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ประกาศเกียวกบัการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)  

สาํหรบักระบวนการทีเกียวข้องกบับุคลากร 

ของบริษทั เจียไต๋ จาํกดั และบริษทัอืนๆในกลุ่มเจียไต ๋

1. บททวัไป 

เพอืเป็นการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลําดบัรองทเีกยีวขอ้ง และให้

หมายความรวมถงึกฎหมายฉบบัแก้ไขเพมิเตมิใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 

บรษิทั เจยีไต๋ จาํกดั และบรษิทัอนืๆในกลุ่มเจยีไต ๋ (“บริษทัฯ”) จงึจดัทาํประกาศเกยีวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

(Privacy Notice) สําหรบักระบวนการทเีกยีวขอ้งกบับุคลากรของบรษิทัฯ (“ประกาศฯ”) ฉบบันีขนึ เพอือธบิายใหท้่าน

ทราบถงึวธิกีารทบีรษิทัฯ ปฏบิตัติ่อขอ้มูลทสีามารถระบุตวัตนของท่าน หรอือาจจะระบุตวัตนของท่านได ้ไม่ว่าทางตรง

หรอืทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เช่น วธิกีารเก็บรวบรวม ใช้ 

เปิดเผย หรือ การดําเนินการใด ๆ กับขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวธิกีารอตัโนมตัหิรอืไม่ก็ตาม อาท ิการบนัทกึ การ

จดัระบบ การจดัเกบ็ การปรบัเปลยีนหรอืการดดัแปลง การเรยีกคนื การส่ง การโอน การเผยแพร่หรอืการทาํใหส้ามารถ

เข้าถึงหรอืพร้อมใช้งานโดยวธิใีด ๆ การจัดเรยีง การนํามารวมกนั การจํากัดหรือการห้ามเข้าถึง การลบ หรือการ

ทําลาย (“ประมวลผล”) และเพอืแจ้งใหท้่านทราบถงึวตัถุประสงค์ในการประมวลผล ระยะเวลาในการเกบ็รกัษาขอ้มลู

ส่วนบุคคล ตลอดจนสทิธขิองท่านในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ทงันี บรษิทัฯ ขอแนะนําใหท้่านอ่านและทําความ

เขา้ใจถงึขอ้กําหนดต่าง ๆ ภายใต้ประกาศฯ ฉบบัน ีโดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี 

2. กลุ่มหรือประเภทของบุคคลทีบริษทัฯ ทาํการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใต้ประกาศฯ ฉบบันี กลุ่มหรอืประเภทของบุคคลทบีรษิทัฯ ทําการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล

ประกอบดว้ย 

2.1 ผู้สมคัรงาน ซึงหมายถึง บุคคลธรรมดาทอีาจได้รบัคดัเลอืกเป็นบุคลากรของบรษิัทฯ โดยบุคคลดงักล่าว

อาจเป็นผูแ้สดงเจตนาดว้ยตนเองเพอืสมคัรเป็นบุคลากรของบรษิทัฯ หรอือาจเป็นกรณีทบีรษิทัฯ เป็นฝ่าย

เกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของผูส้มคัรงานเอง 

2.2 บุคลากร ซึงหมายถึง บุคคลธรรมดาซึงทํางานหรือปฏิบัติหน้าทีใด ๆ ให้กับบริษัทฯ และได้รบัค่าจ้าง 

สวัสดิการ หรือค่าตอบแทนอืนใดไม่ว่าจะเรียกชืออย่างไรจากบริษัทฯ เพือตอบแทนการทํางาน เช่น 

กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการ พนักงาน บุคลากร ผูฝึ้กงาน หรอืบุคคลอนืใดทมีลีกัษณะเดยีวกนั แต่ไม่รวมถงึ

ผูร้บัจา้งหรอืผูใ้หบ้รกิารซงึเป็นคู่คา้ของบรษิทัฯ และ 

2.3 บุคคลทีเกียวข้องกบัผู้สมคัรงานหรือบุคลากร ซงึหมายถงึ บุคคลธรรมดาทเีกยีวขอ้งกบัผูส้มคัรงานหรอื

บุคลากรของบรษิทัฯ และใหห้มายความรวมถงึผูท้ขีอ้มลูส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้งกบั

กระบวนการทเีกียวขอ้ง เช่น บุคคลในครอบครวั (อาท ิบดิา มารดา คู่สมรส และบุตร) บุคคลทสีามารถ

ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน บุคคลอ้างองิ (Reference Person) ผู้รบัผลประโยชน์ และผู้คําประกนัการทํางาน 

เป็นตน้ 
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3. วิธีทีบริษทัฯ เกบ็รวบรวมและรบัข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

3.1 บรษิทัฯ เกบ็รวบรวมและรบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดงันี  

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลทีท่านให้ไว้กบับริษทัฯ โดยตรง 

ท่านอาจใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านแก่บรษิทัฯ โดยตรง เช่น  

 เมอืท่านยนืใบสมคัรงาน ประวตัิย่อ (Resume / Curriculum Vitae) และเอกสารประกอบการ

สมคัรงานใหแ้ก่บรษิทัฯ ไม่ว่าโดยการ walk-in การสมคัรงานทบีูธรบัสมคัรงาน หรอืการสมคัร

งานผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถงึเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  

 เมอืท่านเขา้สมัภาษณ์งานหรอืเขา้ทําสญัญากบับรษิทัฯ  

 เมอืท่านส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ซงึมขีอ้มลูส่วนบุคคลของท่านปรากฏอยู่มาใหก้บับรษิทัฯ  

 เมอืท่านติดต่อกับบรษิทัฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบลายลกัษณ์อกัษรหรอืวาจา 

เช่น โทรศพัท ์อเีมล ไปรษณีย ์โซเชยีลมเีดยี เวบ็ไซต ์แอปพลเิคชนั ระบบอเิลก็ทรอนิกสต์่าง ๆ 

ของบรษิทัฯ การประชุมออนไลน์ การพบปะกนัโดยตรง หรอืโดยวธิกีารอนืใด 

 เมอืท่านเขา้ร่วมกจิกรรมใด ๆ ของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลทีบริษทัฯ เกบ็รวบรวมจากท่านโดยอตัโนมติั 

บรษิทัฯ อาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านโดยอตัโนมตัผิ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การใชคุ้กก ี

(Cookies) หรอืเทคโนโลยอีนื ๆ ทคีล้ายคลงึกนั รายละเอียดเพมิเติมโปรดดู นโยบายการใช้คุกก ี

https://www.chiataigroup.com/policy.php  

(ค) ข้อมูลส่วนบุคคลทีบริษทัฯ ได้รบัมาจากแหล่งอืนหรือบุคคลภายนอก 

ในกรณีทที่านเป็นผูส้มคัรงานหรอืบุคลากร บรษิทัฯ อาจไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอนื

หรอืบุคคลภายนอก เช่น เว็บไซต์รบัสมคัรงานของบุคคลภายนอก บรษิัทในเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ 

