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นโยบายความเป็นส่วนตวัสําหรับพนักงาน 

ของบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ  

 

บริษทั เชาว ์เอน็เนอร์ยี่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ (รวมเรียกว่า“บริษทั”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัของพนกังาน และ

เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าพนกังานไดรั้บความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล จึงไดจ้ัดทาํนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีข้ึน เพื่อแจ้ง

ใหท้ราบถึงรายละเอียดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมตลอดถึงการ

ลบ และทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ ตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

กาํหนด ดงัน้ี 

 

คาํนิยาม 

“พนักงาน” หมายถึง ผูส้มคัรงานท่ีเป็นผูไ้ดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้ทาํสัญญาจา้งงานกบับริษทั เพื่อทาํงานใหแ้ก่บริษทัใน 

ฐานะพนกังานประจาํ พนกังานอตัราจา้ง พนกังานชัว่คราว พนกังานท่ีอยูภ่ายใตก้ารจา้งงานของผูใ้หบ้ริการจดัหางาน (Outsource) 

และพนกังาน (Freelance) ท่ีเขา้มาทาํงานใหก้บับริษทั แลว้แต่กรณี 

 

“ผู้ฝึกงาน” หมายถึง  ผูส้มคัรเขา้ฝึกงาน และนกัศึกษาฝึกงานท่ีไดรั้บคดัเลือกเพื่อเขา้ฝึกงานกบับริษทัในระหว่างกาํลงัศึกษา 

 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคลธรรมดาซ่ึงทาํใหส้ามารถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่ 

รวมถึงขอ้มูลของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
 

 

“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลเกี่ยวกบัเช้ือชาติ เผ่าพนัธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลทัธิ 

ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม 

ขอ้มูลชีวภาพ หรือขอ้มูลอื่นใด ซ่ึงกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในทาํนองเดียวกนั ตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลประกาศกาํหนด 

 

1. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

1.1 เพื่อใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอของพนกังานก่อนเขา้ทาํสัญญาหรือเพื่อปฏิบติัตามสญัญาซ่ึงพนกังานเป็นคู่สัญญากบับริษทั 

เช่น จดัทาํสัญญาจา้งงาน ขอ้ตกลง การปฏิบติัตามสัญญาจา้งงาน การปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและระเบียบการบริหารงานบุคคลของ 

บริษทั จรรยาบรรณ การมอบหมายใหป้ฏิบติังาน การโยกยา้ยพนกังาน การส่งพนกังานไปปฏิบติังานในองคก์รอื่น การฝึกอบรม 

การประเมินผลการปฏิบติังาน การพิจารณาตาํแหน่งงานและค่าตอบแทน การบริหารและการดูแลเร่ืองสุขภาพและความปลอดภยั 

ของพนกังาน  
 

1.2 เพื่อใหส้ามารถปฏิบติัตามกฎหมาย เช่น การปฏิบติัตามบทบญัญติัของกฎหมาย กฎระเบียบ และคาํสั่งของผูท่ี้มีอาํนาจตามกฏ 

หมาย เช่น กฎหมายคุม้ครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพนัธ์ กฎหมายประกนัสังคม กฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน กฎหมายควบคุมการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายควบคุมโรคติดต่อ  

 

1.3 เพือ่ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั หรือของบุคคลอืน่ เช่น การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์การศึกษาวิเคราะห์ 

และจดัสรรกาํลงัคน การพฒันาพนกังาน การจดัสวสัดิการรักษาพยาบาล การจดัสวสัดิการดา้นการประกนัภยั และสวสัดิการอื่น ๆ  

ของพนกังาน เช่น สถานพยาบาล โรงอาหาร ศูนยก์ีฬา สถานท่ีออกกาํลงักาย การดาํเนินการเร่ืองกิจกรรมพนกังาน การบริหาร 
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ดา้นการเงินและงบประมาณ การติดต่อภายใน การติดต่อกบับุคคลภายนอก การดาํเนินการต่าง ๆ ทางทะเบียน การมอบอาํนาจ 

การจดัทาํหนงัสือรับรอง การจัดทาํเอกสารเผยแพร่แก่สาธารณะ การจดัทาํรายงาน การส่งขอ้มูลใหห้น่วยงานราชการ/หน่วยงาน

กาํกบัดูแล การยนืยนัตวัตนและตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดรั้บจากพนักงาน การวิเคราะห์และจดัทาํฐานขอ้มูลเกี่ยวกบั

ประวติัการทาํงาน การติดต่อ ส่งข่าวสาร และประชาสัมพนัธ์ การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน การจัดให้มีส่ิงอาํนวย

ความสะดวก การรักษาความมัน่คงปลอดภยัทางสารสนเทศ การสร้างบญัชีผูใ้ชง้าน การระบุตวัตนเพื่อเขา้ใชร้ะบบงาน และการ

เขา้ถึงระบบสารสนเทศ การรักษาความปลอดภยั การป้องกนัอุบติัเหตุและอาชญากรรม การตรวจสอบและจัดการเกี่ยวกบัข้อ

ร้องเรียนและการทุจริต คดีหรือขอ้พพิาทต่าง ๆ การดูแลพนกังานหลงัพน้สภาพการเป็นพนกังาน 
 

1.4 เพื่อป้องกนัและระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของพนักงานหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การ

ควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อ 

 

1.5 เพื่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในการดาํเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษทั หรือปฏิบติัหนา้ท่ีในการใชอ้าํนาจรัฐท่ีไดม้อบให ้

 

1.6 เพื่อบรรลุวตัถุประสงคต์ามความยนิยอมท่ีพนกังานไดใ้หไ้วใ้นแต่ละคราว 

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม  

 

2.1 ขอ้มูลและเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบักระบวนการสรรหาพนกังาน เช่น Resume Curriculum Vitae (CV) จดหมายสมคัรงานใบ 

สมคัรงาน ความเห็นประกอบการสรรหาพนกังาน 

 

2.2 ขอ้มูลในการติดต่อกบัพนกังาน เช่น ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล ขอ้มูลโซเชียลมีเดีย  

 

2.3 ขอ้มูลเกี่ยวกบัตวัของพนกังาน เช่น วนัเดือนปีเกิด อาย ุเพศ สถานะการสมรส ความสนใจ ความคิดเห็น 

