนกรรมการ
2.16 ข้อมูลการใช้งานและการเข้าถึงระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ระบบงาน เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ระบบโครงข่าย อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบอีเมล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.17 ข้อมูลที่รวบรวมจากการมีส่วนร่ วมกับบริ ษทั เช่น การเข้าร่ วมกิจกรรม การตอบแบบสํารวจ การตอบแบบประเมิน
2.18 ข้อมูลที่พนักงานเลือกจะแบ่งปันและเปิ ดเผยผ่านระบบแอปพลิเคชัน เครื่ องมือ แบบสอบถาม แบบประเมิน และเอกสาร
ต่างๆ ของบริ ษทั
2.19 สําเนาเอกสารที่สามารถใช้เพื่อระบุตวั ตนของพนักงาน เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสื อเดินทาง เอกสารอื่น ๆ ที่ออกให้
โดยหน่วยงานของรัฐ ทะเบียนราษฎร์
2.20 รายละเอียดของผูท้ ี่บริ ษทั สามารถติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น
2.21 ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะ ใบอนุญาตขับขี่ ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ และกรณี ที่พนักงานขับขี่ยานพาหนะที่
บริ ษทั จัดหาให้ บริ ษทั จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะของพนักงานด้วย
2.22 ข้อมูลอื่นที่จาํ เป็ นต่อการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ข้อมูลข้อมูลการถือหุน้ และความสัมพันธ์กบั คู่ธุรกิจ
2.23 ข้อมูลเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุ ทั้งในกรณี ที่พนักงานประสบอุบตั ิเหตุในเวลางานหรื ออันเนื่องมาจากการปฏิบตั ิงาน และอุบตั ิเหตุอื่น
2.24 ข้อมูลอื่น ๆ ที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิตามสัญญาจ้างแรงงาน การดูแลสิ ทธิประโยชน์สวัสดิการ การวิเคราะห์และการบริ หารงาน
ของบริ ษทั การดูแลพนักงานหลังพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน และการปฏิบตั ิตามกฎหมายต่าง ๆ
2.25 ข้อมูลที่เกี่ยวกับการร้องเรี ยน การร้องทุกข์ การสอบสวน การลงโทษทางวินยั
ทั้งนี้ หากพนักงานปฏิเสธไม่ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลที่ตอ้ งใช้เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อสัญญาหรื อเพื่อเข้าทําสัญญาแก่บริ ษทั อาจ
ทําให้การปฏิบตั ิงานตามสัญญาและสิ ทธิในการเข้าถึงสวัสดิการหรื อบริ การที่บริ ษทั จัดไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้อย่างสมบูรณ์
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3. ข้ อมูลส่ วนบุคคลชนิดพิเศษ
3.1 บริ ษ ัท อาจมี ค วามจํา เป็ นต้อ งเก็ บ รวบรวมและประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลชนิ ด พิ เศษของพนั ก งานเพื่ อ ใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ที่บริ ษทั แจ้งไว้ในนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้
3.2 บริ ษทั อาจต้องประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลชนิดพิเศษของพนักงาน ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
• ข้อมูลสุ ขภาพ เช่น นํ้าหนัก ส่ วนสู ง โรคประจําตัว ตาบอดสี ผลการตรวจร่ างกาย ข้อมูลการแพ้อาหาร ข้อมูลการแพ้ยา หมู่โลหิต
ใบรับรองแพทย์ ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติการจ่ายยา ใบเสร็ จค่ารักษาพยาบาล เพื่อการคุม้ ครองแรงงานและการจัดให้มี
สวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาลสําหรับพนักงาน การประเมินความสามารถในการทํางานของพนักงาน รวมถึงการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลสุ ขภาพของพนักงานเพื่อการบริ หารจัดการที่เหมาะสมอื่น ๆ
• ข้อมูลชีวภาพ (biometric data) เช่น ข้อมูลจําลองลายนิ้วมือ ข้อมูลภาพจําลองใบหน้า เพื่อใช้ในการระบุและยืนยันตัวตนของ
พนักงาน การป้องกันอาชญากรรม และการรักษาประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั หรื อของบุคคลอื่น
• ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงานและรักษาประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ
บริ ษทั หรื อของบุคคลอื่น
• ความเชื่อในลัทธิศาสนา ปรัชญา เชื้อชาติ สัญชาติ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ เพื่อ
ประกอบการจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวก กิจกรรม และสวัสดิการที่เหมาะสมกับพนักงาน รวมถึงเพื่อใช้ในการบริ หารจัดการ
ด้านการดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรมตามหลักสิ ทธิมนุษยชน
• ข้อมูลส่ วนบุคคลชนิดพิเศษอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์อนั ชอบด้วยกฎหมาย เช่น เพื่อป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย
หรื อสุ ขภาพของบุคคลในกรณี ที่พนักงานไม่สามารถให้ความยินยอมได้ เป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัด
แจ้งของพนักงาน เพื่อใช้สิทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับการคุม้ ครองแรงงาน การประกันสังคม และ
สวัสดิการของพนักงาน
3.3 ในกรณี ที่จาํ เป็ น บริ ษทั จะประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลชนิดพิเศษของพนักงานโดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจาก
พนักงานหรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายกําหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ บริ ษทั จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มี
มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลชนิดพิเศษของพนักงาน
3.4 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม ซึ่ งจะเก็บจากการหลักฐานที่พนักงานนํามาแสดงหรื อหรื อพนักงานยินยอมให้ตรวจสอบ