(CP Group) บุคคลอ้างองิของท่าน บรษิทัจดัหางาน หน่วยงานของรฐั สถานศกึษา หรอืแหล่งขอ้มูล

โซเชยีลมเีดยี เป็นตน้ 

ทงันี ในกรณีทีท่านเป็นบุคคลทีเกียวข้องกับผู้สมคัรงานหรือบุคลากร (อาทิ บุคคลในครอบครวั 

บุคคลทสีามารถตดิต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน บุคคลอา้งองิ ผูร้บัผลประโยชน์ หรอืผูค้าํประกนัการทํางาน

ของบุคลากร เป็นตน้) บรษิทัฯ อาจไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจากผูส้มคัรงานหรอืบุคลากร ไม่ว่า

จากใบสมคัรงานหรอืเอกสารต่าง ๆ ทผีูส้มคัรงานหรอืบุคลากรส่งมอบใหแ้ก่บรษิทัฯ หรอืผูส้มคัรงาน

ไดใ้หข้อ้มลูของท่านไวใ้นขณะเขา้สมัภาษณ์งานกบับรษิทัฯ หรอืโดยวธิกีารอนืใด 

3.2 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รบัการแจง้ถงึรายละเอียดต่าง ๆ ตามทรีะบุไวใ้น

ประกาศฯ ฉบบันี ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากดัเฉพาะ วตัถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ 

เปิดเผย และหรอืประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล หรอืหากเป็นกรณีทกีฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลกําหนดใหก้ารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใดต้องได้รบัความยนิยอมจากท่าน บรษิัทฯ จะขอความ

ยนิยอมโดยชดัแจง้จากทา่น 
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3.3 ในกรณีทบีรษิทัฯ เกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไวก้่อนวนัทกีฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลมผีลใชบ้งัคบั บรษิัทฯ จะเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามวตัถุประสงคเ์ดมิใน

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล อย่างไรกด็ ีภายหลงัจากทกีฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล

ในส่วนทเีกยีวขอ้งกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลมผีลใชบ้งัคบั หากท่านไม่ประสงคใ์ห้

บรษิทัฯ เกบ็รวบรวมและใชข้อ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวและเป็นกรณีทบีรษิทัฯ อาศยัฐานความยนิยอมในการ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายงับรษิทัฯ เพอืขอยกเลกิความยนิยอม ตาม

ช่องทางการตดิต่อทรีะบุไวใ้นขอ้  ของประกาศฯ ฉบบันี ทงันี บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการพจิารณาคําขอ

ยกเลกิความยนิยอมของท่านและดาํเนินการตามทกีฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด  

4. ข้อมูลส่วนบุคคลทีถกูเกบ็รวบรวม 

ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านทถีูกเกบ็รวบรวมและประมวลผลภายใตป้ระกาศฯ ฉบบัน ีไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลทที่าน

ให้ไว้กบับรษิทัฯ โดยตรง หรอืขอ้มูลส่วนบุคคลทบีรษิทัฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอตัโนมตั ิหรอืขอ้มูลส่วนบุคคลที

บรษิทัฯ ไดร้บัมาจากแหล่งอนืหรอืบุคคลภายนอก ไดแ้ก่ 

4.1 ข้อมูลส่วนตวั เช่น ชือ นามสกุล วนั/เดอืน/ปีเกิด สถานทเีกิด อายุ เพศ นําหนัก ส่วนสูง เลขประจําตวั

ประชาชน เลขหนังสอืเดนิทาง รูปถ่าย ลายมอืชอื สญัชาต ิสถานภาพสมรส สถานภาพทางทหาร ทะเบยีน

รถยนต ์เป็นต้น 

4.2 ข้อมูลการติดต่อ เช่น ทอียู่อาศยั หมายเลขโทรศพัท ์อเีมล และไอดผีูใ้ชง้านแอปพลเิคชนัต่าง ๆ (เช่น Line 

ID, WeChat ID, WhatsApp ID) เป็นตน้ 

4.3 ข้อมูลเกียวกบัการศึกษา การฝึกอบรม และทักษะความสามารถต่าง ๆ  เช่น ประวตัิการศกึษาและ

การฝึกอบรม หนังสอืรบัรองคุณวุฒ ิใบแสดงผลการศกึษา ความสามารถทางดา้นภาษา ความสามารถดา้น

คอมพิวเตอร์ ทกัษะการพิมพ์ดีด ข้อมูลการอบรมและขอ้มูลการทดสอบ และกิจกรรมทเีขา้ร่วมระหว่าง

การศกึษา เป็นตน้ 

4.4 ข้อมูลเกียวกบัการสมคัรงาน เช่น ประวตัส่ิวนตวั ประวตักิารทํางาน ประวตัยิ่อ (Resume / Curriculum 

Vitae) ตําแหน่งทสีมคัร เงินเดือนทคีาดหวงั ข้อมูลทไีด้รับจากการสมัภาษณ์งาน หลกัฐานหรือหนังสอื

อา้งองิต่าง ๆ งานอดเิรก และขอ้มลูทปีรากฏในแบบประเมนิผลการสมัภาษณ์ (อาท ิผลการประเมนิ ความรู้

และประสบการณ์การทาํงาน คุณลกัษณะส่วนบุคคล การทาํงานร่วมกบัผูอ้นื และศกัยภาพ) เป็นตน้ 

4.5 ข้อมูลทีใช้ประกอบเป็นหลกัฐานในการสมคัรงานหรือทํานิติกรรมต่าง ๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที

ปรากฏในสําเนาบตัรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง ข้อมูลการตรวจลงตรา (Visa) สําเนา

ใบอนุญาตทํางาน (Work permit) สําเนาใบเปลียนชอืนามสกุล สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาใบสําคญัการ

เกณฑท์หาร สาํเนาสมุดบญัชธีนาคาร สาํเนาทะเบยีนสมรส สาํเนาสตูบิตัร สาํเนาใบขบัข ีสําเนาทะเบยีนรถ 

แบบแจ้งขออนุมตัิเงินเดือนพนักงานใหม่และบรรจุเป็นรายเดือน เอกสารผลการตรวจร่างกายก่อนเขา้

ทํางาน แบบระบุนามผูร้บัผลประโยชน์ แบบขนึทะเบยีนผูป้ระกนัตน ใบสมคัรเขา้เป็นสมาชกิกองทุนสาํรอง

เลยีงชพี สญัญาจา้งงาน หนังสอืคําประกนัการทาํงานและเอกสารทเีกยีวขอ้ง (อาท ิหนังสอืรบัรองตําแหน่ง 

สาํเนาบตัรขา้ราชการของผูค้ําประกนัการทาํงาน (หากม)ี หนังสอืรบัรองเงนิเดอืน หรอืเอกสารจดัตงับรษิทัที

