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นโยบายความเป็ นส่ วนตัว
สาหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคล
(Human Resources Privacy Policy)
บริ ษัท ปตท. บริ หารธุ รกิจค้ าปลีก จากัด ("บริ ษัท" หรื อ "เรา" หรื อ "ของเรา" หรื อ " PTTRM") ได้จดั ทำ
นโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ ("นโยบายความเป็ นส่ วนตัว") สำหรับผูส้ มัครงำน ผูเ้ ข้ำรับกำรสัมภำษณ์งำน พนักงำน
ปัจจุบนั อดีตพนักงำน พนักงำน Outsource พนักงำนที่ไปปฏิบตั ิงำนที่องค์กรอื่น พนักงำนที่เกษียณอำยุ กรรมกำร และ/
หรื อ บุคคลที่ได้รับมอบหมำยให้กระทำกำรแทน ("ท่ าน") เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวิธีกำรที่บริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย
และ/หรื อ โอนไปยังต่ำงประเทศ ซึ่ งข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน รวมถึงชี้ แจงสิ ทธิ เกี่ ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนที่
เกี่ ยวข้องกับกำรดำเนิ นงำนเกี่ ยวกับกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคล โดยนโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ ไม่ถือเป็ นส่ วน
หนึ่งของสัญญำจ้ำงงำนระหว่ำงบริ ษทั กับท่ำน หรื อสัญญำบริ กำรที่บริ ษทั ทำกับนำยจ้ำงของท่ำน
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในกำรแก้ไขนโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัวนี้เป็ นครั้งครำว โดยบริ ษทั อำจแจ้งให้ท่ำนทรำบถึง
กำรแก้ไขปรับปรุ งนโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ ผ่ำนช่องทำงที่เหมำะสม และใคร่ ขอให้ท่ำนหมัน่ ตรวจสอบเนื้ อหำ
ในนโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัวนี้อยูเ่ สมอ
คำว่ำ "พระราชบัญญัตฯิ " ที่ระบุไว้ในนโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัวนี้ หมำยถึงพระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคล พ.ศ. 2562 ของประเทศไทย ซึ่ งเป็ นกฎหมำยที่ มุ่งคุ ม้ ครองสิ ทธิ ในข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน และกำหนดให้
องค์กรต่ำง ๆ คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านที่เราเก็บรวบรวม

"ข้ อมูลส่ วนบุ คคล" หมำยถึ ง ข้อมูลที่ ระบุ ตวั ตนหรื อทำให้สำมำรถระบุ ต ัวตนของท่ ำ นได้ ซึ่ งเรำอำจเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน (ก) โดยตรงจำกท่ำน ในระหว่ำงกระบวนกำรสมัครงำนหรื อสัมภำษณ์งำนเพื่อเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของกำรจ้ำงงำนท่ำนหรื อกำรใช้บริ กำรของท่ำน หรื อเมื่อเริ่ มต้นจ้ำงงำน หรื อตลอดระยะเวลำที่จำ้ งงำนท่ ำน
หรื อระยะเวลำตำมสัญญำบริ กำรที่ บริ ษทั ทำกับนำยจ้ำงของท่ำน หรื อ (ข) จำกแหล่งอื่ น (เช่ น ผูใ้ ห้บริ กำรจัดหำงำน
หน่วยงำนของรัฐ หรื อ บริ ษทั ในกลุ่มหรื อบริ ษทั ย่อยของ บริ ษทั ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จำกัด (มหำชน) ("บริ ษัทใน
กลุ่ม OR")
เรำอำจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผย ข้อมูลส่ วนบุ คคลประเภทต่ ำง ๆ ของท่ ำนตำมหน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบของท่ำน ซึ่ งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
(1)
ข้ อมูลที่อยู่ติดต่ อ เช่ น คำนำหน้ำ ชื่ อ-นำมสกุล ชื่ อเล่น ที่ อยู่ตำมทะเบี ยนบ้ำน ที่ อยู่ปัจจุ บนั อี เมล
หมำยเลขโทรศัพท์บำ้ น หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ บัญชีผใู ้ ช้ (LINE ID) นำมบัตรทำงธุรกิจ และข้อมูล
ของผูท้ ี่ให้ติดต่อในกรณี ฉุกเฉิ น
(2)
ข้ อมูลส่ วนตัว เช่น รู ปถ่ำย สัญชำติ เพศ สถำนภำพสมรส ทะเบียนสมรส สถำนภำพทำงกำรเมือง อำยุ
วันเดือนปี เกิด กรุ๊ ปเลือด น้ ำหนัก ส่ วนสู ง ลำยมือชื่อ ภำษำที่ใช้สื่อสำร หมำยเลขทะเบียนรถยนต์หรื อ
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(3)

(4)