จากหน่วยงานที่มีอาํ นาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยบริ ษทั จะจัดให้มีมาตรการคุม้ ครองข้อมูลดังกล่าวตามที่กฎหมายกําหนด
4. แหล่ งที่มาของข้ อมูลส่ วนบุคคล
โดยทั่วไปบริ ษทั เก็บรวบรวมและรั บข้อ มูลส่ วนบุคคลของท่าน โดยได้รับจากท่านโดยตรง ซึ่ งอาจอยู่ในรู ปแบบเอกสาร หรื อ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรื ออาจให้ท่านกรอกข้อมูลลงในเอกสารที่บริ ษทั จัดเตรี ยมไว้ หรื อกรอกข้อมูลลงในแพลตฟอร์ มออนไลน์ที่
ทางบริ ษทั ได้กาํ หนด อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะของกิจกรรมบางประเภท อาจมีกรณี ที่บริ ษทั จําเป็ นต้องประมวลผลข้อมูลของ
ท่านบางประการ ซึ่ งอาจเป็ นข้อมูลที่บริ ษทั ได้รับจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่าน โดยมีรายละเอียดช่องทางการได้รับข้อมูล ดังนี้
4.1 ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กบั บริ ษทั โดยตรง
เช่น เมื่อท่านยืน่ ใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานให้แก่บริ ษทั ข้อมูลในระหว่างการปฏิบตั ิงาน ข้อมูลเมื่อท่านระบุ
หรื อตั้งค่าสาธารณะผ่านสื่ อโซเชียล หรื อในเว็บไซต์ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน เช่น Workplace google รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการเข้า
ทําสัญญากับบริ ษทั และข้อมูลที่ได้จากการส่ งมอบเอกสารต่าง ๆ ซึ่ งมีขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านปรากฏอยูม่ าให้กบั บริ ษทั เป็ นต้น
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4.2 ข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ
บริ ษทั อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัตผิ ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การใช้คุกกี้ (Cookies) หรื อเทคโนโลยีอื่น
ที่คล้ายคลึงกัน
4.3 ข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ได้รับมาจากบุคคลภายนอก
ในกรณี ที่บริ ษทั ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม และ/หรื อบุคคลอื่นใดที่เป็ นผูค้ วบคุม หรื อประมวลผลข้อมูล
โดยบริ ษทั เชื่อโดยสุ จริ ตว่าบุคคลเหล่านั้น เป็ นผูม้ ีสิทธิ ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล และมีสิทธิ เปิ ดเผยให้แก่บริ ษทั ได้ ซึ่ งได้แก่
ข้อมูลที่ ได้จากการโต้ตอบทางโทรศัพท์ และข้อมู ลที่ได้จากแบบฟอร์ ม เอกสารต่าง ๆ เกิ ดขึ้นในระหว่างปฏิ บตั ิงานกับ บริ ษ ัท
เป็ นต้น
หากท่านให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของบุคคลภายนอกใด ๆ เช่น คู่สมรส บุตร บิดา มารดา บุคคลในครอบครัว ผูร้ ับผลประโยชน์ บุคคล
ที่สามารถติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น บุคคลอ้างอิง และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งท่านรับรองว่าท่านมีอาํ นาจที่จะให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล
ของบุค คลดังกล่าว และมีห น้าที่ ให้บุค คลดังกล่าวอนุ ญาตให้บริ ษ ัทใช้ขอ้ มูล ส่ วนบุคคลดังกล่าวตามประกาศฉบับนี้ ได้ อีกทั้ง
ท่านต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบ และขอรับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง
5. ฐานการประมวลผล
บริ ษทั ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลโดยอาจอาศัยหรื ออ้าง
(1) ฐานความยินยอม เพื่อประมวลผลข้อมูลของท่าน
(2) ฐานการปฏิบตั ิตามสัญญา สําหรับการเริ่ มต้นทําสัญญา หรื อการเข้าทําสัญญา หรื อการปฏิบตั ิตามสัญญากับท่าน
(3) ฐานการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายของบริ ษทั
(4) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั และของบุคคลภายนอก
(5) ฐานการป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล และ/หรื อ
(6) ฐานประโยชน์สาธารณะสําหรับการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อปฏิบตั ิหน้าที่ในการใช้อาํ นาจรัฐ หรื อฐานทาง
กฎหมายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลกําหนด แล้วแต่กรณี โดยบริ ษทั จะประมวลผลข้อมูลของท่าน
โดยแยกตามกิจกรรมที่บริ ษทั ดําเนินการภายใต้ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล ดังที่ระบุตามตารางนี้
ลําดับ
วัตถุประสงค์
1 การดําเนิ นการตามคําขอของท่านในการสมัครงานกับบริ ษทั เช่น การคัดเลือก การจัดทํา
สัญญา การดําเนิ นการตามกระบวนการสรรหา การตรวจสอบคุณสมบัติ รวมถึงการปฏิบตั ิ
ตามสัญญา การจ่ายค่าตอบแทน การให้สิทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ
2 การขึ้นทะเบียนพนักงาน การจัดเตรี ยมบัตรพนักงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ อีเมล username & password สําหรับการเข้าระบบต่าง ๆ ที่จาํ เป็ น และ
อื่นๆ เพื่อเตรี ยมความพร้อมสําหรับการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน หรื อผูฝ้ ึ กงาน
3 การจัดทําหรื อต่ออายุวีซ่า ใบอนุญาตทํางาน การขอต่อใบอนุ ญาตที่เกี่ยวกับการทํางานของ
พนักงาน การเก็บข้อมูลใบอนุ ญาต และข้อมูลการเพิกถอนใบอนุญาต (เฉพาะตําแหน่งซึ่ ง
มีกฎหมายกําหนดให้มีใบอนุญาต) และการปรับปรุ งข้อมูลในฐานข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั
4 การเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวโรคประจําตัว ผลการตรวจสุ ขภาพ โรคติดต่อ และการตรวจ
สุ ขภาพก่อนการทํางาน และตรวจสุ ขภาพประจําปี ตามระเบียบบริ ษทั หรื อตามที่ กฎหมาย
กําหนด เพื่อการคุม้ ครองแรงงาน การประเมินความสามารถในการทํางาน รวมถึงและการ
เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของข้าพเจ้าให้กบั โรงพยาบาลคูส่ ัญญา รับผลการตรวจจาก