มชีอืผูค้าํประกนัการทาํงานเป็นเจา้ของหรอืเป็นหุน้ส่วน) และหนังสอืมอบอํานาจ เป็นตน้ 
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4.6 ข้อมูลเกียวกบัการทาํงานและการประเมินผล เช่น รหสัประจาํตวัพนักงานหรอืบุคลากร ตําแหน่ง แผนก

หรือฝ่ายงานทีสงักัด สายการบงัคบับญัชา ผลการประเมินผลการปฏิบตัิงาน พฤติกรรมในการทํางาน 

ผลงานและหรอืรางวลัทเีคยได้รบั ขอ้มูลการไดร้บัการฝึกอบรมทงัภายในและภายนอกบรษิทัฯ ขอ้มูลการ

ลงโทษทางวนัิย ขอ้มูลทปีรากฏในหนังสอืโอนยา้ยบุคลากรขา้มบรษิทั สญัญายมืตวับุคลากร ใบลาออกจาก

การเป็นพนักงานหรอืบุคลากร และเหตุผลทลีาออก เป็นตน้ 

4.7 ข้อมูลเกียวกบัผลประโยชน์และค่าตอบแทน เช่น เงินเดอืน ค่าจ้าง ผลตอบแทน โบนัส รายละเอียด

เกยีวกบัค่าบําเหน็จ สวสัดกิาร ขอ้มูลบญัชธีนาคาร ขอ้มูลเกยีวกบัการคาํประกนัการทาํงาน ขอ้มูลเกยีวกบั

ผู้รบัผลประโยชน์ ขอ้มูลเกยีวกบัการประกนัสงัคม ข้อมูลเกยีวกบักองทุนสํารองเลยีงชพี ขอ้มูลด้านภาษี

อากร ข้อมูลการหกัลดหย่อนภาษี ขอ้มูลเกยีวกบัสทิธิประโยชน์ด้านสุขภาพและหรอืผลประโยชน์อนื ๆ 

ขอ้มลูส่วนบุคคลทปีรากฏในใบรบัรองแพทย ์รายงานสุขภาพประจาํปี แบบแจง้การลาคลอด แบบเบกิเงนิยมื

สวัสดิการ หนังสือยินยอมให้หกัเงินเดือน ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี แบบการเรียกค่าสินไหมทดแทน 

(สาํหรบัการประกนัอุบตัิเหตุ และประกนัชวีติ) และแบบขออนุมตัผิลประโยชน์เมอืพน้สภาพบุคลากรสําหรบั

การเกษยีณอายุ เป็นตน้ 

4.8 ข้อมูลเกียวกบัสถิติทางทะเบียนบุคลากร เช่น วนัทเีรมิงาน วนัครบกําหนดทดลองงาน วนัและเวลาทเีขา้

ทาํงาน จาํนวนชวัโมงททีาํงาน จาํนวนชวัโมงททีํางานล่วงเวลา วนัหยุดพกัผ่อนประจาํปี วนัลา แบบแจง้การลา 

รายละเอยีดการลารวมถงึสาเหตุการลา บนัทกึการเขา้ออกบรษิทัฯ และบนัทกึการใชร้ะบบต่าง ๆ ของบรษิทัฯ 

เป็นตน้ 

4.9 ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว เช่น ศาสนา เชอืชาต ิประวตัอิาชญากรรม ขอ้มลูสุขภาพ ความพกิาร 

และขอ้มลูชวีภาพ (อาท ิขอ้มลูจําลองลายนิวมอื และขอ้มลูจําลองภาพใบหน้า) เป็นตน้ 

4.10 ข้อมูลด้านเทคนิค เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขประจําเครืองคอมพิวเตอร์  

(IP Address) และขอ้มูลทบีรษิทัฯ เก็บรวบรวมผ่านคุกก ี(Cookies) หรอืเทคโนโลยอีนืทคีล้ายคลงึกนั เป็น

ตน้ 

4.11 ข้อมูลอืน ๆ เช่น บันทึกเสียงการสนทนา และบันทึกภาพนิงและภาพเคลือนไหวผ่านกล้องวงจรปิด 

(CCTV) เป็นต้น 

5. วตัถปุระสงคแ์ละฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1 บรษิทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพอืวตัถุประสงค์ต่าง ๆ ภายใต้ฐานทางกฎหมายดงัต่อไปนี 

(รวมกนัเรยีกว่า “วตัถปุระสงคที์กาํหนด”) 

ลาํดบั วตัถปุระสงคที์กาํหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 

(ก)  เพือวัตถุประสงค์ในการ

รับสมัครงาน คัดเลือก

ผู้ ส มั ค ร ง า น  ก า ร

สั ม ภ า ษ ณ์  แ ล ะ ก า ร

 ฐานสญัญา: การประมวลผลส่วนบุคคลของผู้สมคัรงาน เป็น

การจําเป็นเพอืใช้ในการพจิารณาคําขอของผู้สมคัรงาน ทไีด้

แสดงเจตนาสมคัรงานเพอืเขา้สู่กระบวนการคดัเลอืกบุคลากร
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ลาํดบั วตัถปุระสงคที์กาํหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 

ดํ า เ นิ น ก า ร ใ ด  ๆ  ที

เกยีวขอ้งกบัการรบัสมคัร

งาน 

ของบรษิทัฯ เช่น การพจิารณาคดัเลอืกผู้สมคัรงาน และการนัด

สมัภาษณ์งาน เป็นตน้ 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคลของผู้สมคัรงานหรอืบุคคลทเีกยีวขอ้งกบัผู้สมคัรงาน 

เป็นการจําเป็นเพอืประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบรษิัทฯ 

ในการพจิารณาและตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูส้มคัรงาน 

 ฐานความยินยอม: ในกรณีทบีรษิทัฯ จะทําการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานจากบุคคลภายนอก เช่น 

เว็บไซต์รบัสมคัรงาน หรือบริษัทจดัหางาน (Recruiter) โดย

การตัดสินใจของบริษัทฯ เอง (Own Initiative) เพือเสนอ

ตําแหน่งงานใหแ้กผู่ส้มคัรงาน บรษิทัฯ จะดาํเนินการโดยอาศยั

ความยินยอมทีได้รบัจากผู้สมคัรงาน ซึงอาจดําเนินการผ่าน

ทางบุคคลภายนอกดงักล่าวทเีป็นผู้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล

ของผูส้มคัรงานใหแ้ก่บรษิทัฯ 

นอกจากนี การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทมีคีวามอ่อนไหว

ของผู้สมคัรงาน เช่น ประวตัิอาชญากรรม ความพิการ และ

ขอ้มูลสุขภาพ เพอืการพจิารณาคดัเลอืกผู้สมคัรงาน บรษิทัฯ 

จะดาํเนินการโดยอาศยัความยนิยอมทไีดร้บัจากผูส้มคัรงาน 

(ข)  เพือวัตถุประสงค์ในการ

ตรวจสอบยืนยันตัวตน

ของผู้สมคัรงาน บุคลากร 

หรอืบุคคลทเีกยีวขอ้งกบั

ผูส้มคัรงานหรอืบุคลากร  

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคลของผู้สมคัรงาน บุคลากร หรอืบุคคลทเีกยีวขอ้งกบั