พำหนะอื่นๆ เลขประจำตัวประชำชน เลขหนังสื อเดินทำง เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษี เลขที่ประกันสังคม
เลขที่ใบขับขี่รถยนต์ ข้อมูลจำกสำเนำทะเบียนบ้ำน ประเภทของบ้ำนที่อยู่ (เช่น เป็ นเจ้ำของ บ้ำนเช่ำ
หอพัก หรื ออำศัยกับบุคคลอื่น) ใบอนุญำตทำงำน วีซ่ำ หนังสื อสำคัญประจำตัวสำหรับกำรรับรำชกำร
ทหำร สถำนะกำรเข้ำรับรำชกำรทหำร หรื อข้อมูลบัตรประจำตัวอื่น ๆ รวมถึง กำรถือหุ ้นของท่ ำน
(เช่น จำนวนหุน้ ที่ถือ วันที่ถือ/ขำยหุน้ ประเภทของหุน้ ที่ถือ)
ข้ อมูลเกีย่ วกับงานของท่ าน เช่น ข้อมูลบัตรประจำตัวพนักงำน/พนักงำน Outsource หมำยเลขโทรศัพท์
ภำยใน สถำนะของพนักงำน/พนักงำน Outsource หมำยเลขประจำตำแหน่งงำน (เช่น รหัสพนักงำน/
พนักงำน Outsource รหัสระดับงำน รหัสกลุ่มพนักงำน รหัสหน่ วยงำน) ตำแหน่ งงำน ฝ่ ำยงำน สำย
งำนและลัก ษณะงำนที่ ส นใจ หน่ ว ยงำนที่ สั ง กัด พื้ น ที่ ป ฏิ บัติ ง ำน สถำนที่ ป ฏิ บ ัติ ง ำน สถำน
ประกอบกำร ระยะเวลำในกำรทำงำน วันเริ่ มต้นงำนและวันสิ้ นสุ ด วันที่ เกษียณ ข้อมูลบันทึ กเวลำ
ทำงำน สถำนที่ ทำงำน ประวัติกำรไปปฏิ บตั ิ งำนที่ องค์กรอื่น ข้อมูลตำแหน่ งสนับสนุ น ประวัติกำร
จ้ำงงำน อำชี พ ประวัติกำรทำงำน (เช่น ชื่ อบริ ษทั ประเทศ ประเภทธุ รกิจ ตำแหน่งงำน วันที่เริ่ มงำน
วันที่ สิ้นสุ ด ประเภทของสัญญำจ้ำงหรื อสัญญำบริ กำรที่ บริ ษทั ทำกับนำยจ้ำงของท่ำน ข้อตกลงใน
สัญญำจ้ำงหรื อสัญญำบริ กำรที่บริ ษทั ทำกับนำยจ้ำงของท่ำน ระยะเวลำในกำรจ้ำงงำนหรื อระยะเวลำ
ตำมสัญญำบริ กำรที่บริ ษทั ทำกับนำยจ้ำงของท่ำน ที่อยูท่ ี่ทำงำน หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ รวมถึงเหตุผล
ที่ ลำออกจำกงำน) ประสบกำรณ์ กำรทำงำน ประวัติกำรฝึ กงำน (เช่ น วันที่ เริ่ มฝึ ก วันที่ สิ้นสุ ด ชื่ อ
บริ ษทั ประเภทธุ รกิจ ประเทศ บทบำทของผูส้ มัคร หน้ำที่รับผิดชอบ/ผลงำน) ประวัติสมำชิ กชมรม
ต่ำง ๆ (เช่น วันที่เริ่ มฝึ ก วันที่สิ้นสุ ด ชื่อชมรม บทบำทของผูส้ มัคร หน้ำที่รับผิดชอบ/ผลงำน) ประวัติ
กำรศึ กษำ วุฒิกำรศึ กษำ ผลกำรสอบวัดระดับทำงกำรศึกษำ ทักษะทำงภำษำอื่น ๆ (ที่ ได้รับรองจำก
สถำบัน) ทักษะทำงคอมพิวเตอร์ ควำมสำมำรถพิเศษอื่น ๆ ควำมสนใจ/งำนอดิ เรก กำรปฏิ บตั ิ งำน
ต่ ำ ง จั ง ห วั ด ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ง ำ น ต่ ำ ง ป ร ะ เ ท ศ ใ บ ป ร ะ ก ำ ศ นี ย บั ต ร ต่ ำ ง ๆ ใ บ อ นุ ญ ำ ต
ผูป้ ระกอบวิชำชี พเฉพำะต่ำง ๆ (เช่น ใบอนุญำตประกอบวิชำชี พของผูส้ อบบัญชี หรื อ ใบอนุญำตให้
เป็ นทนำยควำม) ประวัติส่วนตัว ภำพถ่ำย เสี ยง และวิดีโอระหว่ำงกำรปฏิ บตั ิ งำนของท่ำน ข้อมูลที่
สำคัญเพื่อใช้ในกำรตรวจสอบประวัติของท่ำน
ข้ อ มู ล เกี่ยวกับเงินเดื อนและสวัสดิก ารของท่ าน เช่ น บันทึ ก เงิ นเดื อน (เช่ น ฐำนเงิ นเดื อน ระดับ
เงินเดือน โบนัส) อัตรำเงินเดือนที่ตอ้ งกำร สวัสดิกำรค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำทำงำนล่วงเวลำ ค่ำทำงำนกะ ค่ำ
รักษำพยำบำล ค่ำทำงำนนอกสถำนที่ เงิ นค่ำทำงำนพิเศษ และสวัสดิ กำรต่ำง ๆ (เช่ น ข้อมูลกำรเบิ ก
ส่ วนลดน้ ำมัน ค่ำเล่ำเรี ยนบุตร เงินทุนสวัสดิกำร และสวัสดิกำรพิเศษของพนักงำน) ข้อมูลกำรหักเงิน
(เช่ น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ ภำษี ประกันสังคม) เงิ นชดเชย และเงิ นบำนำญ ข้อมูลกองทุน
ประกันสังคม ข้อมูลกองทุนเงินทดแทน ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ ข้อมูลกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อ
กำรศึกษำ (เช่น เหตุผลในกำรขอกูย้ ืม จำนวนเงินกูย้ ืม กำรชำระเงินคืนสำหรับกำรกูย้ ืม และดอกเบี้ย
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
(10)

(11)

กูย้ ืม) ข้อมูลกำรหักค่ำจ้ำงเนื่ องมำจำกกำรดำเนิ นคดี ทำงกฎหมำย รวมถึง รำยละเอียดบัญชี ธนำคำร
จำนวนหนี้สิน หลักประกันต่ำง ๆ วันที่ชำระเงินและวิธีกำรชำระเงิน สกุลเงินที่ชำระ
ข้ อ มู ล การสอดส่ องเพื่ อ ดู แ ลความปลอดภั ย เช่ น ข้อ มู ล กำรเข้ำ ใช้ร ะบบ กำรเข้ำ อำคำร ภำพ
ภำพเคลื่อนไหวและเสี ยงจำกกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด กำรเข้ำอำคำรด้วยบัตร ซอฟต์แวร์ บนั ทึ กเวลำ
อินเทอร์เน็ต อีเมล และข้อมูลกำรใช้โทรศัพท์ รหัสสำหรับระบบข้อมูลสำรสนเทศและสิ ทธิ กำรเข้ำถึง
ระบบข้อมูลสำรสนเทศของบริ ษทั และข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้ำงขึ้นโดยกำรใช้ระบบของท่ำน
ข้ อ มู ล ด้ านการปฏิ บั ติงานและข้ อ มู ลทางวินัย เช่ น กำรประเมิ นผลงำน ข้อมู ลกำรเลื่ อนต ำแหน่ ง
ตัวชี้ วดั ข้อมูลเกี่ยวกับกำรฟ้ องร้องทำงวินยั กระบวนกำรทำงวินยั และกำรตักเตื อน รำยละเอียดกำร
พิจำรณำเรื่ องร้องทุกข์และผลกำรพิจำรณำ และประวัติกำรให้คะแนนผลงำน
การฝึ กอบรม เช่น ข้อมูลกำรลงทะเบียนฝึ กอบรม ชื่ อหลักสู ตร วันที่เริ่ มและจบหลักสู ตร ระยะเวลำ
ชั่วโมงกำรอบรม ค่ ำธรรมเนี ยมกำรอบรม สถำนที่ จดั กำรอบรม เหตุ ผลในกำรเข้ำอบรม และผล
สำรวจกำรเข้ำอบรม
ข้ อมูลการลางาน เช่น บันทึกกำรลำงำน (เช่น ลำพักผ่อน ลำประจำปี ลำป่ วย ลำเพื่อทำหมัน ลำกิจธุระ
ลำบวช ลำเพื่อแต่งงำน ลำคลอด ลำเพื่อเลี้ยงดูบุตร ลำเพื่อไปฝึ กอบรม/เพื่อกำรศึกษำ กำรลำเพื่อ รับ
รำชกำรทหำร)
ข้ อมูลองค์ กรหรื อตาแหน่ งที่อยู่ ซึ่ งรวมถึง ข้อมูลของ Cost Center ข้อมูลจำกระบบจีพีเอส
ข้ อมูลของสมาชิกในครอบครัวหรื อผู้ที่เกีย่ วข้ อง เช่น ข้อมูลของบิดำมำรดำ บุตร คู่สมรส รวมถึงผูค้ ้ ำ
ประกัน บุคคลติดต่อในกรณี ฉุกเฉิ น บุคคลอ้ำงอิง บุคคลอ้ำงอิงกรณี ฉุกเฉิ น ผูอ้ ยูใ่ นควำมอุปกำระและ
ผูร้ ับประโยชน์ของท่ำน (เช่ น คำนำหน้ำ ชื่ อนำมสกุล บัตรประจำตัวประชำชน หมำยเลขโทรศัพท์
จำนวนบุตร ควำมสัมพันธ์ที่มีต่อพนักงำน/พนักงำน Outsource อำชี พ วันเดือนปี เกิด บัญชี ธนำคำร)
รวมถึงข้อมูลผูต้ ิดต่อของบริ ษทั (เช่น ควำมสัมพันธ์ของผูต้ ิดต่อ ประเภทของสัญญำให้บริ กำรหรื อ
สัญญำจ้ำงผูบ้ ริ หำร/กรรมกำร ข้อกำหนดในสัญญำ ควำมสัมพันธ์ที่มีต่อบริ ษทั ) และ
ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่ละเอียดอ่ อน เช่น ข้อมูลสุ ขภำพ ประวัติอำชญำกรรม ข้อมูลชีวภำพ เช่น ข้อมูลกำร
จดจำใบหน้ำและข้อมูลลำยนิ้วมือ และข้อมูลส่ วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่ระบุในเอกสำรรำชกำร (เช่น
ศำสนำ เชื้ อชำติ เผ่ำพันธุ์) (ทั้งนี้ เรำจะเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนก็
ต่อเมื่อได้รับควำมยินยอมโดยชัดแจ้งจำกท่ำน หรื อต่อเมื่อกฎหมำยอนุญำตให้กระทำได้)