 

2.4 ขอ้มูลเกี่ยวกบัสมาชิกครอบครัวหรือผูอ้ยูใ่นความดูแลของพนกังานท่ีมีสิทธิไดรั้บสวสัดิการตามขอ้บงัคบัและระเบียบการ 

บริหารงานบุคคลของบริษทั เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกบัคู่สมรส ขอ้มูลเกี่ยวกบับุตร ขอ้มูลเกี่ยวกบับิดามารดา ผูรั้บผลประโยชน์ ทั้งน้ี  

กอ่นการใหข้อ้มูลกบับริษทั ใหพ้นกังานแจง้นโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีใหบุ้คคลดงักล่าวทราบดว้ย  

 

2.5 รูปถ่ายและภาพเคลื่อนไหว  

 

2.6 ขอ้มูลเกี่ยวกบัการศึกษา ความสามารถ และการพฒันาศกัยภาพ และคุณสมบติัอื่น ๆ ของพนักงาน เช่น ระดบัการศึกษา วุฒิ

การศึกษา สถาบนั/มหาวิทยาลยั ประวติัการศึกษา ประวติัการฝึกอบรม ผลการศึกษา ผลการทดสอบ สิทธิในการทาํงานอย่าง 

ถูกตอ้งตามกฎหมาย คุณสมบติัดา้นวิชาชีพ ความสามารถทางดา้นภาษา และความสามารถอื่น ๆ ขอ้มูลจากการอา้งอิงท่ีพนกังาน

ไดใ้หแ้ก่บริษทั 

 

2.7 ขอ้มูลเกี่ยวกบัประสบการณ์ทาํงานและขอ้มูลเกี่ยวกบัการจา้งงานในอดีต เช่น ตาํแหน่งงาน รายละเอียดของนายจา้ง เงินเดือน 

และค่าตอบแทน สวสัดิการท่ีไดรั้บ  
 

2.8 ขอ้มูลเกี่ยวกบัสถานท่ีท่ีสามารถปฏิบติังานได ้

 

2.9 ขอ้มูลเกี่ยวกบัภาระทางทหาร  

 

2.10 ขอ้มูลเกีย่วกบัลกัษณะของพนกังาน เช่น นิสัย พฤติกรรม ทศันคติ ความถนดั ทกัษะ ภาวะความเป็นผูน้าํ ความสามารถใน 

การทาํงานร่วมกบัผูอ้ื่น ความฉลาดทางอารมณ์ ความผูกพนัต่อองค์กร ซ่ึงอาจไดม้าจากการสังเกตและวิเคราะห์ของบริษทัและ 

พนกังานของบริษทัในระหว่างการปฏิบติังานหรือเขา้ร่วมกิจกรรม  
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2.11 ขอ้มูลท่ีจาํเป็นสาํหรับการรายงานหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล เช่น กระทรวงแรงงาน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังาน 

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

2.12 ขอ้มูลทางการเงิน เช่น ขอ้มูลค่าจา้ง เงินเดือน รายได ้ภาษ ีกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ บญัชีธนาคาร การกูย้มืเงิน รายการยกเวน้ 

หรือหกัลดหยอ่นทางภาษ ีการถือหลกัทรัพย ์ช่ือบริษทัหลกัทรัพย ์  

 

2.13 ขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการประกนัสังคม การคุม้ครองแรงงาน สิทธิประโยชน์ สวสัดิการ และผลประโยชน์ท่ีพนกังานไดรั้บ 

หรือมีสิทธิท่ีจะไดรั้บตามขอ้บงัคบัและระเบียบบริหารงานบุคคลของบริษทั  

 

2.14 บนัทึกการเขา้ออกงานและระยะเวลาในการปฏิบติังาน การทาํงานล่วงเวลา การขาดและลางาน  

 

2.15 ขอ้มูลประวติัการปฏิบติังาน ตาํแหน่งงาน การเขา้ประชุม การใหค้วามเห็น ในการท่ีเป็นกรรมการบริษทั จะมีการเพิ่มเติม 

ขอ้มูล ประวติักรรมการ ทะเบียนกรรมการ 

 

2.16 ขอ้มูลการใชง้านและการเขา้ถึงระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ระบบงาน เวบ็ไซต ์แอปพลิเคชนั ระบบโครงข่าย อุปกรณ์ 

อิเลก็ทรอนิกส์ ระบบอีเมล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทัและกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง  

 

2.17 ขอ้มูลท่ีรวบรวมจากการมีส่วนร่วมกบับริษทั เช่น การเขา้ร่วมกิจกรรม การตอบแบบสาํรวจ การตอบแบบประเมิน 

 

2.18 ขอ้มูลท่ีพนกังานเลือกจะแบ่งปันและเปิดเผยผ่านระบบแอปพลิเคชนั เคร่ืองมือ แบบสอบถาม แบบประเมิน และเอกสาร 

ต่างๆ ของบริษทั 

 

2.19 สาํเนาเอกสารท่ีสามารถใชเ้พื่อระบุตวัตนของพนกังาน เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง เอกสารอื่น ๆ ท่ีออกให ้

โดยหน่วยงานของรัฐ ทะเบียนราษฎร์  

 

2.20 รายละเอียดของผูท่ี้บริษทัสามารถติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 

 

2.21 ขอ้มูลเกี่ยวกบัยานพาหนะ ใบอนุญาตขบัข่ี ความสามารถในการขบัข่ียานพาหนะ และกรณีท่ีพนกังานขบัข่ียานพาหนะท่ี 

บริษทัจดัหาให ้บริษทัจะเกบ็ขอ้มูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการขบัข่ียานพาหนะของพนกังานดว้ย 

 

2.22 ขอ้มูลอื่นท่ีจาํเป็นต่อการตรวจสอบความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น ขอ้มูลขอ้มูลการถือหุน้และความสัมพนัธ์กบัคู่ธุรกิจ  

 

2.23 ขอ้มูลเกี่ยวกบัอุบติัเหตุ ทั้งในกรณีท่ีพนกังานประสบอุบติัเหตุในเวลางานหรืออนัเน่ืองมาจากการปฏิบติังาน และอุบติัเหตุอื่น  

 