ผู้สมคัรงานหรือบุคลากร เป็นการจําเป็นเพอืประโยชน์โดย

ชอบด้วยกฎหมายของบรษิัทฯ ในการตรวจสอบยนืยนัตวัตน

ของบุคคลดงักล่าว เพอืการสมคัรงานหรอืทํานิตกิรรมต่าง ๆ  

 ฐานความยินยอม: การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทมีคีวาม

อ่อนไหวทปีรากฏอยู่บนสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน เช่น 

ศาสนาและหรอืหมู่โลหติ ในขนัตอนการตรวจสอบยนืยนัตวัตน

ของผูส้มคัรงาน บุคลากร หรอืบุคคลทเีกยีวขอ้งกบัผู้สมคัรงาน

หรอืบุคลากร โดยไม่อาจปิดทบั ขดีคาด หรอืหลกีเลยีงการเกบ็

รวบรวมข้อมูลดังกล่าวได้ บริษัทฯ จะดําเนินการโดยอาศยั

ความยนิยอมทไีดร้บัจากบุคคลดงักล่าว 

(ค)  เพือวัตถุประสงค์ในการ

ติดต่อสือสารกับผู้สมัคร

งาน บุคลากร และบุคคล

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคลเป็นการจําเป็นเพอืประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย
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ลาํดบั วตัถปุระสงคที์กาํหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 

ทีเกียวข้องกับผู้สมัคร

งานหรอืบุคลากร 

ของบรษิทัฯ ในการตดิต่อสอืสารกบัผู้สมคัรงาน บุคลากร และ 

บุคคลทเีกยีวขอ้งกบัผูส้มคัรงานหรอืบุคลากร 

(ง)  เพือวัตถุประสงค์ในการ

ดํ า เ นิ น ก า ร ใ ด  ๆ  ที

เกียวขอ้งกบัการจ้างงาน 

และการบรรจุบุคลากร

เขา้ทาํงาน  

 ฐานสญัญา: การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรงาน

หรอืบุคลากร เป็นการจําเป็นเพอืดําเนินการเขา้ทําสญัญาจ้าง 

และสญัญาอนื ๆ ตลอดจนการดําเนินการใด ๆ ทจีําเป็นก่อน

การเขา้ทําสญัญาดงักล่าว เช่น การพจิารณาอนุมตัิเงินเดอืน 

สวสัดกิาร และผลประโยชน์ใด ๆ ก่อนทําสญัญาจา้งหรอืบรรจุ

เขา้เป็นบุคลากรของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

ในกรณีของผูค้าํประกนัการทํางาน การประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลของผู้คําประกันการทํางาน เป็นการจําเ ป็นเพือ

ดาํเนินการเขา้ทาํสญัญาคาํประกนัการทาํงานของบุคลากรซงึผู้

คาํประกนัการทาํงานเป็นคู่สญัญา 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคลของบุคลากร และบุคคลทเีกยีวขอ้งกบับุคลากร เป็น

การจาํเป็นในการบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรบุคคลของบรษิทัฯ 

เช่น การตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติของบุคลากร เพือ

บรรจุบุคลากรเขา้ทาํงานในตําแหน่งทเีหมาะสม เป็นตน้ 

 ฐานความยินยอม: การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทมีคีวาม

อ่อนไหวของบุคลากร เช่น ประวตัิอาชญากรรม ความพกิาร 

และข้อมูลสุขภาพ เพือพิจารณาความเหมาะสมและทักษะ

ความสามารถในการทํางาน บรษิัทฯ จะดําเนินการโดยอาศยั

ความยนิยอมทไีดร้บัจากบุคลากร 

(จ)  เพือวัตถุประสงค์ในการ

บริหารจดัการสวสัดิการ

และผลประโยชน์ให้แก่

บุ คล ากรและบุ ค คลที

เกยีวขอ้งกบับุคลากร  

 ฐานสญัญา: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร 

เป็นการจําเป็นสําหรับบริษัทฯ ในการปฏิบตัิตามสญัญาจ้าง 

และสญัญาอนื ๆ ซงึบุคลากรเป็นคู่สญัญา 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคลของบุคลากร และบุคคลทเีกยีวขอ้งกบับุคลากร เป็น

การจําเป็นต่อการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของ

บริษัทฯ เช่น การจัดสรรสวัสดิการและผลประโยชน์ของ

บุคลากร และบุคคลทเีกยีวขอ้งกบับุคลากร 

 ฐานการปฏิบติัตามกฎหมายเพือให้บรรลุวตัถุประสงค์

เกียวกบัการคุ้มครองแรงงาน และการประกนัสงัคม: การ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคลากร เป็นการจําเป็นเพอื
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ลาํดบั วตัถปุระสงคที์กาํหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 

การปฏบิตัติามกฎหมายเพอืใหบ้รรลุวตัถุประสงค์เกยีวกบัการ

คุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม สวัสดิการเกียวกับการ

รักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิตามกฎหมาย การคุ้มครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถ หรอืการคุม้ครองทางสงัคม 

 ฐานความยินยอม: การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทมีคีวาม

อ่อนไหวของบุคลากร และบุคคลทเีกียวขอ้งกบับุคลากร เช่น 

ขอ้มูลสุขภาพ เพอืการบรหิารจดัการการประกนัภัยแบบกลุ่ม

หรือสวสัดิการอนื ๆ บริษัทฯ จะดําเนินการโดยอาศยัความ

ยนิยอมทไีดร้บัจากบุคลากรและบุคคลทเีกยีวขอ้งกบับุคลากร 

(ฉ)  เพือวัตถุประสงค์ในการ

ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที ข อ ง

บุคลากรตามสัญญาจ้าง 

ข้ อ ต ก ล ง ก า ร ว่ า จ้ า ง 

สั ญ ญ า แ ต่ ง ตั ง  ห รื อ

สัญญาอืนใด ซึงเข้าทํา

กบับรษิทัฯ 

 ฐานสญัญา: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร 

เป็นการจําเป็นเพอืการปฏบิตัหิน้าทหีรอืทํางานตามขอบเขตที

ระบุในสัญญาจ้าง ข้อตกลงการว่าจ้าง สัญญาแต่งตัง หรือ

สญัญาอนืใด ซงึบุคลากรไดเ้ขา้ทํากบับรษิทัฯ เช่น การใชแ้ละ

เปิดเผยชอื นามสกุล และข้อมูลส่วนบุคคลทปีรากฏในบัตร

ประจําตวัประชาชนของบุคลากร เพอืยนืยนัตวัตนในฐานะผู้มี

อํานาจกระทําการแทนบริษัทฯ ในการลงนามในสญัญาหรือ

เอกสาร หรือการทํา นิติกรรมใด ๆ ในนามของบริษัทฯ 

ตลอดจนการใช้และเปิดเผยชือของบุคลากรในประกาศ ใบ

อนุมตัิ แบบฟอร์ม หรือเอกสารอืน ๆ ของบริษัทฯ ตามขอบ

อํานาจหน้าท ีหรอืส่วนงานทบีุคลากรดงักล่าวเป็นผูร้บัผดิชอบ 

เป็นตน้ 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคลของบุคลากร เป็นการจําเป็นเพอืประโยชน์โดยชอบ