หำกท่ำนได้ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของสมำชิ กในครอบครัวหรื อบุคคลอื่น (เช่ น บิ ดำมำรดำ บุตร คู่สมรส ผูค้ ้ ำ
ประกัน บุคคลติดต่อในกรณี ฉุกเฉิ น บุคคลอ้ำงอิง บุคคลอ้ำงอิงกรณี ฉุกเฉิ น ผูอ้ ยู่ในควำมอุปกำระและผูร้ ับประโยชน์
ของท่ำน) แก่บริ ษทั (เช่ น ชื่ อ นำมสกุล ที่ อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุ ในนโยบำยควำมเป็ น
ส่ วนตัวฉบับนี้ กรุ ณำแจ้งบุคคลเหล่ำนั้นให้ทรำบถึงนโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ และ/หรื อขอควำมยินยอมจำก
บุคคลเหล่ำนั้น หำกจำเป็ น
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บริ ษทั อำจให้ผเู ้ ยำว์ที่มีอำยุมำกกว่ำสิ บปี แต่ไม่เกิ นยี่สิบปี สมัครเข้ำทำงำนกับบริ ษทั โดยบริ ษทั จะประมวลผล
ข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลเหล่ำนี้ โดยไม่ขอควำมยินยอมจำกผูใ้ ช้อำนำจปกครองที่มีอำนำจกระทำกำรแทนผูเ้ ยำว์ แต่
จะขอควำมยินยอมจำกท่ำนโดยตรงเพื่อให้เป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด (เช่น กรณี กำรทำงำนนอกเวลำ กำรฝึ กงำนของ
นิสิตและนักศึกษำ เรำจะอำศัยควำมยินยอมจำกผูเ้ ยำว์เท่ำนั้น) ทั้งนี้ หำกเรำทรำบว่ำ เรำได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล
จำกผูเ้ ยำว์ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรื อคนไร้ควำมสำมำรถ โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกผูใ้ ช้อำนำจปกครองที่ มี
อำนำจกระทำกำรแทนผูเ้ ยำว์ ผูพ้ ิทกั ษ์ หรื อผูอ้ นุบำลในกรณี ที่จำเป็ นต้องได้รับควำมยินยอม หรื อโดยไม่สำมำรถอำศัย
ฐำนทำงกฎหมำยอื่นใด เรำจะดำเนิ นกำรลบข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อทำให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลนั้นไม่สำมำรถระบุตวั บุคคล
ดังกล่ำวทันที
2. วัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
(1) วัตถุประสงค์ ที่เราดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน โดยอาศัยฐานความ

ยินยอมโดยชัดแจ้ ง
เรำอำจเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุ คคลที่ ละเอี ยดอ่อนของท่ ำนเพื่ อวัตถุประสงค์ซ่ ึ งต้อง
ได้รับควำมยินยอมตำมกฎหมำย ทั้งนี้ วตั ถุประสงค์ต่ำง ๆ ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุ คคลที่
ละเอียดอ่อน มีดงั ต่อไปนี้
 ข้ อมูลสุ ขภาพ เช่ น เพื่ อกำหนดสวัสดิ กำร วันลำ และ/หรื อ กำรเบิ กจ่ ำยสวัสดิ กำรและค่ ำใช้จ่ำยที่
เกี่ ยวข้องกับกำรรักษำพยำบำล กำรประกันสุ ขภำพสำหรับพนักงำน/พนักงำน Outsource กำรตรวจ
ร่ ำงกำยประจำปี เพื่อกำรรับสมัครงำน หรื อพิจำรณำปรับเปลี่ยนโยกย้ำยตำแหน่ง หรื อกำหนดที่ทำงำน
ของพนักงำน /พนักงำน Outsource เพื่อประเมินควำมเสี่ ยงด้ำนอำชี วอนำมัยในที่ ทำงำนและพิ จำรณำ
ควำมเหมำะสมของตำแหน่งงำนพนักงำน/พนักงำน Outsource เพื่อจัดฝึ กอบรมและจัดเตรี ยมอำหำร
ให้พนักงำน/พนักงำน Outsource
 ประวัติอาชญากรรม เพื่ อรั บสมัครงำนหรื อพิ จำรณำ ปรั บ เปลี่ ยนโยกย้ำย ตำแหน่ งหรื อกำหนดที่
ทำงำนของพนักงำน/พนักงำน Outsource เพื่อรำยงำน และดำเนินกำรทำงวินยั
 ข้ อมูลชี วภาพ เช่ น ข้อมูลกำรจดจำใบหน้ำและข้อมู ลลำยนิ้ วมื อ เพื่ อตรวจสอบยื นยันตัวตนของ
พนักงำน/พนักงำน Outsource และกำรเข้ำออกพื้นที่ของบริ ษทั
 ข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลที่ ละเอียดอ่ อนในเอกสารราชการสาหรั บการระบุ ตัวตน (เช่ น ศาสนา เชื้ อ ชาติ
เผ่ าพันธุ์ ) เช่ น ในกรณี ที่เรำได้รับข้อมูลศำสนำมำจำกบัตรประจำตัวประชำชนของท่ำน เรำจะเก็บ
รวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยสำเนำบัตรประชำชนของท่ำนเพื่อกำรตรวจสอบยืนยันตัวตันของท่ำน เพื่อ
วัตถุประสงค์ในกำรจ้ำงงำนและประเมินคุณสมบัติที่จะจ้ำงงำน เพื่อกำหนดนโยบำย (เช่ น วันหยุด
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ทำงศำสนำ) และเพื่อจัดสวัสดิกำรและผลประโยชน์สำหรับพนักงำน/พนักงำน Outsource (เช่น กำร
จัดเตรี ยมอำหำรที่เหมำะสม ห้องสวดมนต์ หรื อ สถำนที่สำหรับประกอบพิธีทำงศำสนำ)
(2) วัตถุประสงค์ ที่เราดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน โดยอาศั ยฐานทาง

