บริษทั เครือ เจริญ โภคภัณ ฑ์ จํา กัด
Charoen Pokphand Group
อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ประกาศเกี(ยวกับ การคุ้ม ครองข้อ มูล ส่ว นบุค คล (Privacy Notice)
สํา หรับ กระบวนการที(เกี(ย วข้อ งกับบุค ลากรของบริษทั เครือ เจริญ โภคภัณ ฑ์ จํา กัด
1.

บททั (วไป

เพื"อเป็ นการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลําดับรองทีเ" กีย" วข้อง และให้
หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิม" เติมใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายว่า ด้ว ยการคุ้ม ครองข้อ มูล ส่ว นบุค คล”)
บริษัท เครือเจริญ โภคภัณ ฑ์ จํากัด (“บริ ษ ัท ฯ”) จึงจัดทําประกาศเกี"ยวกับ การคุ้ม ครองข้อมูลส่วนบุค คล (Privacy
Notice) สําหรับกระบวนการทีเ" กี"ยวข้องกับบุคลากรของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด (“ประกาศฯ”) ฉบับนีOขOนึ
เพื"ออธิบายให้ท่านทราบถึงวิธกี ารทีบ" ริษัทฯ ปฏิบตั ติ ่อข้อมูลที"สามารถระบุตวั ตนของท่าน หรืออาจจะระบุตวั ตนของ
ท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อ มูล ส่ ว นบุค คล”) เช่น
วิธกี ารเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรือ การดําเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธกี ารอัตโนมัตหิ รือไม่กต็ าม
อาทิ การบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลีย" นหรือการดัดแปลง การเรียกคืน การส่ง โอน การเผยแพร่หรือ
การทําให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธใี ด ๆ การจัดเรียง การนํามารวมกัน การจํากัดหรือการห้ามเข้าถึง การ
ลบ หรือการทําลาย (“ประมวลผล”) และเพื"อแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บ
รักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทังO นีO บริษทั ฯ ขอแนะนําให้ท่านอ่านและ
ทําความเข้าใจถึงข้อกําหนดต่าง ๆ ภายใต้ประกาศฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนีO
2.

กลุ่ม หรือ ประเภทของบุค คลที(บ ริษทั ฯ ทํา การเก็บ รวบรวมข้อ มูล ส่ว นบุค คล

ภายใต้ประกาศฯ ฉบับนีO กลุ่มหรือประเภทของบุคคลที"บริษัทฯ ทําการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ประกอบด้วย
2.1

ผู้ส มัค รงาน ซึ"งหมายถึง บุคคลที"อาจได้รบั คัดเลือกเป็ นบุคลากรของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจเป็ นผู้เก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ มัครงานเองโดยตรง หรือได้รบั จากบุคคลภายนอกก็ได้

2.2

บุค ลากร ซึ"งหมายถึง บุคคลซึ"งทํางานหรือปฏิบตั หิ น้าทีใ" ด ๆ ให้กบั บริษทั ฯ และได้ค่าจ้าง สวัสดิการ หรือ
ค่าตอบแทนอื"นไม่ว่าจะเรียกชื"ออย่างไรจากบริษัท ฯ เพื"อตอบแทนการทํางาน เช่น กรรมการ ผู้บริหาร
ผูจ้ ดั การ พนักงาน บุคลากร ผูฝ้ ึกงาน หรือบุคคลอื"นใดทีม" ลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงผูร้ บั จ้างหรือผู้
ให้บริการซึง" เป็ นคู่คา้ ของบริษทั ฯ และ

2.3

ผู้ที(เกี(ย วข้อ งกับ ผู้ส มัค รงานและบุค ลากร ซึง" หมายถึง บุคคลทีเ" กีย" วข้องกับผูส้ มัครงานและบุคลากรของ
บริษทั ฯ และให้หมายความรวมถึงผูท้ ข"ี อ้ มูลส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ทีเ" กีย" วข้องกับกระบวนการที"
เกีย" วข้อง เช่น บุคคลในครอบครัว (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร เป็ นต้น) บุคคลทีส" ามารถติดต่อได้ใน
กรณีฉุกเฉิน บุคคลอ้างอิง (Reference Person) ผูร้ บั ผลประโยชน์ และผูค้ Oาํ ประกันการทํางาน เป็ นต้น

3.

วิ ธ ีที(บ ริษทั ฯ เก็บ รวบรวมและรับ ข้อ มูล ส่ว นบุค คลของท่า น

3.1

บริษทั ฯ เก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนีO
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(ก)

ข้อ มูล ส่ว นบุค คลที(ท่า นให้ไว้ก บั บริษทั ฯ โดยตรง
ท่ า นอาจให้ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลแก่ บ ริษั ท ฯ โดยตรง เช่ น เมื" อ ท่ า นยื"น ใบสมัค รงานและเอกสาร
ประกอบการสมัครงานให้แก่บริษทั ฯ ไม่ว่าโดยการ walk-in การสมัครทีบ" ูธสมัครงาน เช่น การสมัคร
งานผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ และให้หมายความรวมถึงกรณีทท"ี ่านเข้าสัมภาษณ์งาน เข้าทําสัญญา
กับบริษทั ฯ และส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ซึง" มีขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านปรากฏอยู่มาให้กบั บริษทั ฯ เป็ น
ต้น

(ข)

ข้อ มูล ส่ว นบุค คลที(บ ริษทั ฯ เก็บ รวบรวมจากท่า นโดยอัต โนมัติ
บริษทั ฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัตผิ ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การใช้คุกกีO
(Cookies) หรือเทคโนโลยีอ"นื ๆ ทีค" ล้ายคลึงกัน รายละเอียดเพิม" เติมโปรดดู นโยบายการใช้คุกกีO

(ค)

ข้อ มูล ส่ว นบุค คลที(บ ริษทั ฯ ได้ร บั มาจากบุค คลภายนอก
บริษทั ฯ อาจได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลภายนอก เช่น เว็บไซต์สมัครงานของบุคคล
ที"สาม บุคคลอ้างอิงของท่าน บริษัทจัดหางาน หน่ วยงานของรัฐ สถานศึกษา แหล่งข้อมูล Social
Media หรือใบสมัครงานและ/หรือเอกสารของบุคคลซึ"งมีความเกี"ยวข้องกับท่าน ในฐานะที"ท่านเป็ น
บุคคลในครอบครัว บุคคลทีส" ามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน บุคคลอ้างอิง ผูร้ บั ผลประโยชน์ หรือผู้
คํOาประกันการทํางานของบุคคลดังกล่าว เป็ นต้น

3.2

ในการเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุ คคลของท่ าน ท่ านจะได้รบั การแจ้งถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามที"ระบุใ น
ประกาศฯ ฉบับนีO ซึ"งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้
เปิ ดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากเป็ นกรณีทก"ี ฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลกําหนดให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดต้องได้รบั ความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะขอความ
ยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน

3.3

ในกรณีทบ"ี ริษทั ฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวันทีก" ฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลในส่วนทีเ" กี"ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บงั คับบริษทั ฯ จะเก็บ
รวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมทีบ" ริษทั ฯ ได้แจ้งไว้แก่ท่านในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ"งท่านมีสทิ ธิยกเลิกความยินยอม โดยติดต่อมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดการ
ติดต่อทีร" ะบุไว้ในข้อ c ของประกาศฯ ฉบับนีO ทังO นีO บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคําขอยกเลิกความ
ยินยอมของท่านและดําเนินการตามทีก" ฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด
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4.