ดว้ยกฎหมายในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  

(ช)  เพือวัตถุประสงค์ในการ

บันทึกเวลาการทํางาน 

จ่ าย เงิน เดือน ค่ าจ้ าง 

โบนัส ค่าตอบแทน หรือ

สทิธปิระโยชน์ใด ๆ 

 ฐานสญัญา: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร 

เป็นการจําเป็นสําหรับการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส 

ค่าตอบแทน และหรอืสทิธปิระโยชน์ใด ๆ ตามสญัญาจา้ง และ

สญัญาอนื ๆ ซงึบุคลากรเป็นคู่สญัญา 

 ฐานการปฏิบติัตามกฎหมาย: ในบางกรณี การประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร และบุคคลทีเกียวข้องกับ

บุคลากร เป็นการปฏบิตัติามกฎหมายของบรษิทัฯ เช่น การหกั

ภาษ ีณ ทจี่าย ตามกฎหมายว่าดว้ยภาษอีากร เป็นตน้ 
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 ฐานความยินยอม: การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทมีีความ

อ่อนไหวของบุคลากร เช่น การใช้ขอ้มูลชวีภาพ (ข้อมูลจําลอง

ลายนิวมอื ขอ้มูลจําลองภาพใบหน้า) เพอืใช้ในการบนัทกึเวลา

การทาํงาน บรษิทัฯ จะดาํเนินการโดยอาศยัความยนิยอมทไีดร้บั

จากบุคลากร  

(ซ)  เพือวัตถุประสงค์ในการ

ปฏิบัติตามกฎหมายที

เกียวข้องกับการบริหาร

จัดการทรัพยากรบุคคล 

และคําสังโดยชอบด้วย

ก ฎ ห ม า ย ข อ ง ศ า ล 

ห น่วยงานของรัฐและ

เจา้หน้าททีเีกยีวขอ้ง 

 ฐานการปฏิบติัตามกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูลส่วน

บุคคลของบุคลากร และบุคคลทเีกยีวขอ้งกบับุคลากร เป็นการ

ปฏบิตัติามกฎหมายของบรษิทัฯ ซงึรวมถงึแต่ไม่จํากดัเฉพาะ 

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการ

ประกนัสงัคม กฎหมายว่าดว้ยกองทุนสาํรองเลยีงชพี กฎหมาย

ภาษีอากร กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

กฎหมายว่าดว้ยการกระทาํความผดิเกยีวกบัคอมพวิเตอร ์เช่น 

การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคลากรใหแ้กห่น่วยงานของ

รฐัทเีกียวขอ้ง (อาท ิสํานักงานประกนัสงัคม กรมส่งเสรมิและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ

กรมสรรพากร) เป็นตน้ 

 ฐานการปฏิบติัตามกฎหมายเพือให้บรรลุวตัถุประสงค์

เกียวกบัประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข: ในบาง

กรณี การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทมีีความอ่อนไหวของ

บุคลากร (อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และข้อมูล

สุขภาพ) เป็นการจําเป็นเพอืการปฏบิตัติามกฎหมาย เพอืให้

บรรลุวัตถุประสงค์เกียวกับประโยชน์สาธารณะด้านการ

สาธารณสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่อ

อนัตรายหรอืโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรอื

การใชข้อ้มูลสุขภาพเพอืพจิารณาความเหมาะสมในการทาํงาน

ในบางตําแหน่งงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที

เกยีวขอ้ง  

 ฐานการปฏิบติัตามกฎหมายเพือให้บรรลุวตัถุประสงค์

เกียวกบัการคุ้มครองแรงงาน และการประกนัสงัคม: การ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคลากร เป็นการจําเป็นเพอื

การปฏบิตัติามกฎหมายเพอืใหบ้รรลุวตัถุประสงค์เกยีวกบัการ

คุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม สวัสดิการเกียวกับการ

รักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิตามกฎหมาย การคุ้มครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถ หรอืการคุม้ครองทางสงัคม 



 
 

หนา้ : 9 / 16 

 

ลาํดบั วตัถปุระสงคที์กาํหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 

(ฌ)  เพือวัตถุประสงค์ในการ

ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร

ปฏิบัติงาน หรือหน้าที

ของบุคลากร 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคลของบุคลากร เป็นการจําเป็นเพอืประโยชน์โดยชอบ

ด้วยกฎหมายในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากร

เพอืการบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรบุคคล หรอืเพอืประโยชน์

อนืใดในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

(ญ)  เพือวัตถุประสงค์ในการ

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ก า ร

ฝึกอบรมบุคลากร  

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคลของบุคลากร เป็นการจําเป็นเพอืประโยชน์โดยชอบ

ดว้ยกฎหมายของบรษิทัฯ ในการบรกิารจดัการการจดัฝึกอบรม 

เช่น การลงทะเบียนหลักสูตรอบรม การจัดทําแผนการ

ฝึกอบรม ตลอดจนการจดัสรรสงิอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้

เหมาะสมกบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม เป็นตน้ 

(ฎ)  เพือวัตถุประสงค์ในการ

โอนย้ายบุคลากร และ

การยมืตวับุคลากร 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคลของบุคลากร เป็นการจําเป็นเพอืประโยชน์โดยชอบ

ด้วยกฎหมายในการบริหารจดัการด้านทรพัยากรบุคคลของ

บรษิทัฯ เช่น การโอนยา้ยหรอืยมืตวับุคลากร เป็นตน้ 

 ฐานสญัญา: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร 

เป็นการจําเป็นเพือปฏิบัติตามสัญญาจ้าง สัญญาโอนย้าย

บุคลากรซงึบุคลากรเป็นคู่สญัญา หรอืสญัญาอนืใดทมีลีกัษณะ

ทาํนองเดยีวกนั 

(ฏ)  เพือวัตถุประสงค์ในการ

บริหารจดัการทรพัยากร

บุคคลในเรืองอืน ๆ เช่น 

การเลิกจ้าง การลาออก 

การ เกษียณ และการ

ลงโทษทางวนิัย เป็นตน้ 

 ฐานสญัญา: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร 

เป็นการจําเป็นเพอืใชใ้นการปฏบิตัหิน้าทตีามสญัญาจา้ง และ

สญัญาอืน ๆ ซึงบุคลากรเป็นคู่สญัญา เช่น การจ่ายเงนิหรอื

ผลประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรตามทรีะบุไว้ในสญัญาจา้ง 