กฎหมายอื่น ๆ
เรำอำจอำศัยหรื ออ้ำง (1) ฐำนกำรปฏิ บตั ิ ตำมสัญญำ สำหรับกำรเริ่ มต้นทำสัญญำหรื อกำรเข้ำทำสัญญำหรื อ
ปฏิ บตั ิ ตำมสัญญำกับท่ำน (โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสัญญำจ้ำงงำนที่เข้ำทำกับท่ำนหรื อสัญญำบริ กำรที่บริ ษทั ทำกับนำยจ้ำง
ของท่ำน) (2) ฐำนกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย เพื่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎหมำยของเรำ (เช่น กฎหมำยแรงงำนและกำรจ้ำง
งำน กฎหมำยว่ำด้วยประกันสังคม กฎหมำยว่ำด้วยภำษี เป็ นต้น) (3) ฐำนประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของเรำและ
ของบุคคลภำยนอก (เช่น พันธมิตรทำงธุ รกิจ ผูข้ ำย ลูกค้ำ ลูกค้ำปลำยทำง หรื อหน่วยงำนรัฐบำล หรื อศำล) (4) ฐำนกำร
ป้ องกันหรื อระงับอันตรำยต่อชี วิต ร่ ำงกำย หรื อสุ ขภำพของบุคคล และ/หรื อ (5) ฐำนประโยชน์สำธำรณะ สำหรับกำร
ดำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะ หรื อปฏิบตั ิหน้ำที่ในกำรใช้อำนำจรัฐ เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูล
ส่ วนบุคคลของท่ำนตำมวัตถุประสงค์ ("วัตถุประสงค์ ในการประมวลผลข้ อมูล") เท่ำที่เกี่ยวเนื่องกับท่ำน ดังต่อไปนี้
ผู้สมัครงานและผู้สัมภาษณ์ งาน
(1) การจัดการที่เกี่ยวข้ องกับการสมัครงาน และ/หรื อการจ้ างงาน เช่ น กำรบันทึ กข้อมูลที่ เก็บรวบรวมจำก
ผูส้ มัครงำนในฐำนะที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนกำรสมัครงำน กำรประเมินควำมเหมำะสมและคุณสมบัติของผูส้ มัคร
งำน กำรตรวจสอบประวัติผสู ้ มัครงำน กำรตัดสิ นใจจ้ำงงำน กำรเข้ำทำสัญญำจ้ำงงำนหรื อสัญญำบริ กำรที่บริ ษทั ทำกับ
นำยจ้ำงของท่ำน และกำรดำเนิ นกำรปฐมนิ เทศแก่ผูส้ มัครงำน และกำรกำหนดเงิ นเดื อน สวัสดิ กำรและข้อมูลสัญญำ
พื้นฐำนอื่น ๆ สำหรับพนักงำนใหม่ ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง
(2) การติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ท่ า น ซึ่ งรวมถึ ง กำรติ ด ต่ อ สื่ อ สำรที่ เ กี่ ย วกับ กำรสั ม ภำษณ์ พ นัก งำน/พนั ก งำน
Outsource และเพื่อติดต่อบุคคลอ้ำงอิงของท่ำนในกรณี จำเป็ นและฉุกเฉิ น
(3) การปฏิ บั ติห น้ าที่ ต ามกฎหมาย เช่ น เพื่ อ ด ำเนิ นกำรตำมกฎหมำย กระบวนพิ จ ำรณำ หรื อ ค ำสั่ง ของ
หน่วยงำนรัฐ และ/หรื อ ให้ควำมร่ วมมือกับศำล ผูก้ ำกับดูแล หน่วยงำนรัฐ และหน่วยงำนที่บงั คับใช้กฎหมำยในกรณี
บริ ษทั มีเหตุอนั ควรเชื่ อได้ว่ำต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และ/หรื อ คำสั่ง หรื อต้องให้ควำมร่ วมมือดังกล่ำว โดยบริ ษทั อำจ
จำเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนเพื่อปฏิ บตั ิ ตำมบทบัญญัติแห่ งกฎหมำย กระบวนกำรทำงกฎหมำย หรื อ
คำสั่งของรัฐดังกล่ำวอย่ำงเคร่ งครัด ซึ่ งรวมถึงเพื่อดำเนิ นกำรตำมขั้นตอนกำรสอบสวนภำยใน กำรร้องเรี ยนหรื อกำร
เรี ยกร้อง กำรสื บสวนสอบสวนหรื อป้องกันอำชญำกรรม กำรฉ้อโกง และ/หรื อ เพื่อก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตำมกฎหมำย
(4) เพื่ อปกป้ องผลประโยชน์ ของเรา เช่ น เพื่อรักษำควำมปลอดภัยและควำมถูกต้องของธุ รกิ จของเรำหรื อ
บริ ษทั ในกลุ่ม OR เพื่อใช้สิทธิ ของเรำและปกป้ องผลประโยชน์ของเรำหรื อบริ ษทั ในกลุ่ม OR เมื่อจำเป็ นและชอบด้วย
กฎหมำย เช่ น เพื่ อ ตรวจจับ ป้ อ งกัน และด ำเนิ นกำรเกี่ ย วกับ กำรทุ จริ ต ใดๆ หรื อกำรละเมิ ด กฎหมำย กำรใช้งำน
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด เพื่อติดตำมสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เพื่อป้องกันและรำยงำนอำชญำกรรม และเพื่อรักษำควำมปลอดภัย
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พนักงาน (อดีตและ/หรื อปัจจุบัน) และ/หรื อ พนักงาน Outsource
(1) การจัดการที่เกี่ยวข้ องกับการสมัครงาน และ/หรื อ การจ้ างงาน เช่ น เพื่อบันทึ กข้อมูลที่ เก็บรวบรวมจำก
ช่ วงสมัครงำนอันเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนกำรสมัครงำน กำรประเมินควำมเหมำะสมและคุณสมบัติของท่ำนช่ วง
สมัครงำน กำรตัดสิ นใจจ้ำงงำน และกำรกำหนดเงินเดือน รวมทั้งข้อมูลสัญญำพื้นฐำนอื่น ๆ สำหรับพนักงำนใหม่ ใน
ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง กำรตรวจสอบประวัติของท่ำนในช่วงสมัครงำน
(2) การบริ หาร การจ่ ายค่ าตอบแทนและการให้ สวัสดิการ เช่น กำรจ่ำยเงินเดือน ค่ำใช้จ่ำย โบนัส กำรจัดให้มี
สวัสดิกำร ค่ำชดเชย เงินทดแทน ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรแพทย์และด้ำนสุ ขภำพ ประกันภัย ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยง
ชี พ กองทุ นเงิ นให้กูย้ ืมเพื่ อกำรศึ กษำและกองทุ นอื่ นๆ รวมทั้งกำรเปิ ดบัญชี ธนำคำร กำรประเมิ น เพื่ อปรับเงิ นเดื อน
รวมถึงกำรหักภำษีเงินได้ และกำรทำเรื่ องเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ แก่ท่ำน
(3) การบริ หารทรั พยากรบุคคลและการจัดการความสั มพันธ์ ทางการจ้ างงาน เช่น กำรยืนยันตัวตนพนักงำน
พนักงำน Outsource กำรบันทึ กข้อมูลกำรทำงำน กำรจัดกำรกิ จกรรมที่ เกี่ ยวกับกำรทำงำน กำรจัดปฐมนิ เทศพนักงำน
พนักงำน Outsource กำรออกบัตรประจำตัวพนักงำน พนักงำน Outsource บัตรเข้ำออกอำคำรสำนักงำน และ/หรื อ บัตร
อื่นๆ กำรจัดฝึ กอบรม กำรจัดให้มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมขององค์กร กำรดำเนินกำรทำงวินยั และกำร
เลิกจ้ำง กำรติ ดตำมชัว่ โมงทำงำน เวลำเข้ำเวลำออกงำน กำรติ ดตำมกำรใช้อินเทอร์ เน็ต อีเมล และโทรศัพท์ กำรออก
จดหมำยรับรองสถำนะกำรทำงำน กำรเรี ยกประชุมพนักงำน พนักงำน Outsource กำรจัดกำรกำรจ้ำงงำนโดยทัว่ ไป กำร
ประเมิ นผลกำรทำงำนและกำรเลื่ อนตำแหน่ ง ประเมิ นควำมเหมำะสมในตำแหน่ งงำน กำรบริ หำรจัดกำรแผนกำร
เกษี ย ณอำยุพ นักงำน กำรบริ หำรจัด กำรใบอนุ ญ ำตทำงำนของพนักงำนต่ ำ งชำติ กำรบริ หำรจัด กำรบัญชี ผูท้ ิ้ งงำน
(Blacklist) เพื่อส่ งเสริ มและรับรองควำมเท่ำเทียมระหว่ำงพนักงำน พนักงำน Outsource กำรจัดทำกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
ทำงสถิติ กำรจัดทำและรักษำแผนผังองค์กร หน่วยงำน และกำรจัดกำรพนักงำน พนักงำน Outsource และคณะทำงำน
ภำยในองค์กร กำรจัดกำรและติดตำมดูแลกำรเดินทำงเพื่อธุ รกิจ ดำเนิ นกำรวิเครำะห์พนักงำน พนักงำน Outsource กำร
บริ หำรจัดกำรควำมสำมำรถและกำรพัฒนำอำชีพ กำรจัดกำร/อนุมตั ิวนั ลำ กำรจัดกำรกำรดูแลสุ ขภำพ กำรออกหนังสื อ
รับรองตำมที่ ร้องขอ กำรบริ หำรจัดกำรกำรอบรมว่ำด้วยจริ ยธรรมและกำรปฏิ บตั ิตำมกฎระเบี ยบ กำรจัดกำรกิ จกรรม
นันทนำกำร กำรตัดสิ นใจเรื่ องกำรลงทุ น กำรคำดกำรณ์และกำรวำงงบประมำณ กำรประเมิ นควำมสำมำรถในกำร
ทำงำนและกำรปรั บเงิ นเดื อน กำรสนับสนุ นกำรทำงำน กำรพิ จำรณำ ปรั บ ย้ำย เปลี่ ยนตำแหน่ งหรื อที่ ทำงำนของ
พนักงำน พนักงำน Outsource ซึ่ งรวมถึงกำรให้ไปทำงำนในต่ำงประเทศ กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของสัญญำจ้ำงงำน
(เช่น จำกพนักงำนฝึ กงำนเป็ นพนักงำนประจำ) หรื อสัญญำบริ กำรที่บริ ษทั ทำกับนำยจ้ำงของท่ำน และกำรเปลี่ยนชื่อของ
พนักงำน พนักงำน Outsource (เช่ น เมื่อพนักงำนแต่งงำน) กำรดำเนิ นกำรที่ เกี่ ยวข้องกับกำรจ้ำง กำรเลิกจ้ำง กำรออก
จำกงำนและกำรเกษียณอำยุ กำรบริ หำรจัดกำรงำนให้บริ กำร กำรติดตำมผลกำรดำเนิ นงำน กำรจ่ำยเงิน กำรวำงแผนและ
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ประเมินผลกำรทำงำน กำรตรวจสอบประวัติ กำรจัดกำรต่อคำร้องเรี ยน บริ หำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยและกำรเบิกจ่ำยเงิน กำร
จัดทำกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลทำงสถิติ
(4) เพื่อการดาเนินการของบริ ษัทและบริ ษัทในกลุ่ม OR เช่น เพื่อกำรให้บริ กำรลูกค้ำ ติดต่อสื่ อสำรกับบริ ษทั
ในกลุ่ม OR และพันธมิตรทำงธุ รกิจ เพื่อประเมินควำมเหมำะสมและคุณสมบัติในกำรเลือกพันธมิตรทำงธุ รกิจ เพื่อทำ
สัญญำ วำงแผน ดำเนิ นกำร และจัดกำรควำมสัมพันธ์และสิ ทธิ (ทำงสัญญำ) กับบริ ษทั ในกลุ่ม OR และพันธมิตรทำง
ธุ รกิ จ เพื่ อพิ จำรณำแต่ งตั้ง ยกเลิ ก หรื อมอบอำนำจให้ท่ำ นดำเนิ นกำรทำธุ รกรรมต่ ำ งๆ กับบริ ษทั ในกลุ่ม OR และ
พันธมิตรทำงธุ รกิ จ ซึ่ งรวมไปถึงกำรนำชื่ อและข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนไประบุในสัญญำที่ เกี่ ยวข้องเพื่อดำเนิ นกำร