2.24 ขอ้มูลอื่น ๆ ท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติัตามสัญญาจา้งแรงงาน การดูแลสิทธิประโยชน์สวสัดิการ การวิเคราะห์และการบริหารงาน 

ของบริษทั การดูแลพนกังานหลงัพน้สภาพการเป็นพนกังาน และการปฏิบติัตามกฎหมายต่าง ๆ 

 

2.25 ขอ้มูลท่ีเกี่ยวกบัการร้องเรียน การร้องทุกข ์การสอบสวน การลงโทษทางวินยั  

 

ทั้งน้ี หากพนกังานปฏิเสธไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลท่ีตอ้งใชเ้พื่อปฏิบติัตามกฎหมายหรือสัญญาหรือเพื่อเขา้ทาํสัญญาแก่บริษทั อาจ 

ทาํใหก้ารปฏิบติังานตามสัญญาและสิทธิในการเขา้ถึงสวสัดิการหรือบริการท่ีบริษทัจดัไว ้ไม่สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งสมบูรณ์  
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3. ข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ 

3.1 บริษัทอาจมีความจําเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของพนักงานเพื่อใช้งานตาม 

วตัถุประสงคท่ี์บริษทัแจง้ไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี  

 

3.2 บริษทัอาจตอ้งประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของพนักงาน ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

 

• ขอ้มูลสุขภาพ เช่น นํ้าหนกั ส่วนสูง โรคประจาํตวั ตาบอดสี ผลการตรวจร่างกาย ขอ้มูลการแพอ้าหาร ขอ้มูลการแพย้า หมู่โลหิต  

ใบรับรองแพทย ์ประวติัการรักษาพยาบาล ประวติัการจ่ายยา ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล เพื่อการคุม้ครองแรงงานและการจดัใหมี้ 

สวสัดิการเกี่ยวกบั การรักษาพยาบาลสาํหรับพนกังาน การประเมินความสามารถในการทาํงานของพนกังาน รวมถึงการปฏิบติั 

ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งเพื่อศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลสุขภาพของพนกังานเพื่อการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมอื่น ๆ  

 

• ขอ้มูลชีวภาพ (biometric data) เช่น ขอ้มูลจาํลองลายน้ิวมือ ขอ้มูลภาพจาํลองใบหนา้ เพื่อใชใ้นการระบุและยนืยนัตวัตนของ 

พนกังาน การป้องกนัอาชญากรรม และการรักษาประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั หรือของบุคคลอื่น 

 

• ขอ้มูลเกี่ยวกบัประวติัอาชญากรรม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบติังานและรักษาประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของ 

บริษทั หรือของบุคคลอื่น   

 

• ความเช่ือในลทัธิศาสนา ปรัชญา เช้ือชาติ สัญชาติ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ เพื่อ 

ประกอบการจดัใหมี้ส่ิงอาํนวยความสะดวก กิจกรรม และสวสัดิการท่ีเหมาะสมกบัพนกังาน รวมถึงเพื่อใชใ้นการบริหารจดัการ 

ดา้นการดูแลพนกังานอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรมตามหลกัสิทธิมนุษยชน 

 

• ขอ้มูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษอื่น ๆ ตามวตัถุประสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมาย เช่น เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย  

หรือสุขภาพของบุคคลในกรณีท่ีพนกังานไม่สามารถใหค้วามยนิยอมได ้เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะดว้ยความยนิยอมโดยชดั 

แจง้ของพนกังาน เพื่อใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อบรรลุวตัถุประสงคเ์กี่ยวกบัการคุม้ครองแรงงาน การประกนัสังคม และ 

สวสัดิการของพนกังาน 

 

3.3 ในกรณีท่ีจาํเป็น บริษทัจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของพนกังานโดยไดรั้บความยนิยอมโดยชดัแจง้จาก 

พนกังานหรือเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวเ้ท่านั้น ทั้งน้ี บริษทัจะใชค้วามพยายามอยา่งดีท่ีสุดในการจดัใหมี้ 

มาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีเพียงพอเพื่อปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของพนกังาน 

 

3.4 ขอ้มูลเกี่ยวกบัประวติัอาชญากรรม ซ่ึงจะเกบ็จากการหลกัฐานท่ีพนกังานนาํมาแสดงหรือหรือพนกังานยนิยอมใหต้รวจสอบ 

จากหน่วยงานท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย โดยบริษทัจะจดัใหมี้มาตรการคุม้ครองขอ้มูลดงักล่าวตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 

4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล  

โดยทั่วไปบริษทัเก็บรวบรวมและรับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดยไดรั้บจากท่านโดยตรง ซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ

ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ หรืออาจใหท่้านกรอกขอ้มูลลงในเอกสารท่ีบริษทัจดัเตรียมไว ้หรือกรอกขอ้มูลลงในแพลตฟอร์มออนไลน์ท่ี

ทางบริษทัไดก้าํหนด อย่างไรกต็าม ดว้ยลกัษณะของกิจกรรมบางประเภท อาจมีกรณีท่ีบริษทัจาํเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มูลของ

ท่านบางประการ ซ่ึงอาจเป็นขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บจากแหล่งอื่นท่ีไม่ใช่จากท่าน โดยมีรายละเอียดช่องทางการไดรั้บขอ้มูล ดงัน้ี  

 

4.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านใหไ้วก้บับริษทัโดยตรง 

เช่น เม่ือท่านยืน่ใบสมคัรงานและเอกสารประกอบการสมคัรงานใหแ้ก่บริษทัขอ้มูลในระหว่างการปฏิบติังาน ขอ้มูลเม่ือท่านระบุ  

หรือตั้งค่าสาธารณะผ่านส่ือโซเชียล หรือในเวบ็ไซตท่ี์ใชใ้นการปฏิบติังาน เช่น Workplace google รวมถึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเขา้ 

ทาํสัญญากบับริษทั และขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ซ่ึงมีขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านปรากฏอยูม่าใหก้บับริษทั เป็นตน้ 
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4.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัเกบ็รวบรวมจากท่านโดยอตัโนมติั 

บริษทั อาจเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยอตัโนมติัผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การใชคุ้กกี้  (Cookies) หรือเทคโนโลยอีื่น 