ข้อ มูล ส่ว นบุค คลที(ถกู เก็บ รวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีถ" ูกเก็บรวบรวมและประมวลผลภายใต้ประกาศฯ ฉบับนีO ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลทีท" ่าน
ให้ไว้กบั บริษัทฯ โดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที"บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที"
บริษทั ฯ ได้รบั มาจากบุคคลภายนอก ได้แก่
4.1

ข้อ มูล ส่ ว นตัว เช่น ชื"อ นามสกุล วัน/เดือน/ปี เกิด อายุ เพศ นํO าหนั ก ส่วนสูง หมายเลขบัต รประจําตัว
ประชาชน รูปถ่าย ลายมือชื"อ สัญชาติ เชือO ชาติ ศาสนา สถานภาพสมรส สถานภาพทางทหาร ข้อมูลบุคคล
ในครอบครัว (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร เป็ นต้น) ข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิOวมือ
ลายฝ่ ามือ ข้อมูลจําลองม่านตา และภาพจําลองใบหน้า เป็ นต้น) เป็ นต้น

4.2

ข้อ มูล การติ ด ต่ อ เช่น ที"อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ไอดีผู้ใช้สําหรับไลน์ แอปพลิเคชัน
(Line ID) ข้อมูลผูท้ ส"ี ามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน และข้อมูลบุคคลอ้างอิง เป็ นต้น

4.3

ข้อ มูล เกี(ย วกับ การศึก ษา การฝึ กอบรม เช่น ประวัตกิ ารศึกษาและการฝึ กอบรม (เช่น ชื"อสถาบัน คณะ
สาขาวิช า และปี ท"ีจ บ เป็ น ต้น ) หนั งสือ รับ รองคุ ณ วุ ฒิ ใบแสดงผลการศึก ษา ความสามารถทางภาษา
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการอบรมและข้อ มูลการทดสอบ และกิจกรรมที"เข้าร่วมระหว่าง
การศึกษา เป็ นต้น

4.4

ข้อ มูล เกี( ย วกับ การสมัค รงาน เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการทํางาน ข้อมูลที"ปรากฏใน Resume/CV
ข้อมูลประวัติอาชญากรรม ตําแหน่ งที"สมัคร เงินเดือนที"คาดหวัง ข้อมูลการสัมภาษณ์ งาน หลักฐานหรือ
หนังสืออ้างอิงต่าง ๆ และข้อมูลทีป" รากฏในแบบประเมินผลการสัมภาษณ์ (เช่น ผลการประเมิน ความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ คุณลักษณะส่วนบุคคล การทํางานกับผูอ้ "นื และศักยภาพ) เป็ นต้น

4.5

ข้อ มูล ที( ใ ช้ ป ระกอบเป็ นหลัก ฐานในการสมัค รงานหรือ ทํา นิ ติ ก รรมต่ า ง ๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที"
ปรากฏในสําเนาบัตรประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง สําเนาใบเปลี"ยนชื"อนามสกุล สําเนาทะเบียนบ้าน
สําเนาใบสําคัญการเกณฑ์ทหาร สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาสูตบิ ตั ร แบบแจ้งขอ
อนุ มตั เิ งินเดือนพนักงานใหม่และบรรจุเป็ นรายเดือน ใบรับรองแพทย์ ผลการตรวจร่างกายก่อนเข้าทํางาน
แบบระบุนามผูร้ บั ผลประโยชน์ แบบขึนO ทะเบียนผู้ประกันตน หนังสือยินยอมให้สอบประวัตบิ ุคคล รายงาน
ผลการตรวจสอบประวัติบุคคล สัญญาจ้างงาน หนังสือคํOาประกันการทํางานและเอกสารที"เกี"ยวข้อง (เช่น
หนังสือรับรองตําแหน่ ง สําเนาบัตรข้าราชการ หนังสือรับรองเงินเดือน สําเนาทะเบียนการค้า หรือเอกสาร
จัดตังO บริษทั ทีม" ชี อ"ื ผูค้ Oาํ ประกันการทํางานเป็ นเจ้าของหรือเป็ นหุน้ ส่วน เป็ นต้น) ข้อตกลงการว่าจ้างกรรมการ
(Directorship Agreement) และหนังสือมอบอํานาจ เป็ นต้น

4.6

ข้อ มูล เกี(ย วกับ การทํา งานและการประเมิ น ผล เช่น รหัสบุคลากร ตําแหน่ ง แผนก สังกัด สายการบังคับ
บัญชา การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน พฤติกรรมในการทํางาน ผลงานและ/หรือรางวัลทีเ" คยได้รบั ข้อมูลการ
ฝึ กอบรม ข้อมูลการลงโทษทางวินัย ข้อมูลที"ปรากฏในหนังสือโอนย้ายบุคลากรข้ามบริษัท สัญญายืมตัว
บุคลากร ใบลาออกจากการเป็ นบุคลากร และเหตุผลทีล" าออก เป็ นต้น

4.7

ข้อ มูล เกี(ย วกับ ผลประโยชน์ แ ละค่า ตอบแทน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ผลตอบแทน โบนัส รายละเอียด
เกี"ย วกับ ค่ า บํ า เหน็ จ สวัส ดิก าร เลขบัญ ชีธ นาคาร ข้อ มู ล ของผู้คOํ า ประกัน การทํ า งาน ข้อ มู ล ของผู้ ร ับ
3

บริษทั เครือ เจริญ โภคภัณ ฑ์ จํา กัด
Charoen Pokphand Group
อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ผลประโยชน์ ข้อมูลเกี"ยวกับการประกันสังคม ข้อมูลเกี"ยวกับกองทุนสํารองเลีOยงชีพ ข้อมูลด้านภาษีอากร
ข้อมูลการหักลดหย่อนภาษี ข้อมูลสิทธิประโยชน์เกี"ยวกับสุขภาพ (รวมถึงสําหรับบุคคลในครอบครัว) และ/
หรือผลประโยชน์อ"นื ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลทีป" รากฏในใบรับรองแพทย์ รายงานสุขภาพประจําปี แบบแจ้งการ
ลาคลอด แบบเบิกเงินยืมสวัสดิการ หนังสือยินยอมให้หกั เงินเดือน ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนีO แบบการเรียก
ค่าสินไหมทดแทน (สําหรับการประกันอุบตั ิเหตุ และประกันชีวติ ) และแบบขออนุ มตั ิผลประโยชน์เมื"อพ้น
สภาพบุคลากรสําหรับการเกษียณอายุ เป็ นต้น
4.8