ฐานการประมวลผล
การปฏิบตั ิตามสัญญา/ เพื่อประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมาย
การปฏิบตั ิตามสัญญา

การปฏิบตั ิตามสัญญา/ การปฏิ บตั ิ
ตามกฎหมาย
การปฏิบตั ิตามสัญญา/ ความยินยอม
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โรงพยาบาลคูส่ ัญญา เพื่อจัดทําทะเบียน การประกันสังคม สวัสดิ การเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลของพนักงานตามสิ ทธิ ของพนักงาน และเพื่อการบริ หารจัดการด้านประกัน
ชี วิต และประกันภัยกลุ่ม ตามระเบียบบริ ษทั
การเก็บข้อมูลความพิการ เพื่อการคุม้ ครองแรงงาน รวมถึงปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การเก็บข้อมูลชี วภาพ (Biometrics) ของพนักงาน เช่น ข้อมูลจําลองลายนิ้ วมือ ภาพจําลอง
ใบหน้าเพื่อบันทึกการเข้า-ออกสถานที่ทาํ งาน หรื อสถานที่ของบริ ษทั ระบุและยืนยัน
ตัวตนของท่าน การรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทาํ งาน การป้องกันอาชญากรรม
การเก็บข้อมูลประวัติอาชญากรรม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน
การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา เพื่อประกอบการจัดให้มีส่ิ งอํานวยความสะดวก กิจกรรม
และสวัสดิ การที่ เหมาะสมกับพนักงาน รวมถึงเพื่อใช้ในการบริ หารจัดการด้านการดูแล
พนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรมตามหลักสิ ทธิ มนุษยชน
การบริ หารจัดการเรื่ องเงินเดื อน ค่าตอบแทน ค่าจ้าง โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่าที่พกั ค่าเดิ นทาง
รวมถึงผลประโยชน์ต่าง ๆ ให้กบั พนักงาน
การบริ หารจัดการเรื่ องกองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชี พ กองทุนเงินทดแทน
การบริ หารจัดการด้านภาษีอากรของพนักงาน เช่น ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการลดหย่อนภาษี
การบริ หารจัดการด้านการป้องกัน มาตรการบรรเทาอุบตั ิเหตุและอุบตั ิภยั การรายงานการ
ใช้บริ การห้องพยาบาล การตรวจสอบดูแลความสงบเรี ยบร้อยและรักษาความปลอดภัย
ของบุคคล และทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ
การนําส่ งโรงพยาบาล กรณี เหตุฉุกเฉิ นหรื ออันตรายต่อชี วิต ร่ างกาย พนักงาน
การก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย การปฏิ บตั ิตามหรื อการใช้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย
หรื อการยกขึ้นต่อสู ้ซ่ ึ งสิ ทธิ เรี ยกร้องของบริ ษทั ฯ ในขั้นตอนต่าง ๆ ตามกฎหมาย
การส่ งข้อมูลพนักงานให้ผใู ้ ห้บริ การภายนอก เพื่อทําการสํารวจและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้าน
ค่าตอบแทน จัดทําเงินเดื อน และประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน การตรวจสอบประวัติ การ
ทดสอบคุณสมบัติและความสามารถของพนักงาน
การประกาศวันเกิด และการแสดงความยินดี เกี่ยวกับการมีบุตร รวมถึงการแสดงความ
อาลัยเกี่ยวกับการสู ญเสี ยบุคคลในครอบครัวของพนักงาน
การบริ หารจัดการด้านกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจ้างงานของพนักงานตลอดระยะเวลาการ
ทํางาน เช่น การนําข้อมูลพนักงานไปใช้อา้ งอิง (Reference) ตามสัญญาระหว่างบริ ษทั กับ
คูค่ า้ ลูกค้าของบริ ษทั
การถ่ายภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว การถ่ายภาพพิธีการ ภาพรวมบรรยากาศ การจัดงานเลี้ยง
วันเกิด งานเลี้ยงปี ใหม่ งานสังสรรค์ งานประชุม อบรม สัมมนา การจัดงานท่องเที่ยว
ประจําปี กิจกรรมต่าง ๆ ที่จดั ขึ้น
การบริ หารจัดการด้านวันหยุด วันลา การขาดงาน และรายละเอียดการเข้าร่ วมกิ จกรรม
การบริ หารจัดการด้านสื่ อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซึ่ งมีพนักงานเป็ นพรี เซ็นเตอร์ หรื อ
ปรากฎเป็ นส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของสื่ อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั
การตอบแบบสอบถาม การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน และที่
เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบตั ิงาน