ท่ีคลา้ยคลึงกนั  

 

4.3 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัไดรั้บมาจากบุคคลภายนอก 

ในกรณีท่ีบริษทัไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลท่ีสาม และ/หรือบุคคลอื่นใดท่ีเป็นผูค้วบคุม หรือประมวลผลขอ้มูล 

โดยบริษทัเช่ือโดยสุจริตว่าบุคคลเหล่านั้น เป็นผูมี้สิทธิประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล และมีสิทธิเปิดเผยให้แก่บริษทัได ้ซ่ึงไดแ้ก่ 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการโตต้อบทางโทรศัพท์ และขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบฟอร์ม เอกสารต่าง ๆ เกิดข้ึนในระหว่างปฏิบติังานกบับริษัท  

เป็นตน้  

 

หากท่านใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกใด ๆ เช่น คู่สมรส บุตร บิดา มารดา บุคคลในครอบครัว ผูรั้บผลประโยชน์ บุคคล

ท่ีสามารถติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน บุคคลอา้งอิง และบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงท่านรับรองว่าท่านมีอาํนาจท่ีจะให้ขอ้มูลส่วนบุคคล

ของบุคคลดงักล่าว และมีหน้าท่ีให้บุคคลดงักล่าวอนุญาตให้บริษัทใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวตามประกาศฉบับน้ีได ้อีกทั้ ง  

ท่านตอ้งรับผิดชอบในการแจง้ใหบุ้คคลดงักล่าวทราบ และขอรับความยนิยอมจากบุคคลดงักล่าวท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 

5. ฐานการประมวลผล 

บริษทัประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยอาจอาศยัหรืออา้ง  

(1) ฐานความยนิยอม เพื่อประมวลผลขอ้มูลของท่าน  

(2) ฐานการปฏิบติัตามสัญญา สาํหรับการเร่ิมตน้ทาํสัญญา หรือการเขา้ทาํสัญญา หรือการปฏิบติัตามสัญญากบัท่าน  

(3) ฐานการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายของบริษทั  

(4) ฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัและของบุคคลภายนอก  

(5) ฐานการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ  

(6) ฐานประโยชน์สาธารณะสาํหรับการดาํเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบติัหนา้ท่ีในการใชอ้าํนาจรัฐ หรือฐานทาง

กฎหมายอื่น ๆ ตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกาํหนด แลว้แต่กรณี โดยบริษทัจะประมวลผลขอ้มูลของท่าน

โดยแยกตามกิจกรรมท่ีบริษทัดาํเนินการภายใตฐ้านในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ดงัท่ีระบุตามตารางน้ี 

 

ลําดับ วตัถปุระสงค์ ฐานการประมวลผล 

1 การดาํเนินการตามคาํขอของท่านในการสมคัรงานกบับริษทั เช่น การคดัเลือก การจดัทาํ 

สัญญา การดาํเนินการตามกระบวนการสรรหา การตรวจสอบคุณสมบติั รวมถึงการปฏิบติั 

ตามสัญญา การจ่ายคา่ตอบแทน การใหสิ้ทธิประโยชน์ต่าง ๆ  

การปฏิบติัตามสัญญา/ เพ่ือประโยชน ์

โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

2 การข้ึนทะเบียนพนกังาน การจดัเตรียมบตัรพนกังาน วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์   

โทรศพัทมื์อถือ อีเมล username & password สําหรับการเขา้ระบบต่าง ๆ ท่ีจาํเป็น และ 

อ่ืนๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการปฏิบติังานของพนกังาน หรือผูฝึ้กงาน 

การปฏิบติัตามสัญญา 

3 การจดัทาํหรือต่ออายวีุซ่า ใบอนุญาตทาํงาน การขอต่อใบอนุญาตท่ีเก่ียวกบัการทาํงานของ 

พนกังาน การเก็บขอ้มูลใบอนุญาต และขอ้มลูการเพิกถอนใบอนุญาต (เฉพาะตาํแหน่งซ่ึง 

มีกฎหมายกาํหนดใหมี้ใบอนุญาต) และการปรับปรุงขอ้มูลในฐานขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั   

การปฏิบติัตามสัญญา/ การปฏิบติั 

ตามกฎหมาย 

4 การเก็บบนัทึกขอ้มูลเก่ียวโรคประจาํตวั ผลการตรวจสุขภาพ โรคติดต่อ และการตรวจ 

สุขภาพก่อนการทาํงาน และตรวจสุขภาพประจาํปี ตามระเบียบบริษทั หรือตามท่ีกฎหมาย 

กาํหนด เพ่ือการคุม้ครองแรงงาน การประเมินความสามารถในการทาํงาน รวมถึงและการ 

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของขา้พเจา้ใหก้บัโรงพยาบาลคูส่ัญญา รับผลการตรวจจาก 

การปฏิบติัตามสัญญา/ ความยินยอม 
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โรงพยาบาลคูส่ัญญา เพ่ือจดัทาํทะเบียน การประกนัสังคม สวสัดิการเก่ียวกบัการ 

รักษาพยาบาลของพนกังานตามสิทธิของพนักงาน และเพ่ือการบริหารจดัการดา้นประกนั 

ชีวิต และประกนัภยักลุ่ม ตามระเบียบบริษทั 

5 การเก็บขอ้มูลความพิการ เพ่ือการคุม้ครองแรงงาน รวมถึงปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การปฏิบติัตามสัญญาความยินยอม/การ 

ปฏิบติัตามกฎหมาย 

6 การเก็บขอ้มูลชีวภาพ (Biometrics) ของพนกังาน เช่น ขอ้มลูจาํลองลายน้ิวมือ ภาพจาํลอง 

ใบหนา้เพ่ือบนัทึกการเขา้-ออกสถานท่ีทาํงาน หรือสถานท่ีของบริษทั ระบุและยืนยนั 

ตวัตนของท่าน การรักษาความปลอดภยัในสถานท่ีทาํงาน  การป้องกนัอาชญากรรม  

ความยินยอม 

7 การเก็บขอ้มูลประวติัอาชญากรรม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบติังาน  ความยินยอม 

8 การเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัศาสนา เพ่ือประกอบการจดัใหมี้ส่ิงอาํนวยความสะดวก กิจกรรม  