ในกรณีทบีุคลากรลาออกหรอืเกษียณจากการทํางาน 

 ฐานการปฏิบติัตามกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูลส่วน

บุคคลของบุคลากร เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายของบรษิทัฯ 

เช่น การดําเนินการตามกระบวนการเลิกจ้าง หรือการจ่าย

ค่าชดเชยกรณีเกษียณอายุ ตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง

แรงงาน เป็นต้น  

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคลของบุคลากร เป็นการจําเป็นเพอืประโยชน์โดยชอบ

ด้วยกฎหมายในการจดัการด้านทรพัยากรบุคคลของบรษิทัฯ 
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เช่น การลงโทษทางวนัิยและบนัทกึประวตักิารถูกลงโทษทาง

วนิัยของบุคลากร และการให้พ้นสภาพจากการเป็นบุคลากร

ของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

(ฐ)  เพือวัตถุประสงค์ในการ

จั ด กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง  ๆ 

สําหรับบุคลากรภายใน

บรษิทัฯ 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคลของบุคลากร เป็นการจําเป็นเพอืประโยชน์โดยชอบ

ดว้ยกฎหมายในการจดักจิกรรมต่าง ๆ สําหรบับุคลากรภายใน

บรษิทัฯ 

ทงันี หากเป็นกรณีทกีฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองขอ้มูลส่วน

บุคคลกําหนดใหก้ารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใดต้องได้รบั

ความยนิยอมจากท่าน บรษิัทฯ จะขอความยนิยอมโดยชดัแจง้

จากท่าน 

(ฑ)  เพือวัตถุประสงค์ในการ

ก่อตังสิทธิเรียกร้องตาม

กฎหมาย การปฏบิตัติาม

หรอืการใช้สทิธเิรียกร้อง

ตามกฎหมาย หรือการ

ยกขนึต่อสู้สิทธิเรยีกร้อง

ตามกฎหมาย 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคลเป็นการจําเป็นเพือการก่อตังสิทธิเรียกร้องตาม

กฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตาม

กฎหมาย หรอืการยกขนึต่อสู้สทิธเิรยีกร้องตามกฎหมาย ใน

ขนัตอนต่าง ๆ ตามกฎหมาย เช่น การสอบสวนและหรอืการไต่

สวนโดยเจ้าหน้าทรีฐั การเตรยีมคด ีการดําเนินคด ีและหรอื

การต่อสูค้ดใีนชนัศาล เป็นตน้ 

(ฒ)  เพือวัตถุประสงค์ในการ

ตรวจสอบดูแลความสงบ

เรยีบรอ้ยและรกัษาความ

ปลอดภยัของบุคคล และ

ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ  

 ฐานการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ

สุขภาพของบุคคล: การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นการ

จําเป็นเพอืประโยชน์ในการตรวจสอบ ดูแล ป้องกนั หรอืระงบั

เหตุการณ์ใด ๆ ทีอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ

สุขภาพของบุคคล 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคลเป็นการจําเป็นเพอืประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย

ในการตรวจสอบดูแลความสงบเรียบร้อยและรักษาความ

ปลอดภยัในทรพัย์สนิของบรษิทัฯ เช่น การใชภ้าพบนัทกึจาก

กล้องวงจรปิด (CCTV) เพอืป้องกนัการสูญหาย หรอืเสยีหาย

ในทรพัย์สินของบริษัทฯ หรือใช้เพอืติดตามเอาคืนทรพัย์สนิ 

หรือเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย ในกรณีทมีีการทําให้ทรพัย์สนิ

ของบรษิทัฯ สญูหาย หรอืเสยีหาย เป็นตน้ 

 ฐานความยินยอม: การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทมีีความ

อ่อนไหวของบุคลากร เช่น การใช้ขอ้มูลชวีภาพ (ข้อมูลจําลอง
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ลาํดบั วตัถปุระสงคที์กาํหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 

ลายนิวมอื หรอืขอ้มูลจําลองภาพใบหน้า) เพอืใช้ในการยืนยนั

ตัวตนก่อนเข้าสถานประกอบการหรือเขา้ถึงระบบต่าง ๆ ของ

บรษิัทฯ บรษิัทฯ จะดําเนินการโดยอาศยัความยินยอมทีได้รบั

จากบุคลากร 

(ณ)  เพอืการดําเนินการใด ๆ 

ที จํ า เ ป็ น  แ ล ะ เ ป็ น

ประ โย ช น์ต่ อบริษัทฯ 

หรือบุคคลหรอืนิติบุคคล

อนื หรอืเกยีวขอ้งโดยตรง

กบัวตัถุประสงคท์กีําหนด

ขา้งตน้ 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูล

ส่วนบุคคลเป็นการจําเป็นเพอืประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ของบรษิทัฯ หรอืบุคคลหรอืนิตบุิคคลอนื ในการดําเนินการใด ๆ 

ทจีําเป็น และหรอืเป็นประโยชน์ต่อบรษิัทฯ หรอืบุคคลหรอืนิติ

บุคคลอนื หรอืเกยีวขอ้งโดยตรงกบัวตัถุประสงคท์กีําหนดขา้งต้น 

ทงันี หากเป็นกรณีทกีฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองขอ้มูลส่วน

บุคคลกําหนดใหก้ารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใดต้องได้รบั

ความยนิยอมจากท่าน บรษิัทฯ จะขอความยนิยอมโดยชดัแจง้

จากท่าน 

(ด)  เพอืวตัถุประสงค์อนื ๆ ที

บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่าน

ทราบ  

 บรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบถงึวตัถุประสงค์อนืใดอนัเป็นเหตุ

ให้บริษัทฯ ต้องประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลของ ท่าน

นอกเหนือไปจากวตัถุประสงค์ตามทรีะบุไว้ข้างต้น หรือเมอื

บรษิทัฯ มกีารเปลยีนแปลงวตัถุประสงค์เดมิทกีําหนดไว ้ 

ทงันี หากเป็นกรณีทกีฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองขอ้มูลส่วน

บุคคลกําหนดใหก้ารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใดต้องได้รบั

ความยนิยอมจากท่าน บรษิัทฯ จะขอความยนิยอมโดยชดัแจง้

จากท่าน 

5.2 เนืองจากขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านทบีรษิทัฯ จะดาํเนินการประมวลผลเพอืวตัถุประสงคท์กีําหนดตามขอ้ .  