การปฏิบตั ิตามสัญญาความยินยอม/การ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ความยินยอม

ความยินยอม
ความยินยอม

การปฏิบตั ิตามสัญญา / การปฏิ บตั ิตาม
กฎหมาย
การปฏิบตั ิตามสัญญา / การปฏิ บตั ิตาม
กฎหมาย
การปฏิบตั ิตามสัญญา/ เพื่อประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมาย
ป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชี วิต
ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
การปฏิบตั ิตามสัญญา/ เพื่อประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อประ โยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย/
ความยินยอม
การปฏิบตั ิตามสัญญา/เพื่อประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมาย
การปฏิบตั ิตามสัญญา /เพื่อประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมาย
การปฏิบตั ิตามสัญญา
การปฏิบตั ิตามสัญญา/ ความยินยอม
การปฏิบตั ิตามสัญญา / เพื่อประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมาย
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ประกาศรายชื่ อพนักงาน ข้อมูลการติดต่อ การประกาศพนักงานใหม่ และการประกาศ
กรณี พน้ สภาพ หรื อได้รับการคัดเลือกเป็ นพนักงานดี เด่นหรื อได้รับรางวัล ประกาศครบ
อายุการทํางาน(การเกษียณ) ประกาศเลื่อนตําแหน่ง และการย้ายหน่วยงาน ของพนักงาน
การอายัดเงินเดื อน หรื อค่าตอบแทนอื่นใดตามหมาย หรื อคําสั่งของกรมบังคับคดี หรื อคําสั่ง
ของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ในคดี ลม้ ละลาย
ประวัติและผลการเข้ารับการอบรม การทดสอบ ผลการประเมิน และการสอบวัดความรู ้
ทัศนคติ และการวัดผลในด้านต่าง ๆ สําหรับพนักงาน รวมถึงการกําหนดเป้าหมายในการ
ทํางาน รวมถึงการวิเคราะห์ลกั ษณะของท่าน เช่น นิ สัย พฤติกรรม ทัศนะคติ ความถนัด
ทักษะ ภาวะความเป็ นผูน้ าํ ในระหว่างที่ท่านเข้าร่ วมกิจกรรมกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
การบันทึก ผลการประเมินของพนักงานจาก เพือ่ นร่ วมงาน นายจ้าง ลูกจ้าง รวมถึงการ
บันทึกผลการทํางาน ประวัติทางการเงิน ประวัติทางคดี เพื่อพิจารณาปรับตําแหน่ง ปรับ
เงินเดื อน และพิจารณาเรื่ องการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ หรื อโบนัส
การตรวจสอบ การสื บสวนสอบสวนพฤติกรรมทุจริ ต หรื อขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบของ
บริ ษทั และข้อบังคับการทํางานของบริ ษทั การพิจารณาและลงโทษทางวินยั การดําเนิ น
การใดๆ เพื่อดําเนิ นคดี หรื อดําเนิ นมาตรการใดๆ เพื่อใช้สิทธิ ตามสัญญาและตามกฎหมาย
การส่ งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริ ตของพนักงานให้แก่หน่ วยงานกํากับดูแล และ
หน่วยงานที่มีอาํ นาจตามที่กฎหมายกําหนด เช่น ตํารวจ คปภ. ปปง. กรมสรรพากร
กรมบังคับคดี สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็ นต้น
การบริ หารจัดการการลาออก การเกษียณอายุ การเลิกจ้างพนักงาน เพื่อการเปิ ดเผยข้อมูล
ให้แก่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร ธนาคาร สํานักงานประกันสังคม สนง.
ตรวจคนเข้าเมือง กองงานคนต่างด้าว เป็ นต้น
เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชี วิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของท่าน หรื อบุคคลอื่น เช่น
การติดต่อในกรณี ฉุกเฉิ น ผลการตรวจและมาตรการป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ
การบันทึกอุณหภูมิ และประวัติการเดิ นทางของท่าน