และสวสัดิการท่ีเหมาะสมกบัพนกังาน รวมถึงเพ่ือใชใ้นการบริหารจดัการดา้นการดูแล 

พนกังานอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรมตามหลกัสิทธิมนุษยชน 

ความยินยอม 

9 การบริหารจดัการเร่ืองเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจา้ง โบนสั คา่ล่วงเวลา คา่ท่ีพกั ค่าเดินทาง  

รวมถึงผลประโยชน์ต่าง ๆ ใหก้บัพนกังาน 

การปฏิบติัตามสัญญา / การปฏิบติัตาม 

กฎหมาย 

10 การบริหารจดัการเร่ืองกองทุนประกนัสังคม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ กองทุนเงินทดแทน  

การบริหารจดัการดา้นภาษีอากรของพนักงาน เช่น ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย เอกสารท่ี 

เก่ียวขอ้งกบัการลดหยอ่นภาษี 

การปฏิบติัตามสัญญา / การปฏิบติัตาม 

กฎหมาย 

11 การบริหารจดัการดา้นการป้องกนั มาตรการบรรเทาอุบติัเหตแุละอุบติัภยั การรายงานการ 

ใชบ้ริการหอ้งพยาบาล การตรวจสอบดูแลความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภยั 

ของบุคคล และทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 

การปฏิบติัตามสัญญา/ เพ่ือประโยชน ์

โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

12 การนําส่งโรงพยาบาล กรณีเหตุฉุกเฉินหรืออนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย พนักงาน  ป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต  

ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

13 การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  

หรือการยกข้ึนต่อสู้ซ่ึงสิทธิเรียกร้องของบริษทัฯ ในขั้นตอนต่าง ๆ ตามกฎหมาย 

เพ่ือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

14 การส่งขอ้มูลพนักงานใหผู้ใ้หบ้ริการภายนอก เพ่ือทาํการสํารวจและวิเคราะห์ขอ้มูลดา้น 

คา่ตอบแทน จดัทาํเงินเดือน และประเมินผลการปฏิบติังาน การตรวจสอบประวติั การ 

ทดสอบคุณสมบติัและความสามารถของพนักงาน 

การปฏิบติัตามสัญญา/ เพ่ือประโยชน ์

โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

15 การประกาศวนัเกิด และการแสดงความยินดีเก่ียวกบัการมีบุตร รวมถึงการแสดงความ 

อาลยัเก่ียวกบัการสูญเสียบุคคลในครอบครัวของพนักงาน  

เพ่ือประ โยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย/ 

ความยินยอม 

16 การบริหารจดัการดา้นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการจา้งงานของพนกังานตลอดระยะเวลาการ 

ทาํงาน  เช่น การนําขอ้มูลพนกังานไปใชอ้า้งอิง (Reference) ตามสัญญาระหว่างบริษทั กบั  

คูค่า้ ลูกคา้ของบริษทั  

การปฏิบติัตามสัญญา/เพ่ือประโยชน ์

โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

17 การถ่ายภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว การถ่ายภาพพิธีการ ภาพรวมบรรยากาศ  การจดังานเล้ียง 

วนัเกิด งานเล้ียงปีใหม่ งานสังสรรค ์งานประชุม อบรม สัมมนา การจดังานท่องเท่ียว 

ประจาํปี กิจกรรมต่าง  ๆ ท่ีจดัข้ึน 

การปฏิบติัตามสัญญา /เพ่ือประโยชน ์

โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

18 การบริหารจดัการดา้นวนัหยดุ วนัลา การขาดงาน และรายละเอียดการเขา้ร่วมกิจกรรม  การปฏิบติัตามสัญญา 

19 การบริหารจดัการดา้นส่ือโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงมีพนกังานเป็นพรีเซ็นเตอร์ หรือ 

ปรากฎเป็นส่วนใดส่วนหน่ึงของส่ือโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ของบริษทั 

การปฏิบติัตามสัญญา/ ความยินยอม 

20 การตอบแบบสอบถาม การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน และท่ี 

เกิดข้ึนในระหวา่งการปฏิบติังาน  

การปฏิบติัตามสัญญา / เพ่ือประโยชน ์

โดยชอบดว้ยกฎหมาย 
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21 ประกาศรายช่ือพนักงาน ขอ้มูลการติดต่อ การประกาศพนกังานใหม่ และการประกาศ 

กรณีพน้สภาพ หรือไดรั้บการคดัเลือกเป็นพนักงานดีเด่นหรือไดรั้บรางวลั ประกาศครบ 

อายกุารทาํงาน(การเกษียณ) ประกาศเล่ือนตาํแหน่ง และการยา้ยหน่วยงาน ของพนกังาน 

เพ่ือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

22 การอายดัเงินเดือน หรือค่าตอบแทนอ่ืนใดตามหมาย หรือคาํสั่งของกรมบงัคบัคดี หรือคาํสั่ง

ของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยใ์นคดีลม้ละลาย 

การปฏิบติัตามกฎหมาย 

23 ประวติัและผลการเขา้รับการอบรม การทดสอบ ผลการประเมิน และการสอบวดัความรู้  

ทศันคติ และการวดัผลในดา้นต่าง ๆ สําหรับพนกังาน รวมถึงการกาํหนดเป้าหมายในการ 

ทาํงาน รวมถึงการวิเคราะห์ลกัษณะของท่าน เช่น นิสัย พฤติกรรม ทศันะคติ ความถนดั  

ทกัษะ ภาวะความเป็นผูน้าํ ในระหวา่งท่ีท่านเขา้ร่วมกิจกรรมกบับริษทัหรือบริษทัในเครือ  