ข้างต้นในส่วนทมีีความเกียวเนืองกับการปฏิบตัิตามกฎหมายหรือสญัญาหรือมีความจําเป็นเพือเขา้ทํา

สญัญากบัท่าน เป็นขอ้มูลทจีาํเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว หากท่านไม่ประสงคท์จีะใหข้อ้มูลส่วน

บุคคลดงักล่าวแก่บริษัทฯ อาจมผีลกระทบทางกฎหมาย หรอือาจทําให้บรษิัทฯ ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที

ภายใต้สญัญาทไีด้เขา้ทํากบัท่าน หรอืไม่สามารถเขา้ทําสญัญากบัท่านได้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีดงักล่าว 

บรษิทัฯ อาจมคีวามจําเป็นต้องปฏิเสธการเขา้ทําสญัญากบัท่าน หรอืการใหส้วสัดกิารหรอืสทิธปิระโยชน์ที

เกยีวขอ้งกบัท่าน ไม่ว่าทงัหมดหรอืบางส่วน 

5.3 ในกรณีทบีรษิทัฯ จะดาํเนินการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในลกัษณะ และหรอืเพอืวตัถุประสงคท์ี

ไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ทกีําหนดขา้งตน้ บรษิทัฯ จะจดัใหม้นีโยบายหรอืประกาศเกยีวกบัการคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลเพมิเตมิ และหรอืมหีนังสอืไปยงัท่านเพอือธบิายการประมวลผลขอ้มูลในลกัษณะดงักล่าว 

โดยท่านควรอ่านนโยบายหรอืประกาศเพมิเตมิทเีกยีวขอ้งร่วมกบัประกาศฯ ฉบบันี และหรอืหนังสอืดงักล่าว 

(แลว้แต่กรณี) 
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6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

6.1 บรษิทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ภายใตว้ตัถุประสงคท์กีําหนดและตามหลกัเกณฑท์กีฎหมาย

กําหนด ใหแ้ก่บุคคลและหน่วยงานดงัต่อไปนี 

(ก) บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Group) ทงัในประเทศและต่างประเทศ ทงันี ให้หมายความ

รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และหรือบุคลากรภายในของบริษัทดงักล่าวเท่าที

เกยีวขอ้ง และตามความจําเป็นเพอืการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 

(ข) คู่คา้ทางธุรกจิ ผู้ใหบ้รกิาร และผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทบีรษิทัฯ มอบหมายหรอืว่าจา้งใหท้าํ

หน้าทบีรหิารจดัการ/ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่บรษิทัฯ ในการให้บรกิารต่าง ๆ เช่น การ

ให้บริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ บริการรกัษาความปลอดภยั บริการจดัทําเงนิเดือน บริการ

บนัทกึขอ้มูล บรกิารจดัเกบ็เอกสาร บรกิารชําระเงนิ บรกิารรบัส่งไปรษณียแ์ละพสัดุ บรกิารจดัพมิพ ์

บรกิารดา้นสุขภาพ บรกิารประกนัภยั บรกิารการฝึกอบรม บรกิารวเิคราะหข์อ้มลู บรกิารทาํการวจิยั 

หรอืบรกิารอนืใดทอีาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน หรอืเกยีวขอ้งกบัการดําเนินธุรกิจของบรษิัทฯ (อาท ิ

ธนาคารพาณิชย์ โรงพยาบาล บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทรับจดัทํา

เงนิเดอืน) เป็นตน้ 

(ค) ทีปรึกษาของบริษัทฯ เช่น ทีปรึกษากฎหมาย ทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชี นักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั หรอืผูเ้ชยีวชาญอนืใด ทงัภายในและภายนอกของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

(ง) ศาลและหน่วยงานของรฐัทมีหีน้าทกีํากบัดแูลตามกฎหมาย หรอืทรีอ้งขอใหเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล

โดยอาศยัอํานาจตามกฎหมาย หรอืทเีกียวขอ้งกบักระบวนการทางกฎหมาย หรอืทไีด้รบัอนุญาต

ตามกฎหมายทเีกียวขอ้ง เช่น กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน กรม

ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร สํานักงานประกนัสงัคม กรมการปกครอง กรมสรรพากร 

กรมศุลกากร กรมการค้าภายใน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กรมทรพัย์สินทางปัญญา กรมปศุสตัว์  

สัตวแพทยสภา กรมประมง กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานปรมาณูเพือสันติ สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า สํานักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล สถานกงสุลไทยในต่างประเทศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

และสํานักงานอยัการสูงสุด เป็นตน้ 

(จ) ลูกค้า คู่ค้า หรอืคู่สญัญาของบริษัทฯ ทที่านเป็นผู้ติดต่อสอืสารหรอืเกียวขอ้งกบัการปฏิบตัิหน้าที

หรอืตําแหน่งของท่าน หรอืบุคคลอนืใดในลกัษณะเดยีวกนั  

(ฉ) บุคคลหรอืหน่วยงานอนืใดทที่านใหค้วามยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรอื

หน่วยงานนัน ๆ 

6.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอืน จะดําเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ทกีําหนด หรือ

วตัถุประสงคอ์นืทกีฎหมายกําหนดใหก้ระทาํไดเ้ท่านัน ในกรณีทกีฎหมายกําหนดว่าต้องไดร้บัความยนิยอม

จากท่าน บรษิทัฯ จะขอความยนิยอมจากท่านก่อน 
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6.3 ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอืน บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการทีเหมาะสมเพอื

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทไีดเ้ปิดเผยและเพอืปฏบิตัติามมาตรฐานและหน้าทกีารคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

ตามทกีฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกําหนด ทงันี ในกรณีทบีรษิทัฯ ส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่านไปต่างประเทศ บรษิทัฯ จะดําเนินการเพอืทําใหแ้น่ใจว่าประเทศปลายทาง องค์การระหว่าง

ประเทศ หรอืผูร้บัขอ้มลูในต่างประเทศนนัมมีาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทเีพยีงพอหรอืเพอืทําให้

แน่ใจว่าการส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทกีฎหมายว่าดว้ย

การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด โดยในบางกรณี บรษิทัฯ อาจขอความยนิยอมของท่านสําหรบัการส่ง

หรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศดงักล่าว 

7. ระยะเวลาเกบ็รกัษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาทีจําเป็นเพือบรรลุวัตถุประสงค์ทีกําหนดในการ

ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลนนั ๆ โดยระยะเวลาเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลจะเปลยีนแปลงไปโดยขนึอยู่กบัวตัถุประสงค์ที

กําหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที

กฎหมายทเีกยีวขอ้งกําหนด (ถ้าม)ี โดยคํานึงถงึอายุความตามกฎหมายสําหรบัการดําเนินคดทีอีาจเกดิขนึจากหรอื

เกยีวขอ้งกบัเอกสารหรอืขอ้มูลส่วนบุคคลทบีรษิทัฯ เกบ็รวบรวมไวใ้นแต่ละรายการ และโดยคํานึงถงึแนวปฏบิตัขิอง

บรษิทัฯ และของภาคธุรกจิทเีกยีวขอ้งสําหรบัขอ้มลูส่วนบุคคลแต่ละประเภทเป็นสาํคญั 

ทงันี บรษิทัฯ จะเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 10 ปี นับแต่วนัทนีิตสิมัพนัธ์ระหว่างท่านกบั

บรษิทัฯ สนิสุดลง อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ อาจเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเกินกว่าระยะเวลาดงักล่าว

หากกฎหมายอนุญาตหรอืการเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวจําเป็นต่อการก่อตงัสทิธเิรยีกรอ้งทางกฎหมายของ

บรษิทัฯ 

หลงัจากครบกําหนดระยะเวลาดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัฯ จะลบหรอืทาํลายขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าว จากการจดัเกบ็หรอื

ระบบของบรษิทัฯ และของบุคคลอนืซึงใหบ้รกิารแก่บรษิทัฯ (ถ้าม)ี หรอืทําใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มลูทไีม่

สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่จะเป็นกรณีทีบริษัทฯ สามารถเก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ต่อไปตามที

กฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืกฎหมายอืนทเีกียวขอ้งกําหนด ทงันี สําหรบัรายละเอียดเพมิเตมิ

เกยีวกบัระยะเวลาเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถตดิต่อมายงับรษิทัฯ ตามช่องทางการตดิต่อทรีะบุไว้

ในขอ้  ของประกาศฯ ฉบบันี 

8. สิทธิต่าง ๆ ของท่านเกียวกบัข้อมูลส่วนบุคคล 

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี ภายใต้

หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงอืนไขตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ทงันี หากท่านประสงค์ทจีะขอใช้

สทิธขิองท่าน ท่านสามารถตดิต่อมายงับรษิทัฯ ตามช่องทางการตดิต่อทรีะบุในขอ้  ของประกาศฯ ฉบบันี 

8.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมสีทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านและขอใหบ้รษิทัฯ ทาํสาํเนาขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวใหแ้ก่

ท่าน ทงันี ตามทกีฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด 

8.2 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล 
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ท่านมสีทิธทิจีะขอรบัขอ้มลูส่วนบุคคลเกยีวกบัท่าน รวมถงึมสีทิธขิอใหส่้งหรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน

ไปยงัผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลรายอืน หรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถทําได้ ทงันี ตามที

กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด 

8.3 สิทธิในการคดัค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมสีทิธขิอคดัค้านการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณีทกีฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด 

8.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านอาจขอใหบ้รษิทัฯ ลบ ทําลายหรอืทําใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มูลทไีม่สามารถระบุตวับุคคล

ไดใ้นกรณีทกีฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด 

8.5 สิทธิในการระงบัการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงบัการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีทีกฎหมายว่าด้วยการ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด 

8.6 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกูต้อง 

ท่านมสีทิธขิอแก้ไขขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหถู้กตอ้ง หากขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านนันไม่ถูกตอ้ง ไม่เป็น

ปัจจุบนั ไม่ครบถว้นสมบูรณ์ หรอืก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 

8.7 สิทธิทีจะเพิกถอนความยินยอม 

ในกรณีทบีรษิทัฯ อาศยัความยนิยอมของท่านในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลฯ ของท่าน ท่านมสีทิธใิน

การเพกิถอนความยนิยอมในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทที่านไดใ้หค้วามยนิยอมกบับรษิทัฯ ได ้

8.8 สิทธิในการยนืข้อร้องเรียน 

หากท่านมคีวามกงัวลหรอืมขีอ้สงสยัเกยีวกบัแนวทางการปฏบิตัขิองบรษิทัฯ เกยีวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่าน โปรดตดิต่อบรษิทัฯ โดยใชช้่องทางการตดิต่อตามขอ้  ของประกาศฯ ฉบบันี ทงันี ในกรณีทมีเีหตุให้

เชอืไดว้่าบรษิทัฯ ไดท้ําการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมสีทิธยินืขอ้รอ้งเรยีน

ต่อคณะกรรมการผูเ้ชยีวชาญทไีดร้บัการแต่งตงัโดยคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลตามระเบยีบและ

วธิกีารตามทกีฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด 

ทงันี บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการพจิารณาคาํรอ้งขอใชส้ทิธขิองท่านและดาํเนินการตามทกีฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด 

9. ช่องทางการติดต่อบริษทัฯ  

ในกรณีทที่านมขีอ้สงสยัใด ๆ หรอืต้องการใช้สทิธขิองท่านตามทกีําหนดไว้ในประกาศฯ ฉบบันี ท่านสามารถติดต่อ

บรษิทัฯ ผ่านช่องทาง ดงันี 
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 เจ้าหน้าที/หน่วยงาน/ฝ่าย ทีท่านติดต่อประสานงาน 

 บริษทั เจียไต๋ จาํกดั และบริษทัอืนๆในกลุ่มเจียไต ๋

สถานทตีดิต่อ: 1 ซอยสุขมุวทิ 60 แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260  

เบอรโ์ทรศพัท:์ 02 491 8191 

   บริษทั ซีที เฟรช จาํกดั  
สถานทตีดิต่อ: 48/12 หมู่ท ี9 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  

เบอรโ์ทรศพัท:์ 02 153 4849 

 เจ้าหน้าทีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) 

อเีมล: PDPA@CHIATAIGROUP.COM 

สถานทตีดิต่อ: 1 ซอยสุขมุวทิ 60 แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260  

เบอรโ์ทรศพัท:์ 02 491 7965 

10. การเปลียนแปลงประกาศฯ ฉบบันี 

บรษิทัฯ อาจทําการเปลยีนแปลงประกาศฯ ฉบบันีเป็นครงัคราว เพอืใหส้อดคล้องกบัการเปลยีนแปลงใด ๆ ทเีกยีวกบั

การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และตามทกีฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืกฎหมายอืนที

เกียวข้องกําหนด โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลียนแปลงประกาศฯ ทีสําคัญใด ๆ พร้อมกับ 

ประกาศฯ ฉบบัปรบัปรุง ผ่านช่องทางทเีหมาะสม ทงันี บรษิทัฯ ขอแนะนําใหท้่านตรวจสอบการเปลยีนแปลงประกาศฯ 

ฉบบันีเป็นระยะ ๆ 

ใหป้ระกาศฯ ฉบบันีมผีลใชบ้งัคบัตงัแตว่นัท ี15 พฤษภาคม  

 

* * * 
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ภาคผนวก 

บรษิทัในกลุม่เจยีไต ๋

บรษิทั เจยีไต๋ จาํกดั 

บรษิทั เจยีไต๋เทคโนโลยกีารเพาะปลูก จาํกดั 

บรษิทั เจยีไตโ๋ปรดวิซ์ จาํกดั 

บรษิทั เจยีไต๋เมลด็พนัธุ ์จาํกดั 

บรษิทั ซทีที ีเมลด็พนัธุ ์จาํกดั 

บรษิทั ชนมเ์จรญิฟารม์ จาํกดั 

บรษิทั คยี ์อนิโนเวชนั จาํกดั 

บรษิทั ซที ีเฟรช จํากดั 

บรษิทั อาคเนยเ์กษตรกรรม จาํกดั 

บรษิทั อโกร เคมอุีตสาหกรรม จาํกดั 

บรษิทั พรกิสยาม จาํกดั 