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
การปฏิบตั ิตามสัญญา / เพื่อประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมาย

การปฏิบตั ิตามสัญญา/ เพื่อประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมาย
การปฏิบตั ิตามสัญญา / การปฏิ บตั ิตาม
กฎหมาย
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย

การปฏิบตั ิตามสัญญา /การปฏิ บตั ิตาม
กฎหมาย
ป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชี วิต ร่ าย
กาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล/เพื่อ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย/การ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
6.1 บริ ษทั จะเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงานในระยะเวลาที่จาํ เป็ นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่ วนบุคคลแต่
ละประเภท โดยมีกาํ หนดระยะเวลา 10 ปี นับถัดจากปี ที่สิ้นสุ ดสัญญาจ้างหรื อสิ้ นสุ ดการฝึ กงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตรวจสอบ กรณี อาจเกิดข้อพิพาทภายในอายุความตามที่กฎหมายกําหนด เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาต
ให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ทั้งนี้ หากมีการดําเนิ นการทางศาล ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บไว้จนกว่าจะ
สิ้ นสุ ดการดําเนินการดังกล่าว รวมถึงระยะเวลาใด ๆ ในการดําเนินการที่จาํ เป็ นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ จากนั้นข้อมูลของท่าน
จะถูกลบหรื อเก็บตามที่กฎหมายอนุญาต
6.2 บริ ษทั เก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงานไว้ตลอดระยะเวลาที่เป็ นพนักงานของบริ ษทั เพื่อปฏิบตั ิตามสัญญาและตาม
ระยะเวลาที่จาํ เป็ นหลังจากสิ้ นสุ ดการเป็ นพนักงานของบริ ษทั แล้ว
6.3 บริ ษทั เก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของสมาชิกครอบครัวหรื อผูอ้ ยูใ่ นความดูแลของพนักงานของบริ ษทั ไว้ตามระยะเวลาที่
จําเป็ นต่อการประมวลผลเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ในนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพื่อตอบสนองต่อสิ ทธิของ
พนักงานในการได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับและระเบียบการบริ หารงานบุคคลของบริ ษทั
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6.4 กรณี ที่บริ ษทั ใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของพนักงานโดยขอความยินยอมจากพนักงาน บริ ษทั จะประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลดัง
กล่าวจนกว่าพนักงานจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและบริ ษทั ดําเนินการตามคําขอของพนักงานเสร็ จสิ้ นแล้ว อย่างไรก็ดบี ริ ษทั
จะยังเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงานเท่าที่จาํ เป็ นสําหรับบันทึกเป็ นประวัติว่าพนักงานเคยยกเลิกความยินยอม เพื่อให้บริ ษทั
สามารถตอบสนองต่อคําขอของพนักงานในอนาคตได้
6.5 เมื่อพ้นระยะเวลาที่กาํ หนดแล้ว บริ ษทั จะดําเนินการลบ ทําลาย ทําให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลดังกล่าวเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั
บุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ หรื อดําเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลกําหนด เพื่อให้
การคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างไว้นานกว่าที่ระบุ
ข้างต้น หากจําเป็ นที่จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อเป็ นการปฏิบตั ิตามคําสั่งของเจ้าพนักงาน หรื อหน่วยงานของรัฐที่มีอาํ นาจ
ผูเ้ กี่ยวข้อง และเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรื อโดยชอบตามกฎหมาย
7. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุ คคล
7.1 บริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน ภายใต้วตั ถุประสงค์ที่กาํ หนดและตามกฎหมายให้แก่บุคคลและหน่วยงาน
ดังต่อไปนี้
•