การปฏิบติัตามสัญญา / เพ่ือประโยชน ์

โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

24 การบนัทึก ผลการประเมินของพนกังานจาก เพ่ือนร่วมงาน นายจา้ง ลูกจา้ง รวมถึงการ 

บนัทึกผลการทาํงาน ประวติัทางการเงิน ประวติัทางคดี เพ่ือพิจารณาปรับตาํแหน่ง ปรับ 

เงินเดือน และพิจารณาเร่ืองการจ่ายคา่ตอบแทนพิเศษ หรือโบนสั 

การปฏิบติัตามสัญญา/ เพ่ือประโยชน ์

โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

25 การตรวจสอบ การสืบสวนสอบสวนพฤติกรรมทุจริต หรือขดัต่อกฎหมาย กฎระเบียบของ 

บริษทั และขอ้บงัคบัการทาํงานของบริษทั การพิจารณาและลงโทษทางวินยั การดาํเนิน 

การใดๆ เพ่ือดาํเนินคดี หรือดําเนินมาตรการใดๆ เพ่ือใชสิ้ทธิตามสัญญาและตามกฎหมาย 

การปฏิบติัตามสัญญา / การปฏิบติัตาม 

กฎหมาย  

26 การส่งรายงานขอ้มูลเก่ียวกบัการทุจริตของพนกังานใหแ้ก่หน่วยงานกาํกบัดูแล และ 

หน่วยงานท่ีมีอาํนาจตามท่ีกฎหมายกาํหนด เช่น ตาํรวจ คปภ. ปปง. กรมสรรพากร  

กรมบงัคบัคดี สํานกังานตาํรวจแห่งชาติ เป็นตน้ 

การปฏิบติัตามกฎหมาย 

27 การบริหารจดัการการลาออก การเกษียณอาย ุการเลิกจา้งพนกังาน เพ่ือการเปิดเผยขอ้มูล 

ใหแ้ก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรมสรรพากร ธนาคาร สํานักงานประกนัสังคม สนง. 

ตรวจคนเขา้เมือง กองงานคนต่างดา้ว เป็นตน้ 

การปฏิบติัตามสัญญา /การปฏิบติัตาม 

กฎหมาย 

28 เพ่ือป้องกนัและระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน หรือบุคคลอ่ืน เช่น  

การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน ผลการตรวจและมาตรการป้องกนัและการควบคุมโรคติดตอ่  

การบนัทึกอุณหภมิู และประวติัการเดินทางของท่าน 

ป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่าย 

กาย หรือสุขภาพของบุคคล/เพ่ือ 

ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย/การ 

ปฏิบติัตามกฎหมาย 

 

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  

 

6.1 บริษทัจะเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานในระยะเวลาท่ีจาํเป็นเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามประเภทขอ้มูลส่วนบุคคลแต่ 

ละประเภท โดยมีกาํหนดระยะเวลา 10 ปี นบัถดัจากปีท่ีส้ินสุดสัญญาจา้งหรือส้ินสุดการฝึกงาน  

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการพิสูจน์ตรวจสอบ กรณีอาจเกิดขอ้พิพาทภายในอายคุวามตามท่ีกฎหมายกาํหนด เวน้แต่กฎหมายจะอนุญาต 

ให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีนานข้ึน ทั้งน้ี หากมีการดาํเนินการทางศาล ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บไวจ้นกว่าจะ

ส้ินสุดการดาํเนินการดงักล่าว รวมถึงระยะเวลาใด ๆ ในการดาํเนินการท่ีจาํเป็นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์จากนั้นขอ้มูลของท่าน

จะถูกลบหรือเกบ็ตามท่ีกฎหมายอนุญาต 
 

6.2 บริษทัเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานไวต้ลอดระยะเวลาท่ีเป็นพนกังานของบริษทั เพื่อปฏิบติัตามสัญญาและตาม 

ระยะเวลาท่ีจาํเป็นหลงัจากส้ินสุดการเป็นพนกังานของบริษทัแลว้  
 

6.3 บริษทัเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของสมาชิกครอบครัวหรือผูอ้ยูใ่นความดูแลของพนกังานของบริษทัไวต้ามระยะเวลาท่ี 

จาํเป็นต่อการประมวลผลเพื่อบรรลุวตัถุประสงคใ์นนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่เพื่อตอบสนองต่อสิทธิของ 

พนกังานในการไดรั้บสวสัดิการตามขอ้บงัคบัและระเบียบการบริหารงานบุคคลของบริษทั  
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6.4 กรณีท่ีบริษทัใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานโดยขอความยนิยอมจากพนกังาน บริษทัจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงั 

กล่าวจนกวา่พนกังานจะแจง้ขอยกเลิกความยนิยอมและบริษทัดาํเนินการตามคาํขอของพนกังานเสร็จส้ินแลว้ อยา่งไรกดี็บริษทั 

จะยงัเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานเท่าท่ีจาํเป็นสาํหรับบนัทึกเป็นประวติัว่าพนกังานเคยยกเลิกความยนิยอม เพื่อใหบ้ริษทั 

สามารถตอบสนองต่อคาํขอของพนกังานในอนาคตได ้
 

6.5 เม่ือพน้ระยะเวลาท่ีกาํหนดแลว้ บริษทัจะดาํเนินการลบ ทาํลาย ทาํใหข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวั 

บุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้หรือดาํเนินการอื่นใดตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกาํหนด เพื่อให้ 

การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ อยา่งไรกต็าม บริษทัจะเกบ็รักษาขอ้มูลบางอยา่งไวน้านกว่าท่ีระบุ 

ขา้งตน้ หากจาํเป็นท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบติัตามคาํสั่งของเจา้พนกังาน หรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอาํนาจ 

ผูเ้กี่ยวขอ้ง และเพื่อวตัถุประสงคท์างธุรกิจหรือโดยชอบตามกฎหมาย 

 

7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

 

7.1 บริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใตว้ตัถุประสงคท่ี์กาํหนดและตามกฎหมายใหแ้ก่บุคคลและหน่วยงาน 

ดงัต่อไปน้ี  

 

• บริษทัในเครือ ทั้งน้ี ใหห้มายความรวมถึงผูบ้ริหาร กรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง และ/หรือบุคลากรภายในของบริษทั

ดงักล่าวเท่าท่ีเกี่ยวขอ้ง และตามความจาํเป็นเพื่อการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  

• ผูใ้หบ้ริการเกี่ยวกบักระบวนการสรรหา และคดัเลือกบุคลากร การจา้งงาน การรับจา้งทาํเงินเดือน การจ่ายเงินเดือน การ

รักษาความปลอดภยั การตรวจสอบประวติั การทดสอบคุณสมบติัและความสามารถ แพลตฟอร์ม เวบ็ไซตข์องบุคคลท่ี