ข้อ มูล เกี(ย วกับ สถิ ติ ท างทะเบีย น เช่น วันที"เริม" งาน วันครบกําหนดทดลองงาน วันและเวลาทีเ" ข้าทํางาน
จํานวนชัวโมงที
"
"ทํางาน จํานวนชัวโมงที
"
"ทํางานล่วงเวลา วันหยุดพักผ่อนประจําปี วันลา แบบแจ้งการลา
รายละเอียดการลารวมถึงสาเหตุการลา บันทึกการเข้าออกบริษทั ฯ และการบันทึกการใช้ระบบต่าง ๆ ของ
บริษทั ฯ เป็ นต้น

4.9

ข้ อ มู ล ด้ า น เทค นิ ค เช่ น ข้อ มู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร์ (Log) หมายเลขประจํ า เครื"อ งคอมพิ ว เตอร์
(IP Address) และข้อมูลทีบ" ริษทั ฯ ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกีO (Cookies) หรือเทคโนโลยีอ"นื ทีค" ล้ายคลึงกัน เป็ น
ต้น

4.10

ข้อ มูล อื(น ๆ เช่น บันทึกเสียงการสนทนา และบันทึกภาพนิ"งและภาพเคลื"อนไหวผ่านกล้องวงจรปิ ด (CCTV)
ข้อมูลอื"นใดทีท" ่านส่งถึงเราในการเชื"อมต่อกับเว็บไซต์ เช่น ความคิดเห็น และตําแหน่งทีอ" ยู่ของท่าน เป็ นต้น

5.

วัต ถุป ระสงค์แ ละฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อ มูล ส่ว นบุค คล

5.1

บริษทั ฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื"อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ภายใต้ฐานทางกฎหมายดังต่อไปนีO
(รวมกันเรียกว่า “วัต ถุป ระสงค์ที(ก าํ หนด”)
ลํา ดับ
(ก)

วัต ถุป ระสงค์ที(กาํ หนด

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล

เพื" อ วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการรับ สมัค ร • ฐานสัญ ญา: การประมวลผลส่วนบุ คคลของผู้สมัค ร
งาน คั ด เลื อ กผู้ ส มั ค รงาน การ
งาน เป็ นการจําเป็ นเพื"อใช้ในการพิจารณาคําขอของ
สัมภาษณ์ และการดําเนินการใด ๆ
ผู้ ส มัค รงาน ที"ไ ด้ แ สดงเจตนาสมัค รงานเพื" อ เข้า สู่
ทีเ" กีย" วข้องกับการสมัครงาน
กระบวนการคัดเลือกบุคลากรของบริษทั ฯ
• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ มัครงานหรือผูท้ เ"ี กี"ยวข้องกับ
ผู้ส มัค รงาน เป็ น การจําเป็ น เพื"อประโยชน์ โดยชอบ
ด้วยกฎหมายของบริษทั ฯ ในการรับสมัครงานหรือใน
การดําเนิ น การภายหลังการรับ สมัครงาน เช่น การ
พิ จ ารณาคัด เลือ กผู้ ส มัค รงาน และการตรวจสอบ
คุณสมบัตขิ องผูส้ มัครงาน เป็ นต้น
• ฐานความยิน ยอม: ในกรณี ท"ีบ ริษั ท ฯ ทํ า การเก็ บ
รวบรวมข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ท"ี ค าดว่ า จะเป็ น
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บริษทั เครือ เจริญ โภคภัณ ฑ์ จํา กัด
Charoen Pokphand Group
อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ลํา ดับ

วัต ถุป ระสงค์ที(กาํ หนด

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล
บุ ค ลากร โดยการตัด สิน ใจของบริษัท ฯ เอง (Own
Initiative) จากแหล่งอื"น เช่น เว็บไซต์ Recruiter โดย
ที"ผู้ท"ีค าดว่าจะเป็ น บุค ลากรยังไม่ได้แสดงเจตนาว่า
ประสงค์ทจ"ี ะสมัครงาน (Open to Job opportunities)
กับบริษทั ฯ
• ฐานความยินยอม: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน ในฐานะบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลอ้างอิง
(Reference Person) ของผู้ส มัค รงานจะดําเนิ น การ
โดยอาศัยความยินยอมทีไ" ด้รบั จากท่าน

(ข)

เพื" อวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการอนุ มั ติ • ฐานสัญ ญา: การประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของ
เงิน เดือ นและผลประโยชน์ สําหรับ
ผูส้ มัครงาน เป็ นการจําเป็ นเพื"อใช้ในการพิจารณาคํา
บุคลากรของบริษทั ฯ
ขอของผู้สมัครงาน ที"ผ่านขันO ตอนการสัมภาษณ์ งาน
แ ล ะ เข้ า สู่ ก ร ะบ ว น ก า ร อ นุ มั ติ เงิ น เดื อ น แ ล ะ
ผลประโยชน์ สําหรับ บุคลากรก่อนเข้าทําสัญ ญาจ้าง
หรือ สัญ ญาอื" น ใด เพื" อ บรรจุ เข้า เป็ นบุ ค ลากรของ
บริษทั ฯ
• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน เป็ นการจําเป็ นเพื"อ
ประโยชน์ โดยชอบด้ ว ยกฎห มายของบริ ษั ท ฯ
เนื"องจากข้อมูลส่วนบุคคลทีป" ระมวลผลมีความจําเป็ น
ต่ อ การพิจ ารณาอนุ ม ัติเงิน เดือ นและผลประโยชน์
สําหรับบุคลากรของบริษทั ฯ

(ค)

เพื"อวัตถุประสงค์ในการดําเนินการ • ฐานสัญ ญา: การประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของ
อื"น ใดที"เกี"ย วข้อ งกับ จ้า งงาน และ
บุคลากร เป็ นการจําเป็ นเพื"อดําเนินการเข้าทําสัญญา
การบรรจุบุ คลากรเข้าทํางาน อาทิ
จ้ า ง และสัญ ญาอื" น ๆ ที" เ กี" ย วข้ อ ง ตลอดจนการ
การตรวจร่ า งกายก่ อ นเข้า ทํ า งาน
ดํ า เนิ น การใด ๆ ที" จํ า เป็ นก่ อ นการเข้ า ทํ า สัญ ญา
การระบุนามผูร้ บั ผลประโยชน์ การ
ดังกล่าว
ขึO น ท ะเบี ย น ผู้ ป ระกั น ต น ก าร
ในกรณี ของผู้คOําประกัน การทํางาน การประมวลผล
ตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรม การ
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูค้ Oําประกันการทํางาน เป็ นการ
เข้า ทํ า สัญ ญาจ้า ง และการเข้า ทํ า
จําเป็ น เพื"อ ดํ า เนิ น การเข้า ทํ าสัญ ญาคํO าประกัน การ
สัญญาผู้คOําประกันการทํางาน เป็ น
ทํางานซึง" ผูค้ Oาํ ประกันการทํางานเป็ นคู่สญ
ั ญา
ต้น
• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุค คลของบุค ลากร และผู้ท"ีเกี"ย วข้องกับ
5