•

•

•

•

บริ ษทั ในเครื อ ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงผูบ้ ริ หาร กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และ/หรื อบุคลากรภายในของบริ ษทั
ดังกล่าวเท่าที่เกี่ยวข้อง และตามความจําเป็ นเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
ผูใ้ ห้บริ การเกี่ยวกับกระบวนการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร การจ้างงาน การรับจ้างทําเงินเดือน การจ่ายเงินเดือน การ
รักษาความปลอดภัย การตรวจสอบประวัติ การทดสอบคุณสมบัติและความสามารถ แพลตฟอร์ ม เว็บไซต์ของบุคคลที่
สาม บริ ษทั ประกันชีวิต โรงพยาบาลคู่สัญญา รวมถึงผูพ้ ฒั นาระบบสารสนเทศอื่น ๆ ที่บริ ษทั จัดให้มีข้ ึน และบุคคลอื่นที่
จําเป็ น เพื่อให้บริ ษทั สามารถดําเนินธุรกิจ และให้บริ การแก่พนักงาน รวมถึงมีความจําเป็ นอย่างสมเหตุสมผลที่ตอ้ ง
เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพื่อทําให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริ ษทั
บริ ษทั ในเครื อ คู่คา้ ผูว้ า่ จ้าง ที่ปรึ กษา ลูกค้าของบริ ษทั บุคคลที่บริ ษทั เข้าประมูลงานหรื อเสนอขายสิ นค้าหรื อให้บริ การ
รวมทั้งบุคคลภายนอกที่มีความจําเป็ นอย่างสมเหตุสมผลที่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
หน่วยงานของรัฐที่มีอาํ นาจในการขอข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงานอัยการ ศาล พนักงาน
สอบสวน อัยการ กรมบังคับคดี เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี สํานักงานประกันสังคม กรมสรรพากร
เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อองค์กรอื่นใดที่มีอาํ นาจหน้าที่ตามที่กาํ หนดโดยกฎหมายในการขอข้อมูล
ส่ วนบุคคล รวมถึงอาจมีการเปิ ดเผยให้หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีของบริ ษทั
เองด้วย
ผูเ้ กี่ยวข้องในกรณี การปรับโครงสร้างองค์กร หรื อการควบรวมกิจการของบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั อาจต้องมีการโอนสิ ทธิไปยัง
กิจการดังกล่าว และอาจจําเป็ นต้องแบ่งปันข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าว

7.2 บริ ษทั จะกําหนดให้ผทู ้ ี่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสม และประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าว
เท่าที่จาํ เป็ นเท่านั้น และจะดําเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจโดยมิชอบรวม
ถึงจะดําเนินการภายใต้วตั ถุประสงค์ที่กาํ หนดในประกาศฉบับนี้ หรื อวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกําหนดให้กระทําได้เท่านั้นโดย
ในกรณี ที่กฎหมายกําหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริ ษทั จะขอความยินยอมจากท่านก่อน

Unit 2/1007-2/1008, 10th Floor, Two FYI Center, 2525 Rama 4 Road, Khlongtoei, Khlongtoei, Bangkok 10110
Tel : +66 2 033 092 Fax : +66 2 033 0909