สาม บริษทัประกนัชีวิต โรงพยาบาลคู่สัญญา รวมถึงผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศอื่น ๆ ท่ีบริษทัจดัใหมี้ข้ึน และบุคคลอื่นท่ี

จาํเป็น เพื่อใหบ้ริษทัสามารถดาํเนินธุรกิจ และใหบ้ริการแก่พนกังาน รวมถึงมีความจาํเป็นอยา่งสมเหตุสมผลท่ีตอ้ง

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทาํใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษทั 

• บริษทัในเครือ คู่คา้ ผูว้า่จา้ง ท่ีปรึกษา ลูกคา้ของบริษทั บุคคลท่ีบริษทัเขา้ประมูลงานหรือเสนอขายสินคา้หรือใหบ้ริการ 

รวมทั้งบุคคลภายนอกท่ีมีความจาํเป็นอยา่งสมเหตุสมผลท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน   

• หน่วยงานของรัฐท่ีมีอาํนาจในการขอขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ สาํนกังานอยัการ ศาล พนกังาน

สอบสวน อยัการ กรมบงัคบัคดี เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์เจา้พนกังานบงัคบัคดี สาํนกังานประกนัสังคม กรมสรรพากร 

เจา้หนา้ท่ีกรมสรรพากร เจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือองคก์รอื่นใดท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดโดยกฎหมายในการขอขอ้มูล

ส่วนบุคคล รวมถึงอาจมีการเปิดเผยใหห้น่วยงานของรัฐ และเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการดาํเนินคดีของบริษทั

เองดว้ย 

• ผูเ้กี่ยวขอ้งในกรณีการปรับโครงสร้างองคก์ร หรือการควบรวมกิจการของบริษทั ซ่ึงบริษทัอาจตอ้งมีการโอนสิทธิไปยงั

กิจการดงักล่าว และอาจจาํเป็นตอ้งแบ่งปันขอ้มูลเพื่อวตัถุประสงค์ดงักล่าว 

 

7.2 บริษทัจะกาํหนดใหผู้ท่ี้ไดรั้บขอ้มูลมีมาตรการปกป้องขอ้มูลของท่านอยา่งเหมาะสม และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว 

เท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น และจะดาํเนินการเพื่อป้องกนัไม่ใหมี้การใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอาํนาจโดยมิชอบรวม 

ถึงจะดาํเนินการภายใตว้ตัถุประสงคท่ี์กาํหนดในประกาศฉบบัน้ี หรือวตัถุประสงคอ์ื่นท่ีกฎหมายกาํหนดใหก้ระทาํไดเ้ท่านั้นโดย 

ในกรณีท่ีกฎหมายกาํหนดว่าตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากท่าน บริษทัจะขอความยนิยอมจากท่านก่อน 
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8. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

 

8.1 บริษทัอาจส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานไปยงับริษทัในเครือหรือบุคคลอื่นในต่างประเทศในกรณีท่ีจาํเป็นเพื่อ 

การปฏิบติัตามสัญญาซ่ึงพนกังานเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระทาํตามสัญญาระหว่างบริษทักบับุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อ 

ประโยชน์ของพนกังานหรือเพื่อใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอของพนกังานก่อนเขา้ทาํสัญญา หรือเพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตราย 

ต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของพนกังานหรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย หรือเป็นการจาํเป็นเพื่อดาํเนินภารกิจเพื่อ 

ประโยชน์สาธารณะท่ีสาํคญั  
 

8.2 บริษทัอาจเกบ็ขอ้มูลของพนกังานบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวดท่ี์ใหบ้ริการโดยบุคคลอื่น และอาจใชโ้ปรแกรมหรือ 

แอปพลิเคชนัของบุคคลอื่นในรูปแบบของการใหบ้ริการซอฟทแ์วร์สาํเร็จรูปและรูปแบบของการใหบ้ริการแพลตฟอร์มสาํเร็จรูป 

ในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน แต่บริษทัจะไม่อนุญาตใหบุ้คคลท่ีไม่เกี่ยวขอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล 

ได ้และจะกาํหนดใหบุ้คคลอื่นเหล่านั้นตอ้งมีมาตรการคุม้ครองความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม  
 

8.3 ในกรณีท่ีมีการส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานไปยงัต่างประเทศ บริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคและ 

ใชม้าตรการท่ีเหมาะสมเพื่อทาํใหม้ัน่ใจไดว้่าขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานจะไดรั้บการคุม้ครองและพนกังานสามารถใชสิ้ทธิท่ี 

เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานไดต้ามกฎหมาย รวมถึงบริษทัจะกาํหนดใหผู้ท่ี้ไดรั้บขอ้มูลมีมาตรการปกป้องขอ้มูล 

ของพนกังานอยา่งเหมาะสมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวเท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น และดาํเนินการเพื่อป้องกนัไม่ใหบุ้คคล 

อื่นใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอาํนาจโดยมิชอบ 
 

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ท่านมีสิทธิในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยบริษทัฯ จะเคารพสิทธิของท่านและ 

จะดาํเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มูลของท่านภายใตส้ถานการณ์บางประการ 

อยา่งทนัท่วงที 

 

ท่านมีสิทธิดาํเนินการเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านดงัต่อไปน้ี 

 

9.1    สิทธิในการขอถอนความยนิยอม: ในกรณีท่ีบริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศยัความยนิยอมของท่าน 

ท่านมีสิทธิท่ีจะเพิกถอนความยินยอมท่ีจะให้บริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดต้ลอดเวลา ทั้งน้ี บริษทัฯ อาจ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากบริษทัฯ สามารถใชฐ้านอื่นในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

9.2    สิทธิในการขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการขอสาํเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษทัฯ 

 

9.3    สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหถู้กตอ้ง เป็นปัจจุบนั และสมบูรณ์ 

 

9.4    สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ลบ ทาํลาย หรือทาํใหข้้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่

สามารถระบุตวัตนของท่านไดใ้นกรณีท่ีไม่มีเหตุผลอนัสมควรให้บริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป โดยท่าน

สามารถใชสิ้ทธิในการขอให้บริษทัฯ ลบขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีควบคู่ไปกบัสิทธิในการคดัคา้นในขอ้ถดัไป อยา่งไรกต็าม การใชสิ้ทธิ