บริษทั เครือ เจริญ โภคภัณ ฑ์ จํา กัด
Charoen Pokphand Group
อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ลํา ดับ

วัต ถุป ระสงค์ที(กาํ หนด

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล
บุ ค ลากร เป็ น การจําเป็ น ในการบริห ารจัด การด้า น
ทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ เช่น การตรวจสอบและ
พิจารณาคุณ สมบัติของบุคลากร เพื"อบรรจุบุคลากร
เข้าทํางานในตําแหน่งทีเ" หมาะสม เป็ นต้น
• ฐานกฎหมาย: ในกรณีของกรรมการและผูบ้ ริหารของ
บริษัทฯ การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ
และผู้บ ริห ารของบริษั ท ฯ เป็ นการจํ า เป็ นเพื" อ การ
ปฏิ บ ัติ ต ามพระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาด
หลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 เช่ น การจัด ทํ า แบบฟอร์ ม
และเอกสารต่าง ๆ เพื"อยื"นต่อหน่วยงานทีเ" กีย" วข้อง
• ฐานความยินยอม: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที"
มี ค ว าม อ่ อ น ไห ว ข อ งบุ ค ล า ก ร อ าทิ ป ระวั ติ
อาชญากรรม ข้อมู ลสุ ข ภาพ และข้อ มูล ชีวภาพ จะ
กระทําโดยอาศัยความยินยอมทีไ" ด้รบั จากบุคลากร

(ง)

เพื" อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการบริห าร • ฐานสัญ ญา: การประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของ
จัดการสวัส ดิก ารและผลประโยชน์
บุคลากร เป็ นการจําเป็ นสําหรับบริษทั ฯ ในการปฏิบตั ิ
บุ ค ลากร ซึ" ง รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จํ า กั ด
ตามสัญ ญาจ้า ง และสัญ ญาอื"น ๆ ซึ"ง บุ ค ลากรเป็ น
เฉพาะ เงินยืมสวัสดิการการเบิกค่า
คู่สญ
ั ญา
รัก ษาพยาบาล สวัส ดิก ารส่ ว นลด
• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล
สําหรับบุคลากร การตรวจร่างกาย
ข้อมูลส่วนบุค คลของบุค ลากร และผู้ท"ีเกี"ย วข้องกับ
ประจํ า ปี การประกัน ภัย และการ
บุ ค ลากร เป็ น การจําเป็ น ต่ อ การบริห ารจัด การด้า น
เรียกค่าสินไหมทดแทนที"เกี"ยวข้อง
ทรั พ ยากรบุ ค คลของบริ ษั ท ฯ เช่ น การจั ด สรร
กับการประกันภัย
สวัส ดิ ก ารและผลประโยชน์ ข องบุ ค ลากร และผู้ ท"ี
เกีย" วข้องกับบุคลากร
• ฐานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายเพื"อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
เกี"ยวกับการคุ้มครองแรงงาน และการประกันสังคม:
การประมวลผลข้อ มูล ส่ว นบุ ค คลของบุ คลากร เป็ น
การจําเป็ นเพื"อการปฏิบตั ิตามกฎหมายเพื"อให้บรรลุ
วัตถุป ระสงค์เกี"ยวกับ การคุ้มครองแรงงาน และการ
ประกันสังคม สวัสดิการเกี"ยวกับการรักษาพยาบาล
ของผู้มีสทิ ธิตามกฎหมาย การคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ หรือการคุม้ ครองทางสังคม
• ฐานความยินยอม: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที"
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บริษทั เครือ เจริญ โภคภัณ ฑ์ จํา กัด
Charoen Pokphand Group
อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ลํา ดับ

วัต ถุป ระสงค์ที(กาํ หนด

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล
มีค วามอ่อ นไหวของบุ ค ลากร และผู้ท"ีเกี"ย วข้องกับ
บุคลากร อาทิ ข้อมูลสุขภาพ เพื"อการบริหารจัดการ
การประกั น ภั ย แบบกลุ่ ม หรือ สวัส ดิ ก ารอื" น ๆ จะ
กระทําโดยอาศัยความยินยอมที"ได้รบั จากบุ คลากร
และผูท้ เ"ี กีย" วข้องกับบุคลากร

(จ)

เพื" อวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการปฏิ บ ั ติ • ฐานสัญ ญา: การประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของ
หน้ าที"ของบุคลากรตามสัญ ญาจ้าง
บุค ลากรที"เกี"ย วข้อ ง เป็ น การจําเป็ น เพื"อ การปฏิบ ัติ
ข้อตกลงการว่าจ้าง สัญ ญาแต่งตังO
หน้ าที"ห รือ ทํ างานตามขอบเขตที"ระบุ ใ นสัญ ญาจ้า ง
หรื อ สั ญ ญ าอื" น ใด ซึ" ง เข้ า ทํ า กั บ
ข้อตกลงการว่าจ้าง สัญญาแต่งตังO หรือสัญญาอื"นใด
บริษทั ฯ
ซึ" ง บุ ค ลากรได้ เข้า ทํ า กับ บริษั ท ฯ เช่ น การใช้ แ ละ
เปิ ดเผย ชื"อ นามสกุล และข้อมูลส่วนบุคคลที"ปรากฏ
ในบัต รประจํ า ตัว ประชนของบุ ค ลากร เพื" อ ยืน ยัน
ตัวตนในฐานะผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทฯ ใน
การลงนามในสัญญา เอกสาร หรือการทํานิติกรรมใด
ๆ ในนามของบริษทั ฯ ตลอดจนการใช้และเปิ ดเผยชื"อ
ของบุ คลากรในประกาศ ใบอนุ มตั ิ แบบฟอร์ม หรือ
เอกสารอื"น ๆ ของบริษั ท ฯ ตามขอบอํ า นาจหน้ า ที"
หรือส่วนงานทีบ" ุคลากรดังกล่าวเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ เป็ น
ต้น
• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล
ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค ลากร เป็ น การจําเป็ น เพื"อ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการดําเนินธุรกิจ
และการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ" กีย" วของบริษทั ฯ

(ฉ)