8. การส่ งหรื อโอนข้ อมูลส่ วนบุ คคลไปต่ างประเทศ
8.1 บริ ษทั อาจส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงานไปยังบริ ษทั ในเครื อหรื อบุคคลอื่นในต่างประเทศในกรณี ที่จาํ เป็ นเพื่อ
การปฏิบตั ิตามสัญญาซึ่ งพนักงานเป็ นคู่สัญญา หรื อเป็ นการกระทําตามสัญญาระหว่างบริ ษทั กับบุคคลหรื อนิติบุคคลอื่นเพื่อ
ประโยชน์ของพนักงานหรื อเพื่อใช้ในการดําเนินการตามคําขอของพนักงานก่อนเข้าทําสัญญา หรื อเพื่อป้องกันหรื อระงับอันตราย
ต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของพนักงานหรื อบุคคลอื่น เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อเป็ นการจําเป็ นเพื่อดําเนินภารกิจเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะที่สาํ คัญ
8.2 บริ ษทั อาจเก็บข้อมูลของพนักงานบนคอมพิวเตอร์ เซิ ร์ฟเวอร์ หรื อคลาวด์ที่ให้บริ การโดยบุคคลอื่น และอาจใช้โปรแกรมหรื อ
แอปพลิเคชันของบุคคลอื่นในรู ปแบบของการให้บริ การซอฟท์แวร์ สาํ เร็ จรู ปและรู ปแบบของการให้บริ การแพลตฟอร์ มสําเร็ จรู ป
ในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงาน แต่บริ ษทั จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคล
ได้ และจะกําหนดให้บุคคลอื่นเหล่านั้นต้องมีมาตรการคุม้ ครองความมัน่ คงปลอดภัยที่เหมาะสม
8.3 ในกรณี ที่มีการส่ งข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงานไปยังต่างประเทศ บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคและ
ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อทําให้มนั่ ใจได้ว่าข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงานจะได้รับการคุม้ ครองและพนักงานสามารถใช้สิทธิที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงานได้ตามกฎหมาย รวมถึงบริ ษทั จะกําหนดให้ผูท้ ี่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูล
ของพนักงานอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จาํ เป็ นเท่านั้น และดําเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคล
อื่นใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจโดยมิชอบ
9. สิ ทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ท่านมี สิทธิ ในข้อ มูลส่ วนบุ คคลของท่านตามกฎหมายการคุม้ ครองข้อมู ลส่ วนบุค คล โดยบริ ษทั ฯ จะเคารพสิ ท ธิ ของท่ านและ
จะดําเนิ นการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลของท่านภายใต้สถานการณ์บางประการ
อย่างทันท่วงที
ท่านมีสิทธิดาํ เนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้
9.1 สิ ทธิในการขอถอนความยินยอม: ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน
ท่านมี สิทธิ ที่จะเพิก ถอนความยิน ยอมที่ จะให้บริ ษทั ฯ ประมวลผลข้อมูล ส่ วนบุคคลของท่ านได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ อาจ
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านต่อไปหากบริ ษทั ฯ สามารถใช้ฐานอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
9.2 สิ ทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการขอสําเนาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากบริ ษทั ฯ
9.3 สิ ทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั และสมบูรณ์
9.4 สิ ทธิ ในการขอลบข้อมู ลส่ วนบุค คล: ท่ านมีสิ ทธิ ร้องขอให้บ ริ ษ ัทฯ ลบ ทําลาย หรื อ ทําให้ข ้อมู ลส่ วนบุค คลของท่า นไม่
สามารถระบุตวั ตนของท่านได้ในกรณี ที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรให้บริ ษทั ฯ ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านต่อไป โดยท่าน
สามารถใช้สิทธิในการขอให้บริ ษทั ฯ ลบข้อมูลส่ วนบุคคลนี้ควบคู่ไปกับสิ ทธิในการคัดค้านในข้อถัดไป อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิ
นี้จะต้องไม่เป็ นการใช้สิทธิเพื่อขอให้ลบข้อมูลส่ วนบุคคลทั้งหมด โดยบริ ษทั ฯ จะพิจารณาแต่ละคําขอด้วยความระมัดระวังตาม
บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
9.5 สิ ท ธิ ในการคัด ค้าน: ท่ านมี สิ ท ธิ ค ัด ค้า นการประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นที่ บ ริ ษ ัท ฯ ประมวลผลภายใต้ฐ าน
ผลประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิคดั ค้านการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน หากบริ ษทั ฯ
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การบันทึกและวิเคราะห์ลกั ษณะทางจิ ตวิทยาและพฤติกรรม
ของบุคคล (Profiling)
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9.6 สิ ทธิ ในการขอให้มีการระงับการประมวลผล: ท่านมีสิทธิ ขอให้บริ ษทั ฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
ชัว่ คราว เช่น เมื่อท่านต้องการให้บริ ษทั ฯ แก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรื อเมื่อท่านร้องขอให้บริ ษทั ฯ พิสูจน์เหตุผล
หรื อฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
9.7 สิ ทธิในการส่ งหรื อโอนย้ายข้อมูล: ในบางกรณี ท่านสามารถขอให้บริ ษทั ส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านที่สามารถใช้
งานโดยทัว่ ไปได้ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลอื่น สิ ทธิดงั กล่าวนี้ จะใช้ได้เฉพาะในกรณี ของข้อมูล
ส่ วนบุคคลที่ท่านส่ งมอบให้แก่บริ ษทั ฯ และการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวได้กระทําโดยอาศัยความยินยอมของท่าน