ดังกล่ำว และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ บริ ษทั กำหนดตำมสมควรที่ เกี่ ยวข้องกับกำรจ้ำงงำนท่ำนหรื อเพื่อเข้ำทำสัญญำ
บริ กำรที่บริ ษทั ทำกับนำยจ้ำงของท่ำน (เช่น เพื่อดำเนินกิจกรรมหรื อดำเนินกำรต่ำงๆ เพื่อบริ ษทั /ในนำมของบริ ษทั ) และ
เพื่อวัตถุประสงค์ตำมที่ได้ระบุในสัญญำจ้ำงแรงงำน หรื อสัญญำบริ กำรที่บริ ษทั ทำกับนำยจ้ำงของท่ำน ข้อบังคับเกี่ยวกับ
กำรทำงำน และข้อกำหนดของบริ ษ ทั ว่ำด้วยกำรบริ หำรงำนบุ คคล หรื อในเอกสำรใดๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับงำนบริ หำร
ทรัพยำกรบุคคล
(5) การบริหารจัดการทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรธุรกิจของเรำ
ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์ภำยในองค์กร รวมถึงกำรจัดกำรระบบปฏิบตั ิกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรจัดกำรระบบ
ติดต่อสื่ อสำร ระบบควำมปลอดภัยทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศขององค์กร
(6) การติดต่ อสื่ อสารกับท่ าน พนักงานบริ ษัทพนักงาน Outsource และบุคคลภายนอก (เช่ น พันธมิตรทำง
ธุ รกิจ ผูข้ ำย ลูกค้ำ ลูกค้ำปลำยทำง และเจ้ำหน้ำที่รัฐ ทั้งปั จจุบนั และอนำคต) ซึ่ งรวมถึงกำรติดต่อสื่ อสำรที่เกี่ยวกับงำน
กิจกรรมของอดีตพนักงำน พนักงำน Outsource และกำรสัมภำษณ์พนักงำน พนักงำน Outsource ที่จะออกจำกงำน ซึ่ ง
รวมถึงกำรติดต่อสื่ อสำรกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่ำนในกรณี ฉุกเฉิ น
(7) การปฏิ บั ติห น้ าที่ ต ามกฎหมาย เช่ น เพื่ อ ด ำเนิ นกำรตำมกฎหมำย กระบวนพิ จ ำรณำ หรื อ ค ำสั่ง ของ
หน่วยงำนรัฐ และ/หรื อ ให้ควำมร่ วมมือกับศำล ผูก้ ำกับดูแล หน่วยงำนรัฐ และหน่วยงำนที่บงั คับใช้กฎหมำย ในกรณี
บริ ษทั มีเหตุอนั ควรเชื่ อได้ว่ำต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และ/หรื อ คำสั่ง หรื อต้องให้ควำมร่ วมมือดังกล่ำว โดยบริ ษทั อำจ
จำเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนเพื่อปฏิ บตั ิ ตำมบทบัญญัติแห่ งกฎหมำย กระบวนกำรทำงกฎหมำย หรื อ
คำสั่งของรัฐดังกล่ำวอย่ำงเคร่ งครัด ซึ่ งรวมถึงเพื่อดำเนิ นกำรตำมขั้นตอนกำรสอบสวนภำยใน กำรร้องเรี ยนหรื อกำร
เรี ยกร้อง กำรสื บสวนสอบสวนหรื อป้องกันอำชญำกรรม กำรฉ้อโกง และ/หรื อ เพื่อก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตำมกฎหมำย
(8) การปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้ านการเงินขององค์ กร ซึ่ งรวมถึงข้อกำหนดด้ำนกำรตรวจสอบบัญชีและ
กำรบัญชี (ทั้งภำยในและภำยนอก) และกำรวิเครำะห์และควบคุมต้นทุน/งบประมำณ
(9) เพื่อปกป้ องผลประโยชน์ โดยชอบของเรา และบริ ษัทในกลุ่ม OR เช่น เพื่อรักษำควำมปลอดภัยและควำม
ถูกต้องของธุ รกิจของเรำหรื อบริ ษทั ในกลุ่ม OR เพื่อใช้สิทธิ ของเรำและปกป้ องผลประโยชน์ของเรำหรื อหรื อบริ ษทั ใน
กลุ่ม OR เมื่อจำเป็ นและชอบด้วยกฎหมำย เช่น เพื่อตรวจจับ ป้องกัน และดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรทุจริ ตใดๆ ข้อร้องเรี ยน
เรื่ องกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำ หรื อกำรละเมิดกฎหมำย เพื่อจัดกำรและป้ องกันกำรสู ญเสี ยทรัพย์สิน เพื่อดูแลให้มี
กำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรำ เพื่อตรวจจับและป้ องกันกำรกระทำผิดภำยในสถำนที่ของเรำ ซึ่ งรวมถึง
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กำรใช้งำนกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด เพื่ อติดตำมสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เพื่อป้ องกันและรำยงำนอำชญำกรรม เพื่อรักษำควำม
ปลอดภัยและควำมถูกต้องของธุรกิจของเรำเพื่อดำเนินกำรบริ หำร กำรจัดทำรำยงำน นโยบำยภำยในองค์กรตำมขอบเขต
ในกำรปฏิบตั ิงำนของเรำ
(10) การคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ความลับ ทางการค้ า และทรั พ ย์ สินของบริ ษัท เช่ น กำรคุ ้มครองลู กค้ำ พนักงำน
พนักงำน Outsource และบุคคลอื่น ๆ ควำมปลอดภัยของระบบและสถำนที่ของบริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่ม OR หรื อเพื่อ
ประโยชน์อื่นใดในกำรคุม้ ครองข้อมูล ควำมลับทำงกำรค้ำ หรื อทรัพย์สินของบริ ษทั และของบริ ษทั ในกลุ่ม OR
(11) เพื่ อบริ หารความเสี่ ย งและการปกป้ อ งสิ ทธิ เช่ น เพื่ อจัดกำรควำมเสี่ ย ง ตรวจสอบประสิ ท ธิ ภำพ และ
ประเมิ นควำมเสี่ ยง เพื่ อจัดตั้งดัชนี ช้ ี วดั ควำมเสี่ ยง จัดทำสรุ ปข้อมูลสำหรับกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง เพื่ อวิเครำะห์และ
ประเมินควำมเสี่ ยงที่ อำจเกิดขึ้ น รวมถึงวิธีกำรรับมือเพื่อประเมินควำมเสี่ ยง ให้คำแนะนำและวิธีกำรเพื่อจัดกำรควำม
เสี่ ยง ปกป้ องทรัพย์สิน สร้ำงควำมปลอดภัย หรื อจัดกำรวิธีกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั หรื อของบริ ษทั ในกลุ่ม OR และ
บุคคลอื่นๆ เพื่อให้บริ ษทั สำมำรถเรี ยกร้องกำรเยียวยำหรื อจำกัดควำมเสี ยหำยที่อำจเกิดขึ้นกับบริ ษทั กำรสอบสวนกรณี
ละเมิดข้อตกลง กำรก่อตั้ง กำรใช้ หรื อยกขึ้ นต่อสู ้สิทธิ เรี ยกร้ องตำมกฎหมำยของบริ ษทั หรื อของบริ ษทั ในกลุ่ม OR
รวมถึงกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำย
(12) เพื่อตรวจจับการทุจริ ต เช่น เพื่อพิสูจน์ยืนยันตัวตนของท่ำน เพื่อตรวจสอบกำรปฏิ บตั ิตำมกฎหมำยและ
กฎระเบี ยบอื่ นๆ (เช่ น เพื่ อปฏิ บตั ิ ตำมกฎด้ำ นกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิ น และป้ องกันกำรทุ จริ ต กำร
สนับสนุ นทำงกำรเงิ นแก่ กำรก่ อกำรร้ำยและแพร่ ขยำยอำวุธที่ มีอำนุ ภำพทำลำยล้ำงสู ง ควำมผิดเกี่ ยวกับทรัพย์/ชี วิต/
ร่ ำงกำย/เสรี ภำพ/ชื่ อเสี ยง) รวมถึงกำรตรวจสอบและบันทึ กเป็ นกำรภำยใน กำรจัดกำรทรัพย์สิน ฐำนข้อมูลด้ำนกำร
ทุจริ ต ระบบ และกำรควบคุมธุรกิจอื่นๆ เพื่อดำเนินกำรใดเกี่ยวกับกำรทุจริ ต ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ กำรผิดนัดชำระหนี้/
ผิดสัญญำ (เช่น ข้อมูลกำรเป็ นบุคคลล้มละลำย) รวมถึงกำรเก็บรวบรวม หรื อใช้เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนเพื่อ
ยกระดับมำตรฐำนกำรทำงำนของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในกลุ่ม OR ในกำรป้องกัน รับมือกรณี ฉอ้ โกง หรื อดำเนินกำรอย่ำง
อื่นในทำนองเดียวกัน
(13) การซื้ อขายกิจการขององค์ กร ซึ่ งรวมถึงในกรณี ที่มีกำรปรับโครงสร้ำงองค์กร กำรควบรวมกิ จกำร กำร
ขำย กำรซื้ อ กำรร่ วมลงทุน กำรโอนสิ ทธิ กำรเปลี่ยนแปลงเจ้ำของกิ จกำร หรื อกำรจำหน่ ำยกิ จกำร ทรัพย์สิน หรื อหุ น้
กำรฟื้ นฟูกิจกำร กำรร่ วมทุนหรื อกำรทำธุ รกรรมที่ คล้ำยกัน ไม่ว่ำบำงส่ วนหรื อทั้งหมด บริ ษทั อำจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่ำนให้กบั ผูร้ ับโอนสิ ทธิ และ/หรื อ หน้ำที่ ของเรำ ไม่ว่ำจะรำยเดี ยวหรื อหลำยรำย โดยที่ กำรเปิ ดเผยข้อมูล
ส่ วนบุคคลดังกล่ำวเป็ นส่ วนหนึ่งของกำรทำธุรกรรมนั้นๆ
(14) เพื่อป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่ อชีวติ ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล
ทั้งนี้ กำรที่ ท่ำนไม่ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่ำนแก่ บริ ษทั อำจส่ งผลกระทบต่อท่ำน กล่ำวคื อ บริ ษทั ไม่อำจ
ดำเนิ นกำรตำมที่ท่ำนร้องขอได้ หรื อท่ำนอำจไม่ได้รับควำมสะดวก หรื อไม่ได้รับกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ และอำจได้รับ
ควำมเสี ยหำย/เสี ยโอกำส และในบำงกรณี บริ ษทั อำจไม่สำมำรถตกลงว่ำจ้ำงท่ำนหรื อดำเนิ นกำรจ้ำงงำนกับท่ำนหรื อ
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ตำมสัญญำบริ กำรที่บริ ษทั เข้ำทำกับนำยจ้ำงของท่ำนต่อไป กำรที่ท่ำนไม่ให้ขอ้ มูลดังกล่ำวยังอำจส่ งผลกระทบต่อกำร
ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยใดๆ ที่บริ ษทั หรื อท่ำนมีหน้ำที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำม และอำจมีบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง
หำกบริ ษทั ต้องอำศัยควำมยินยอมจำกท่ำนเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนตำมที่
กฎหมำยกำหนด บริ ษทั จะขอควำมยินยอมจำกท่ำนเป็ นครำวๆ ไป
3. บุคคลที่เราอาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านไปให้