เพื"อวัตถุประสงค์ในการบันทึกเวลา • ฐานสัญ ญา: การประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของ
การทํ า งาน จ่ า ยเงิน เดือ น ค่ า จ้า ง
บุ ค ลากร เป็ นการจํ า เป็ นสํ า หรับ การจ่ า ยค่ า จ้ า ง
โบ นั ส ค่ าต อ บ แ ท น ห รื อ สิ ท ธิ
เงินเดือน โบนัส ค่าตอบแทนและ/หรือสิทธิประโยชน์
ประโยชน์ใด ๆ
ใด ๆ ตามสัญ ญาจ้าง และสัญ ญาอื"น ๆ ซึ"งบุ คลากร
เป็ นคู่สญ
ั ญา
• ฐานกฎหมาย: ในบางกรณี การประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของบุคลากร และผูท้ เ"ี กี"ยวข้องกับบุคลากร เป็ น
การปฏิบ ัติต ามกฎหมายของบริษั ท ฯ เช่ น การหัก
ภาษี ณ ที"จ่าย ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร เป็ น
ต้น
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บริษทั เครือ เจริญ โภคภัณ ฑ์ จํา กัด
Charoen Pokphand Group
อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ลํา ดับ

วัต ถุป ระสงค์ที(กาํ หนด

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล
• ฐานความยินยอม: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที"
มีความอ่อนไหวของบุคลากร อาทิ ข้อมูลชีวภาพ จะ
กระทําโดยอาศัยความยินยอมทีไ" ด้รบั จากบุคลากร

(ช)

เพื"อวัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ติ าม • ฐานกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
กฎหมายทีเ" กีย" วข้องกับการบริหาร
บุคลากร และผูท้ เ"ี กีย" วข้องกับบุคลากร เป็ นการปฏิบตั ิ
จัดการทรัพยากรบุคคล และคําสั "ง
ตามกฎหมายของบริษั ท ฯ ซึ" ง รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จํ า กั ด
โดยชอบด้วยกฎหมายของ
เฉพาะ กฎหมายแรงงาน กฎหมายว่ า ด้ ว ยการ
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าทีท" "ี
ประกันสังคม กฎหมายภาษีอากร กฎหมายว่าด้วย
เกีย" วข้อง
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการ
คุ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล เช่ น การยื"น แบบแสดง
รายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ต่อคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การส่งข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค ลากรให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานของรัฐ ที"
เกี"ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร สํานักงานประกันสังคม
และกรมส่ ง เสริม และพัฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต คนพิก าร
และกรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน เป็ นต้น

(ซ)

เพื"อวัตถุประสงค์ในการประเมินผล • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล
การปฏิ บ ั ติ ง าน หรื อ หน้ า ที" ข อง
ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค ลากร เป็ น การจําเป็ น เพื"อ
บุคลากร
ประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายในการประเมิน ผล
การปฏิบ ัติงานของบุ ค ลากรเพื"อ การบริห ารจัด การ
ด้านทรัพยากรบุคคล หรือเพื"อประโยชน์อ"นื ใดในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ

(ฌ)

เพื" อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการบริห าร • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล
จัด การการฝึ ก อบรมบุ ค ลากร ซึ" ง
ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค ลากร เป็ น การจําเป็ น เพื"อ
รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จํ า กั ด เฉพ าะ การ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ในการ
รวบรวมรายชื"อผู้ท"ีมคี วามประสงค์
บริการจัดการการจัดฝึ กอบรม เช่น การลงทะเบีย น
จะเข้ า ฝึ ก อบรม และดํ า เนิ น การ
หลักสูตรอบรม การจัดให้มีแผนการดําเนินการและ
บริห ารจัด การทางทะเบีย นและสิ"ง
แบบฝึ กอบรม ตลอดจนการจัด สรรสิ"งอํานวยความ
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ
สะดวกต่ าง ๆ ที"เหมาะสม สําหรับ การจัด ฝึ ก อบรม
เป็ นต้น

(ญ)

เพื" อ วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการโอนย้ า ย • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล
บุคลากร และการยืมตัวบุคลากร
ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค ลากร เป็ น การจํา เป็ น เพื"อ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการบริหารจัดการ
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บริษทั เครือ เจริญ โภคภัณ ฑ์ จํา กัด
Charoen Pokphand Group
อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ลํา ดับ

วัต ถุป ระสงค์ที(กาํ หนด

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล
ด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ เช่น การโอนย้าย
หรือยืมตัวบุคลากร เป็ นต้น
• ฐานสัญ ญา: การประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของ
บุค ลากร เป็ น การจําเป็ น เพื"อ ปฏิบ ัติตามสัญ ญาจ้าง
สัญ ญาโอนย้ายพนัก งานซึ"งมีบุ คลากรเป็ น คู่สญ
ั ญา
หรือสัญญาอื"นใดทีม" ลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน
• ในกรณี ท"ีบ ริษัท ฯ ส่งหรือ โอนข้อมูล ส่ วนบุ ค คลของ
บุคลากร ไปต่างประเทศ บริษัทฯ จะดําเนินการเพื"อ
ทําให้แน่ ใจว่าประเทศปลายทาง หรือผูร้ บั ข้อมูลส่วน
บุ ค คลในต่ า งประเทศนั Oน มีม าตรฐานการคุ้ ม ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ" พียงพอ ในบางกรณี บริษทั ฯ อาจ
ขอความยินยอมของบุคลากร สําหรับการส่งหรือโอน
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรไปยังต่างประเทศ ทังO นีO
ตามหลักเกณฑ์ทก"ี ฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลกําหนด

(ฎ)

เพื" อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการบริห าร • ฐานสัญ ญา: การประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของ
จัด การทรัพ ยากรบุค คลในเรื"องอื"น
บุคลากร เป็ น การจําเป็ นเพื"อใช้ในการปฏิบ ัติหน้ าที"
ๆ อาทิ การลงโทษทางวินั ย การ
ตามสัญ ญาจ้า ง และสัญ ญาอื"น ๆ ซึ"ง บุ ค ลากรเป็ น
เลิ ก จ้ า ง ก ารลาอ อ ก แ ล ะก าร
คู่สญ
ั ญา อาทิ การเลิกจ้าง ในกรณีท"บี ุคลากรลาออก
เกษียณ เป็ นต้น
หรือเกษี ย ณจากการทํางาน และการบัน ทึก ประวัติ
การถูกลงโทษทางวินัยของบุคลากรที"ฝ่าฝื นระเบียบ
หรือข้อบังคับการทํางาน เป็ นต้น
• ฐานกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุ คลากร เป็ น การปฏิบ ัติต ามกฎหมายของบริษัท ฯ
เช่ น การดํ าเนิ น การตามกระบวนการเลิก จ้า ง การ
ลาออกหรือการเกษียณของบุคลากร ตามกฎหมายว่า
ด้วยการคุม้ ครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยกองทุน
สํารองเลียO งชีพ เป็ นต้น
• ฐานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายเพื"อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
เกี"ยวกับการคุ้มครองแรงงาน: การประมวลผลข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค ลากร เป็ นการจํ า เป็ นเพื" อ การ
ปฏิ บ ั ติ ต ามกฎหมายของบริ ษั ท ฯ เพื" อ ให้ บ รรลุ
วัตถุ ประสงค์เกี"ยวกับ การคุ้มครองแรงงานเช่น การ
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บริษทั เครือ เจริญ โภคภัณ ฑ์ จํา กัด
Charoen Pokphand Group
อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ลํา ดับ