น้ีจะตอ้งไม่เป็นการใชสิ้ทธิเพื่อขอให้ลบขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งหมด โดยบริษทัฯ จะพิจารณาแต่ละคาํขอดว้ยความระมดัระวงัตาม

บทบญัญติัของกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

9.5    สิทธิในการคัดค้าน: ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษัทฯ ประมวลผลภายใต้ฐาน

ผลประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทัฯ นอกจากน้ี ท่านยงัมีสิทธิคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หากบริษทัฯ  

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงคท์างการตลาด การบนัทึกและวิเคราะห์ลกัษณะทางจิตวิทยาและพฤติกรรม

ของบุคคล (Profiling) 
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9.6    สิทธิในการขอให้มีการระงบัการประมวลผล: ท่านมีสิทธิขอให้บริษทัฯ ระงบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน

ชัว่คราว เช่น เม่ือท่านตอ้งการใหบ้ริษทัฯ แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหถู้กตอ้ง หรือเม่ือท่านร้องขอใหบ้ริษทัฯ พิสูจน์เหตุผล 

หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

9.7    สิทธิในการส่งหรือโอนยา้ยขอ้มูล: ในบางกรณี ท่านสามารถขอใหบ้ริษทัส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีสามารถใช้

งานโดยทัว่ไปไดใ้นรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิดงักล่าวน้ีจะใชไ้ดเ้ฉพาะในกรณีของขอ้มูล

ส่วนบุคคลท่ีท่านส่งมอบใหแ้ก่บริษทัฯ และการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวไดก้ระทาํโดยอาศยัความยินยอมของท่าน 

หรือในกรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวจาํเป็นตอ้งไดรั้บการประมวลผลเพื่อใหส้ามารถปฏิบติัตามภาระขอ้ผูกพนัภายใตส้ัญญาได ้  

 

9.8    สิทธิในการยื่นขอ้ร้องเรียน: ท่านมีสิทธิยื่นขอ้ร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวขอ้ง รวมไปถึงคณะกรรมการคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีท่ีท่านเห็นว่า บริษทัฯ หรือพนักงานของบริษทัฯ หรือผูใ้ห้บริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามพ.ร.บ.ฯ หรือ

ประกาศอื่น ๆ ท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจตามพ.ร.บ.ฯ ดงักล่าว ท่านอาจใชสิ้ทธิขา้งตน้ของท่านไดต้ลอดเวลา โดยติดต่อบริษทัฯ ผ่าน

ทางช่องทางการติดต่อตามท่ีระบุไว ้

 

บริษทัฯ อาจมีความจาํเป็นตอ้งขอขอ้มูลบางประการจากท่านเพื่อใชใ้นการยนืยนัตวัตนของท่านและรับรองสิทธิของท่านในการ

เขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล (หรือเพื่อใชสิ้ทธิอื่นใด) เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรการความปลอดภยัท่ีจะทาํให้ท่านมัน่ใจไดว้่าขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลท่ีไม่มีสิทธิเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าว  

 

บริษทัฯ จะใชค้วามพยายามในการตอบกลบัคาํขอท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายทั้งหมดภายใน 30 วนั ในบางกรณี บริษทัฯ อาจใชเ้วลา

มากกว่า 30 วนัหากคาํขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านยืน่คาํขอเขา้มาเป็นจาํนวนมากกว่าหน่ึงคาํขอ ในกรณีดงักล่าว บริษทัฯ 

จะแจง้ใหท่้านทราบและจะทาํการแจง้สถานะของคาํขอใหท่้านทราบอยูเ่สมอ 

 

10. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอยา่งยิง่ บริษทัฯ จะตรวจสอบและใชม้าตรการรักษา

ความปลอดภยัขององค์กร ทั้งทางกายภาพ และทางเทคนิคท่ีเหมาะสมอยู่เสมอ ในการจดัเกบ็และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล

ของท่าน เพื่อให้มัน่ใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกทาํลายโดยไม่ตั้ งใจ ถูกเปิดเผย และนาํไปใชใ้นทางท่ีผิด

วตัถปุระสงค ์หรือ เขา้ถึงโดยบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่พนกังานหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีของบริษทัฯ 

   

11. การขอความยนิยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยนิยอม 

 

11.1 ในกรณีท่ีบริษทัเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยอาศยัความยนิยอมของพนกังาน พนกังานมีสิทธิท่ีจะถอน 

ความยนิยอมของพนกังานท่ีใหไ้วก้บับริษทัไดต้ลอดเวลา ซ่ึงการถอนความยนิยอมน้ีจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเกบ็รวบรวม ใช ้ 

เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีพนกังานไดใ้หค้วามยนิยอมไปแลว้ 

 

11.2 หากพนกังานถอนความยนิยอมท่ีไดใ้หไ้วก้บับริษทัหรือปฏิเสธไม่ใหข้อ้มูลบางอยา่ง อาจส่งผลใหบ้ริษทัไม่สามารถ 

ดาํเนินการเพื่อบรรลุวตัถุประสงคบ์างส่วนหรือทั้งหมดตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีได ้
 

12.    การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว 

บริษทัฯ อาจแกไ้ขปรับปรุงแบบแจ้งเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีเป็นคร้ังคราว และเม่ือมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้ น 

บริษทัฯประกาศใหท่้านทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทั และ/หรือแจง้ให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล ทั้งน้ี หากจาํเป็นตอ้งขอความ

ยนิยอมจากท่านเราจะดาํเนินการขอความยนิยอมจากท่านเพิ่มเติมดว้ย 
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13.    การจัดการกับเร่ืองร้องเรียน หรือข้อสงสัย 

ท่านสามารถติดต่อบริษทัฯ เพื่อร้องเรียนเกี่ยวกบัวิธีการท่ีบริษทัฯ จัดเกบ็ ใช ้ประมวลผล และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

หรือสอบถามขอ้สงสัยไดท่ี้ช่องทาง ดงัต่อไปน้ี  

เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) 

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 

ประกาศฉบบัน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 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 และให้บริการออกแบบและติดตั้ง 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 

  

 

 

 

 

                                            