หรื อในกรณี ที่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลดังกล่าวจําเป็ นต้องได้รับการประมวลผลเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิตามภาระข้อผูกพันภายใต้สัญญาได้
9.8 สิ ทธิ ในการยื่นข้อร้ องเรี ยน: ท่านมีสิทธิ ยื่นข้อร้องเรี ยนต่อหน่ วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงคณะกรรมการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคลในกรณี ที่ท่านเห็นว่า บริ ษทั ฯ หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ หรื อผูใ้ ห้บริ การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามพ.ร.บ.ฯ หรื อ
ประกาศอื่น ๆ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว ท่านอาจใช้สิทธิขา้ งต้นของท่านได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบริ ษทั ฯ ผ่าน
ทางช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้
บริ ษทั ฯ อาจมีความจําเป็ นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านและรับรองสิ ทธิ ของท่านในการ
เข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคล (หรื อเพื่อใช้สิทธิ อื่นใด) เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรการความปลอดภัยที่จะทําให้ท่านมัน่ ใจได้ว่าข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิ ดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
บริ ษทั ฯ จะใช้ความพยายามในการตอบกลับคําขอที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดภายใน 30 วัน ในบางกรณี บริ ษทั ฯ อาจใช้เวลา
มากกว่า 30 วันหากคําขอของท่านมีความซับซ้อน หรื อท่านยืน่ คําขอเข้ามาเป็ นจํานวนมากกว่าหนึ่งคําขอ ในกรณี ดงั กล่าว บริ ษทั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบและจะทําการแจ้งสถานะของคําขอให้ท่านทราบอยูเ่ สมอ
10. ความปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเป็ นอย่างยิง่ บริ ษทั ฯ จะตรวจสอบและใช้มาตรการรั กษา
ความปลอดภัยขององค์กร ทั้งทางกายภาพ และทางเทคนิ คที่เหมาะสมอยู่เสมอ ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
ของท่าน เพื่อ ให้มนั่ ใจว่าข้อ มูลส่ วนบุ คคลของท่านจะไม่สู ญหาย ถู กทําลายโดยไม่ต้ ังใจ ถูก เปิ ดเผย และนําไปใช้ในทางที่ผิ ด
วัตถุประสงค์ หรื อ เข้าถึงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานหรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่ปฏิบตั ิหน้าที่ของบริ ษทั ฯ
11. การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็ นไปได้ จากการถอนความยินยอม
11.1 ในกรณี ที่บริ ษทั เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของพนักงาน พนักงานมีสิทธิที่จะถอน
ความยินยอมของพนักงานที่ให้ไว้กบั บริ ษทั ได้ตลอดเวลา ซึ่ งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้
เปิ ดเผย หรื อประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่พนักงานได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
11.2 หากพนักงานถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กบั บริ ษทั หรื อปฏิเสธไม่ให้ขอ้ มูลบางอย่าง อาจส่ งผลให้บริ ษทั ไม่สามารถ
ดําเนินการเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์บางส่ วนหรื อทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้ได้
12. การแก้ ไขประกาศความเป็ นส่ วนตัว
บริ ษทั ฯ อาจแก้ไขปรั บปรุ งแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุ คคลฉบับนี้ เป็ นครั้ งคราว และเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่น ว่านั้น
บริ ษทั ฯประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั และ/หรื อแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล ทั้งนี้ หากจําเป็ นต้องขอความ
ยินยอมจากท่านเราจะดําเนินการขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติมด้วย
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13. การจัดการกับเรื่ องร้ องเรียน หรื อข้ อสงสั ย
ท่านสามารถติดต่อบริ ษทั ฯ เพื่อร้องเรี ยนเกี่ยวกับวิธีการที่บริ ษทั ฯ จัดเก็บ ใช้ ประมวลผล และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
หรื อสอบถามข้อสงสัยได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้
เจ้าหน้าที่คมุ ้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (Data Protection Officer)
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
ประกาศฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 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 โซลูชนั่ ออสเตรเลีย 2
จํากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ โซลูชน่ั เยอรมนี จํากัด

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

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
บริ ษทั เชาว์ อินเตอร์เนชัน่ แนล เทรดดิ้ ง ลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และซื้ อขาย
ไชน่า จํากัด
อุปกรณ์ เครื่ องมือที่เกี่ยวกับระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

ไทย

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
สิ งคโปร์
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น
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ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
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