วัต ถุป ระสงค์ที(กาํ หนด

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล
ลงโทษทางวินัย และการเลิกจ้าง เป็ นต้น
• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล
ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค ลากร เป็ น การจํา เป็ น เพื"อ
ประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายในการจัด การด้าน
ทรัพ ยากรบุ ค คลของบริษัท ฯ เช่ น การลงโทษทาง
วินั ย และบัน ทึก ประวัติก ารถู ก ลงโทษทางวินั ย ของ
บุคลากร และการพ้นสภาพจากการเป็ นบุคลากรของ
บริษทั ฯ เป็ นต้น

(ฏ)

เ พื" อ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ก า ร • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล
ติ ด ต่ อ สื" อ ส า ร กั บ ผู้ ส มั ค ร ง า น
ข้อ มูล ส่ วนบุ ค คลเป็ น การจํา เป็ น เพื"อ ประโยชน์ โ ดย
บุ ค ลากร และ ผู้ ท"ี เ กี" ย วข้ อ งกั บ
ชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ในการติดต่อสื"อสาร
บุคลากร
กั บ ผู้ ส มั ค รงาน บุ ค ลากร และ ผู้ ท"ี เ กี" ย วข้ อ งกั บ
บุคลากร

(ฐ)

เพื"อวัต ถุประสงค์ในการก่อตังO สิท ธิ • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล
เรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิ
ข้อ มูลส่ วนบุ ค คลเป็ น การจําเป็ น เพื"อการก่ อตังO สิท ธิ
ตามหรือ การใช้สิท ธิเรีย กร้อ งตาม
เรีย กร้อ งตามกฎหมาย การปฏิบ ัติต ามหรือ การใช้
กฎหมาย หรือ การยกขึOน ต่ อ สู้ ซ"ึ ง
สิท ธิเรีย กร้องตามกฎหมาย หรือ การยกขึOน ต่อ สู้ซ"ึง
สิ ท ธิ เ รี ย ก ร้ อ งข อ งบ ริ ษั ท ฯ ใน
สิท ธิเรีย กร้อ งของบริษั ท ฯ ในขันO ตอนต่ า ง ๆ ตาม
ขันO ตอนต่าง ๆ ตามกฎหมาย
กฎหมาย เช่น การสอบสวนและ/หรือการไต่สวนโดย
เจ้าหน้ าที"รฐั การเตรียมคดี การดําเนินคดี และ/หรือ
การต่อสูค้ ดีในชันO ศาล เป็ นต้น

(ฑ)

เพื"อ วัตถุ ป ระสงค์ในการตรวจสอบ • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล
ดูแลความสงบเรียบร้อยและรัก ษา
ข้อ มูล ส่ วนบุ ค คลเป็ น การจํา เป็ น เพื"อ ประโยชน์ โ ดย
ความปลอดภั ย ของบุ ค คล และ
ชอบด้ว ยกฎหมายในการตรวจสอบดูแ ลความสงบ
ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ
เรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยในทรัพ ย์สินของ
บริษัท ฯ เช่ น การใช้ภ าพบัน ทึก จากกล้อ งวงจรปิ ด
(CCTV) เพื" อ ป้ องกัน การสู ญ หาย หรือ เสีย หายใน
ทรัพ ย์ สิน ของบริษั ท ฯ หรือ ใช้ เ พื" อ ติ ด ตามเอาคื น
ทรัพ ย์สิน หรือเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย ในกรณี ท"ีมี
การทําให้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ สูญหาย หรือเสียหาย
เป็ นต้น
• ฐานการป้ องกัน หรือ ระงับ อัน ตรายต่ อชีวิต ร่างกาย
หรือสุ ข ภาพของบุ ค คล: การประมวลผลข้อ มูล ส่ว น
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ลํา ดับ

วัต ถุป ระสงค์ที(กาํ หนด

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล
บุคคลเป็ นการจําเป็ นเพื"อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ดูแ ล ป้ อ งกัน หรือ ระงับ เหตุ ก ารณ์ ใ ด ๆ ที"อ าจเป็ น
อันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

(ฒ)

เพื"อ การดําเนิ น การใด ๆ ที"จําเป็ น • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล
และเป็ นประโยชน์ ต่ อ ท่ า น หรื อ
ข้อมูลส่ วนบุ คคลเป็ น การจําเป็ น เพื"อ ประโยชน์ ชอบ
เกี"ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ท"ี
ด้ว ยกฎหมายในการดําเนิ น การใด ๆ ที"จําเป็ น ของ
กําหนดข้างต้น
บริ ษั ท ฯ และ/ห รื อ เป็ นป ระโยชน์ ต่ อ ท่ าน หรื อ
เกีย" วข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ทก"ี ําหนดข้างต้น
ทังO นีO หากเป็ น กรณี ท"ีก ฎหมายว่ าด้วยการคุ้ม ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลกําหนดให้การประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลใดต้องได้รบั ความยินยอมจากท่าน บริษทั ฯ จะ
ขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน

(ณ)

เพื"อ วัต ถุ ป ระสงค์ อ"ืน ๆ ที"บ ริษัท ฯ • บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์อ"นื ใดอัน
จะแจ้งให้ท่านทราบ
เป็ นเหตุให้บริษัทฯ ต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ตามที"ระบุไว้
ข้ า งต้ น ห รื อ เมื" อบ ริ ษั ท ฯ มี ก ารเป ลี" ย น แป ลง
วัตถุประสงค์เดิมทีก" ําหนดไว้
ทังO นีO หากเป็ น กรณี ท"ีก ฎหมายว่ าด้วยการคุ้ม ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลกําหนดให้การประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลใดต้องได้รบั ความยินยอมจากท่าน บริษทั ฯ จะ
ขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน

5.2

เนื"องจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีบ" ริษทั ฯ จะดําเนินการประมวลผลเพื"อวัตถุประสงค์ทก"ี ําหนดตามข้อ .
ข้างต้นในส่วนที"มีความเกี"ยวเนื"องกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือสัญ ญาหรือมีความจําเป็ นเพื"อเข้าทํา
สัญญากับท่าน เป็ นข้อมูลทีจ" าํ เป็ นต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว หากท่านไม่ประสงค์ทจ"ี ะให้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลดังกล่าวแก่บริษัทฯ อาจมีผลกระทบทางกฎหมาย หรืออาจทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที"
ภายใต้สญ
ั ญาที"ได้เข้าทํากับท่าน หรือไม่สามารถเข้าทําสัญญากับท่านได้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีดงั กล่าว
บริษัทฯ อาจมีความจําเป็ นต้องปฏิเสธการเข้าทําสัญญากับท่าน หรือการให้สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ท"ี
เกีย" วข้องกับท่าน ไม่ว่าทังO หมดหรือบางส่วน

5.3

ในกรณีทบ"ี ริษทั ฯ จะดําเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะ และ/หรือเพื"อวัตถุประสงค์ท"ี
ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทก"ี ําหนดข้างต้น บริษทั ฯ จะจัดให้มนี โยบายหรือประกาศเกีย" วกับการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลเพิม" เติม และ/หรือมีหนังสือไปยังท่านเพื"ออธิบายการประมวลผลข้อมูลในลักษณะดังกล่าว
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โดยท่ านควรอ่านนโยบายหรือ ประกาศเพิ"ม เติม ที"เกี"ย วข้องร่วมกับ ประกาศฯ ฉบับ นีO และ/หรือ หนั งสือ
ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี)
6.

การเปิ ดเผยข้อ มูล ส่ว นบุค คล

6.1

บริษทั ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้วตั ถุประสงค์ทก"ี ําหนดและตามหลักเกณฑ์ทก"ี ฎหมาย
กําหนด ให้แก่บุคคลและหน่วยงานดังต่อไปนีO

6.2

(ก)

บริษทั ในกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ (รายละเอียดรายชื"อบริษทั ในกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือ
เจริญโภคภัณฑ์ตามเอกสารแนบ) ทังO ในประเทศและต่างประเทศ ทังO นีO ให้หมายความรวมถึงผูบ้ ริหาร
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และ/หรือบุคลากรภายในของบริษัท ดังกล่าวเท่าที"เกี"ยวข้อง และตาม
ความจําเป็ นเพื"อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(ข)

คู่คา้ ทางธุรกิจ ผูใ้ ห้บริการ และผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีบ" ริษทั ฯ มอบหมายหรือว่าจ้างให้ทํา
หน้าที"บริหารจัดการ/ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ ในการให้บริการต่าง ๆ เช่น การ
ตรวจสุขภาพของบุคลากรโดยคู่คา้ ทางธุรกิจ การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการบันทึก
ข้อมูล บริการชําระเงิน บริการรับส่งไปรษณีย์ บริการรับส่งพัสดุ บริการจัดพิมพ์ บริการด้านสุขภาพ
บริการประกันภัย บริการการฝึกอบรม บริการวิเคราะห์ขอ้ มูล บริการทําการวิจยั หรือบริการอื"นใดที"
อาจเป็ นประโยชน์ ต่อท่าน หรือเกี"ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ฯ อาทิ ธนาคารพาณิ ชย์
โรงพยาบาล บริษทั ประกันชีวติ บริษทั ประกันวินาศภัย เป็ นต้น

(ค)

ที"ป รึก ษาของบริษัท ฯ อาทิ ที"ป รึก ษากฎหมาย ทนายความ ผู้ต รวจสอบบัญ ชี ประกัน ภัย หรือ
ผูเ้ ชีย" วชาญอื"นใด ทังO ภายในและภายนอกของบริษทั ฯ เป็ นต้น

(ง)

หน่ วยงานของรัฐที"มหี น้าที"กํากับดูแลตามกฎหมาย หรือที"รอ้ งขอให้เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย
อาศัยอํานาจตามกฎหมาย หรือทีเ" กี"ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย หรือทีไ" ด้รบั อนุ ญาตตาม
กฎหมายทีเ" กี"ยวข้อง อาทิ กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กรมพัฒนาฝี มอื แรงงาน กรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณ ภาพชีวติ คนพิการ กรมสรรพากร สํานักงานประกันสังคม กรมการปกครอง กรม
พัฒ นาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สนิ ทางปั ญ ญา สํานักงานคณะกรรมการคุ้ม ครองข้อมูลส่วนบุคคล
สํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงานอัยการสูงสุด
ศาล และกรมบังคับคดี เป็ นต้น

(จ)

ลูกค้า คู่คา้ คู่สญ
ั ญาของบริษทั ฯ ทีท" ่านเป็ นผูต้ ดิ ต่อสื"อสารหรือเกีย" วข้องกับหน้าทีห" รือตําแหน่งของ
ท่าน หรือบุคคลอื"นใดทีม" ลี กั ษณะคล้ายคลังกัน

(ฉ)

บุคคลหรือหน่ วยงานอื"นใดทีท" ่านให้ความยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือ
หน่วยงานนันO ๆ

การเปิ ด เผยข้อมูลส่วนบุ คคลของท่ านให้กับบุ คคลอื"น จะดําเนินการภายใต้วตั ถุ ประสงค์ท"ีกําหนด หรือ
วัตถุประสงค์อ"นื ทีก" ฎหมายกําหนดให้กระทําได้เท่านันO ในกรณีทก"ี ฎหมายกําหนดว่าต้องได้รบั ความยินยอม
จากท่าน บริษทั ฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อน
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6.3

ในการเปิ ด เผยข้อ มูล ส่ว นบุ ค คลของท่ านให้กับ บุ ค คลอื"น บริษัท ฯ จะจัด ให้มีม าตรการที"เหมาะสมเพื"อ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีไ" ด้เปิ ดเผยและเพื"อปฏิบตั ติ ามมาตรฐานและหน้าทีก" ารคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตามทีก" ฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด ทังO นีO ในกรณีทบ"ี ริษทั ฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านไปต่างประเทศ บริษทั ฯ จะดําเนินการเพื"อทําให้แน่ ใจว่าประเทศปลายทาง องค์การระหว่าง
ประเทศ หรือผูร้ บั ข้อมูลในต่างประเทศนันO มีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีเ" พียงพอหรือเพื"อทําให้
แน่ ใจว่าการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก"ี ฎหมายว่าด้วย
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด โดยในบางกรณี บริษทั ฯ อาจขอความยินยอมของท่านสําหรับการส่ง
หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศดังกล่าว

7.

ระยะเวลาเก็บ รัก ษาข้อ มูล ส่ว นบุค คล

บริษั ท ฯ จะเก็บ รัก ษาข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นตามระยะเวลาที"จํ า เป็ น เพื"อ บรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ ท"ีกํ า หนดในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนันO ๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลีย" นแปลงไปโดยขึนO อยู่กบั วัตถุประสงค์ท"ี
กําหนดในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุ คคล นอกจากนีO บริษัท ฯ จะเก็บ รัก ษาข้อ มูล ส่ว นบุ ค คลเป็ น ระยะเวลาตามที"
กฎหมายที"เกี"ยวข้องกําหนด (ถ้ามี) โดยคํานึงถึงอายุความตามกฎหมายสําหรับการดําเนินคดีท"อี าจเกิดขึนO จากหรือ
เกี"ยวข้องกับเอกสารหรือข้อมูลส่วนบุคคลที"บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ในแต่ละรายการ และโดยคํานึงถึงแนวปฏิบตั ิของ
บริษทั ฯ และของภาคธุรกิจทีเ" กีย" วข้องสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทเป็ นสําคัญ
ทังO นีO บริษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับแต่วนั ทีน" ิตสิ มั พันธ์ระหว่างท่านกับ
บริษทั ฯ สินO สุดลง อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าว
หากกฎหมายอนุ ญาตหรือการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจําเป็ นต่อการก่อตังO สิทธิเรียกร้องทางกฎหมายของ
บริษทั ฯ
หลังจากครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น บริษทั ฯ จะลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จากการจัดเก็บหรือ
ระบบของบริษทั ฯ และของบุคคลอื"นซึ"งให้บริการแก่บริษทั ฯ (ถ้ามี) หรือทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นข้อมูลทีไ" ม่
สามารถระบุ ตัวท่ านได้ เว้น แต่ จ ะเป็ น กรณี ท"ีบ ริษัท ฯ สามารถเก็บ รัก ษาข้อ มูลส่ ว นบุ ค คลดัง กล่ าวได้ต่ อ ไปตามที"
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื"นที"เกี"ยวข้องกําหนด ทังO นีO สําหรับรายละเอียดเพิม" เติม
เกี"ยวกับระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อที"
ระบุไว้ในข้อ c ของประกาศฯ ฉบับนีO
8.

สิ ทธิ ต ่า ง ๆ ของท่า นเกี(ย วกับ ข้อ มูล ส่ว นบุค คล

ในฐานะเจ้าของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ท่ านมีสิท ธิต่ าง ๆ ที"เกี"ย วข้อ งกับ ข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นดังต่ อ ไปนีO ภายใต้
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื"อนไขตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ทังO นีO หากท่านประสงค์ท"จี ะขอใช้
สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายังบริษทั ฯ ตามรายละเอียดการติดต่อทีร" ะบุในข้อ c ของประกาศฯ ฉบับนีO
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บริษทั เครือ เจริญ โภคภัณ ฑ์ จํา กัด
Charoen Pokphand Group
อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
8.1

สิ ทธิ ใ นการเข้า ถึงข้อ มูล ส่ว นบุค คล
ท่านมีสทิ ธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษทั ฯ ทําสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่
ท่าน ทังO นีO ตามทีก" ฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด

8.2

สิ ทธิ ใ นการโอนย้า ยข้อ มูล ส่ว นบุค คล
ท่านมีสทิ ธิทจ"ี ะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกีย" วกับท่าน รวมถึงมีสทิ ธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื"น หรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถทําได้ ทังO นีO ตามที"
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด

8.3

สิ ทธิ ใ นการคัด ค้า นการประมวลผลข้อ มูล ส่ว นบุค คล
ท่านมีสทิ ธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณีท"ีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด

8.4

สิ ทธิ ใ นการลบข้อ มูล ส่ว นบุค คล
ท่านอาจขอให้บริษทั ฯ ลบ ทําลายหรือทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นข้อมูลทีไ" ม่สามารถระบุตวั บุคคล
ได้ในกรณีทก"ี ฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด

8.5

สิ ทธิ ใ นการระงับ การใช้ข ้อ มูล ส่ว นบุค คล
ท่านมีสิท ธิขอให้บริษัทฯ ระงับ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุ คคลของท่านในกรณี ท"ีก ฎหมายว่าด้วยการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด

8.6

สิ ทธิ ใ นการแก้ไขข้อ มูล ส่ว นบุค คลให้ถกู ต้อ ง
ท่านมีสทิ ธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนันO ไม่ถูกต้อง ไม่เป็ น
ปั จจุบนั ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

8.7

สิ ทธิ ที(จ ะเพิ ก ถอนความยิ น ยอม

ในกรณีทบ"ี ริษทั ฯ อาศัยความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน ท่านมีสทิ ธิในการเพิกถอน
ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีท" ่านได้ให้ความยินยอมกับบริษทั ฯ ได้
8.8

สิ ทธิ ใ นการยื(น ข้อ ร้อ งเรีย น
หากท่านมีความกังวลหรือมีขอ้ สงสัยเกี"ยวกับแนวทางการปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ เกี"ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน โปรดติดต่อบริษทั ฯ โดยใช้รายละเอียดการติดต่อตามข้อ c ของประกาศฯ ฉบับนีO ทังO นีO ในกรณีทม"ี เี หตุ
ให้เชื"อ ได้ว่ าบริษัท ฯ ได้ทํา การฝ่ าฝื น กฎหมายว่ าด้ว ยการคุ้ม ครองข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คล ท่ านมีสิท ธิย"ืน ข้อ
ร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี"ยวชาญทีไ" ด้รบั การแต่งตังO โดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม
ระเบียบและวิธกี ารตามทีก" ฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด
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บริษทั เครือ เจริญ โภคภัณ ฑ์ จํา กัด
Charoen Pokphand Group
อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ทังO นีO บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคําร้องขอใช้สทิ ธิของท่านและดําเนินการตามทีก" ฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด
9.

วิ ธ ีก ารติ ด ต่อ บริษทั ฯ

บริษทั ฯ ได้มอบหมายให้ บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด เป็ นผูป้ ระสานงานเกี"ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของบริษทั ฯ ในกรณีทท"ี ่านมีขอ้ สงสัยใด ๆ หรือต้องการใช้สทิ ธิของท่านตามทีก" ําหนดไว้ในประกาศฯ นีO ท่านสามารถ
ติดต่อบริษทั ฯ ผ่านช่องทาง ดังนีO
•

เจ้า หน้ า ที(ค ้มุ ครองข้อ มูล ส่ว นบุค คล (Data Protection Officer)
อีเมล:
cpg_dpo@cp.co.th
สถานทีต" ดิ ต่อ: สํานักบริหารความเสีย" ง บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด
เลขที" 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ชันO 29 ถนนรัช ดาภิเษก แขวงห้ว ยขวาง เขตห้ว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

10.

การเปลี(ย นแปลงประกาศฯ ฉบับ นี]

บริษทั ฯ อาจทําการเปลี"ยนแปลงประกาศฯ ฉบับนีOเป็ นครังO คราว เพื"อให้สอดคล้องกับการเปลีย" นแปลงใด ๆ ทีเ" กีย" วกับ
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และตามทีก" ฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื"นที"
เกี"ย วข้อ งกํ าหนด โดยบริษัท ฯ จะแจ้งให้ท่ านทราบถึงการแก้ไขเปลี"ย นแปลงประกาศฯ ที"สําคัญ ใด ๆ พร้อ มกับ
ประกาศฯ ฉบับปรับปรุง ผ่านช่องทางทีเ" หมาะสม ทังO นีO บริษทั ฯ ขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบการเปลีย" นแปลงประกาศฯ
ฉบับนีOเป็ นระยะ ๆ
ให้ประกาศฯ ฉบับนีOมผี ลใช้บงั คับตังO แต่วนั ที" 12 พฤษภาคม 2564
*

*
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