เรำอำจเปิ ดเผย หรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนไปยังบุ คคลภำยนอกดังต่ อไปนี้ ซ่ ึ งเก็บรวบรวม ใช้หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน ตำมวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ ท่ำนเองก็อำจ
ตกอยู่ภำยใต้นโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัวของบุคคลภำยนอกเหล่ำนั้นได้เช่ นกัน บริ ษทั จึงขอแนะนำให้ท่ำนอ่ำนนโยบำย
ควำมเป็ นส่ วนตัวของบุ คคลภำยนอกดังกล่ำวเพื่ อศึ กษำข้อมู ลเพิ่ มเติ มเกี่ ย วกับวิธีกำรที่ บุคคลภำยนอกดังกล่ำ วเก็บ
รวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนด้วย
(1) บริ ษัทในกลุ่ม OR เรำอำจจำเป็ นต้องเปิ ดเผย หรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนไปยังบริ ษทั ในกลุ่ม OR
หรื ออนุญำตให้บริ ษทั ดังกล่ำวนั้น เข้ำถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์ตำมที่ได้ระบุไว้ในนโยบำยควำม
เป็ นส่ วนตัวนี้
(2) ผู้ให้ บริ การของเรา เรำอำจว่ำจ้ำงบริ ษทั อื่ น ตัวแทน หรื อผูร้ ับจ้ำงในกำรให้บริ กำรในนำมของเรำ หรื อ
อำนวยควำมสะดวกในกำรมอบผลิตภัณฑ์และบริ กำรให้กบั ท่ำน โดยเรำอำจแบ่งปั นข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนไปยังผู ้
ให้บริ กำรหรื อผูจ้ ดั จำหน่ ำยซึ่ งเป็ นบุ คคลภำยนอก ดังต่ อไปนี้ ซึ่ งรวมถึ งแต่ ไม่จำกัดเพี ยง (1) ผูใ้ ห้บริ กำรห้องสมุด
ออนไลน์ (2) ผูใ้ ห้บริ กำรด้ำนกำรจัดหำงำน และกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคล (3) ผูใ้ ห้บริ กำรจัดกำรด้ำนสวัสดิกำร ค่ำจ้ำง
และเงิ นเดื อน (4) ผูใ้ ห้บริ กำรดูแลกฎระเบี ยบวินยั ขององค์กร (5) ผูใ้ ห้บริ กำรด้ำนกำรอบรมสัมมนำ (6) ผูใ้ ห้บริ กำร
ตรวจสอบประวัติบุคคลเพื่อสรรหำบุคลำกร (7) ผูใ้ ห้บริ กำรด้ำนใบอนุ ญำตทำงำนและวีซ่ำ (8) บริ ษทั จัดกำรกองทุน
สำรองเลี้ยงชี พ (9) ผูใ้ ห้บริ กำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (10) ธนำคำร ผูใ้ ห้บริ กำรบัตรเครดิต สถำบันสิ นเชื่ อ และ/
หรื อสถำบันกำรเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกำรให้บริ กำรต่ำง ๆ ดังกล่ำว ผูใ้ ห้บริ กำรอำจเข้ำถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่ำนได้ อย่ำงไรก็ตำม เรำจะให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่ำนแก่ผูใ้ ห้บริ กำรของบริ ษทั เพียงเท่ำที่ จำเป็ นสำหรับกำรให้บริ
กำรดังกล่ำวเท่ำนั้น และจะขอให้ผใู ้ ห้บริ กำรไม่ใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
(3) ผู้บังคับใช้ กฎหมาย ผู้มีอานาจ และบุ คคลภายนอกอื่ น ๆ บริ ษทั อำจเปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่ำนให้แก่ผบู ้ งั คับใช้กฎหมำย ศำล และหน่วยงำนกำกับดูแลต่ำง ๆ (เช่น ผูม้ ีอำนำจบังคับใช้กฎหมำยและเก็บ
ภำษี ) ที่ ปรึ กษำอิ สระจำกภำยนอก (เช่ น ที่ ปรึ กษำกฎหมำย หรื อ ผูต้ รวจสอบบัญชี ) กรรมกำรภำยในบริ ษทั บริ ษทั
ประกันภัย และโรงพยำบำล ผูใ้ ห้เงินบำนำญและสวัสดิกำร คณะทำงำนด้ำนกำรปฏิบตั ิตำมกฎและกำรสอบสวนภำยใน
(รวมถึ งที่ ปรึ กษำจำกภำยนอกที่ ได้รับกำรแต่ งตั้งให้ทำกำรสอบสวนภำยใน) ตำมที่ จำเป็ นเพื่ อวัตถุประสงค์ในกำร
ประมวลผลข้อมูลที่ระบุดำ้ นบน
(4) ผู้เข้ าซื้ อกิจการ หำกบริ ษทั ขำยหรื อโอนกิ จกำรให้แก่ บุคคลอื่ น ไม่ว่ำส่ วนหนึ่ งหรื อทั้งหมด (หรื อหำก
บริ ษทั พิจำรณำว่ำจะขำยหรื อโอนกิจกำรก็ตำม) บริ ษทั อำจเปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนให้แก่ผเู ้ ข้ำ
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ซื้ อกิ จกำรซึ่ งอำจเป็ นนำยจ้ำงใหม่ ในฐำนะที่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของกำรโอนกิ จกำรหรื อกำรตรวจสอบสถำนะของกิ จกำร
(Due diligence)ก่อนกำรโอนขำยกิจกำร โดยกำรเปิ ดเผยหรื อกำรโอนข้อมูลดังกล่ำว จะเป็ นไปตำมที่กฎหมำยที่ใช้บงั คับ
กำหนด รวมถึงกฎหมำยที่ใช้บงั คับในประเทศที่ผเู ้ ข้ำซื้ อกิจกำรนั้นตั้งอยู่
4. การโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านไปยังต่ างประเทศ

เรำอำจเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนไปยังบุคคลภำยนอก หรื อผูใ้ ห้บริ กำรที่อยู่ในต่ำงประเทศซึ่ ง
ประเทศปลำยทำงอำจมี มำตรฐำนกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคลที่ สูงกว่ำหรื อต่ ำกว่ำประเทศไทย ทั้งนี้ เมื่ อมี ควำม
จำเป็ นต้องโอนข้อมูลส่ วนบุ คคลของท่ ำนไปต่ ำงประเทศที่ มีมำตรฐำนกำรคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคลต่ ำกว่ำ เรำจะ
ดำเนิ นกำรตำมขั้นตอนและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อให้ท่ำนมัน่ ใจได้ว่ำมีกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่ถูกโอนในระดับที่
เพี ยงพอ และบุ คคลที่ รับโอนข้อมูลส่ วนบุ คคลนั้นมี มำตรฐำนกำรคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคลที่ เหมำะสมหรื อตำมที่
กฎหมำยกำหนด และในกรณี ที่จำเป็ น เรำอำจขอควำมยินยอมจำกท่ ำนในกำรโอนข้อมูลส่ วนบุ คคลของท่ ำนไปยัง
ต่ำงประเทศหำกเป็ นกรณี ที่ตอ้ งได้รับควำมยินยอม
5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน

เรำจะเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนในระยะเวลำเท่ำที่จำเป็ นอย่ำงเหมำะสมเพื่อใช้ตำมวัตถุประสงค์ที่เรำ
แจ้งแก่ท่ำนตำมนโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ และเพื่อปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและกฎข้อบังคับต่ำงๆ เรำอำจเก็บข้อมูล
ส่ วนบุคคลของท่ำนนำนขึ้น หำกจำเป็ นและ/หรื อสำมำรถกระทำได้โดยชอบตำมกฎหมำยที่ใช้บงั คับ
6. สิ ทธิของท่ านในฐานะเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล

ภำยใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมำยและข้อยกเว้นตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ท่ำนอำจมีสิทธิ ตำมที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้

การเข้ าถึ ง ท่ ำ นอำจมี สิ ท ธิ ในกำรขอเข้ำ ถึ งหรื อขอรั บส ำเนำข้อมู ลส่ วนบุ ค คลของท่ ำ นที่ เ รำเก็ บ
รวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยเกี่ยวกับท่ำน

การโอนย้ ายข้ อมูลส่ วนบุคคล ท่ำนอำจมีสิทธิ ขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนที่ เรำมีในรู ปแบบที่มี
กำรจัดระเบียบแล้วและที่สำมำรถอ่ำนได้ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ และเพื่อส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่ำนดังกล่ำวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลอื่น โดยต้องเป็ น (ก) ข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่ำนที่ ท่ำนได้ให้กบั เรำ และ (ข) กรณี ที่เรำได้รับควำมยินยอมจำกท่ำนในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยหรื อเพื่อปฏิบตั ิตำมสัญญำที่เรำมีกบั ท่ำน

การคัดค้ าน ท่ำนอำจมีสิทธิ คดั ค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนทั้งนี้
เป็ นไปตำมที่กฎหมำยที่ใช้บงั คับกำหนด

การลบหรื อทาลาย ท่ำนอำจมีสิทธิ ขอให้เรำดำเนินกำรลบหรื อทำลำย หรื อทำให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของ
ท่ำนที่เรำเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผย เป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลที่ไม่สำมำรถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้ำของ
ข้อมูลส่ วนบุคคล เว้นแต่กำรเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่ำวของเรำนั้นเป็ นไปเพื่อกำรปฏิบตั ิตำม
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กฎหมำย หรื อเพื่อก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตำมกฎหมำย เพื่อกำรใช้ หรื อกำรปกป้ องสิ ทธิ เรี ยกร้อ งตำม
กฎหมำย
การขอให้ ระงับการใช้ ท่ำนอำจมีสิทธิ ขอให้ระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่ำนในบำงกรณี
การแก้ ไขให้ ถูกต้ อง ท่ำนอำจมีสิทธิ ขอให้บริ ษทั แก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนที่เรำได้เก็บรวบรวม
ใช้หรื อเปิ ดเผยให้ถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด
การร้ องเรียน ท่ำนอำจมีสิทธิ ร้องเรี ยนไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ใน
กรณี ที่ท่ำนเชื่ อว่ำกำรเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนโดยเรำนั้นไม่ชอบด้วย
กฎหมำยหรื อไม่เป็ นไปตำมกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่บงั คับใช้
การถอนความยินยอม สำหรั บวัตถุประสงค์ที่ท่ำนได้ให้ควำมยินยอมให้เรำเก็บรวบรวม ใช้หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน ท่ำนมีสิทธิ ที่จะถอนควำมยินยอมของท่ำน ณ เวลำใด ก็ได้

7. มาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย

เรำได้จดั ให้มีมำตรกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลที่เหมำะสม ซึ่ งครอบคลุมถึงมำตรกำร
ป้ องกันด้ำนกำรบริ หำรจัดกำร มำตรกำรป้ องกันด้ำนเทคนิ ค และมำตรกำรป้ องกันทำงกำยภำพ ในเรื่ องกำรเข้ำถึงหรื อ
ควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซ่ ึ งควำมลับ ควำมถูกต้องครบถ้วน และสภำพควำมพร้อมใช้งำนของ
ข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อป้ องกันกำรสู ญหำย เข้ำถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยปรำศจำก
อำนำจหรื อโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็ นไปตำมที่กฎหมำยที่ใช้บงั คับกำหนด
เรำได้จัด ให้มี ม ำตรกำรควบคุ ม กำรเข้ำ ถึ ง ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและกำรใช้ง ำนอุ ป กรณ์ ส ำหรั บ จัด เก็ บ และ
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล ที่ปลอดภัยและเหมำะสมกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล เรำยังได้
วำงมำตรกำรจำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลส่ วนบุคคลและกำรใช้งำนอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
โดยกำหนดสิ ทธิ เข้ำถึงข้อมูลของผูใ้ ช้งำน สิ ทธิ ในกำรอนุ ญำตให้พนักงำนที่ ได้รับมอบหมำยให้เข้ำข้อมูล และหน้ำที่
ควำมรับผิดชของผูใ้ ช้งำน เพื่อป้ องกันกำรเข้ำถึงข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญำต กำรเปิ ดเผย กำรล่วงรู ้ หรื อกำร
ลักลอบทำสำเนำข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อกำรลักขโมยอุปกรณ์จดั เก็บหรื อประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล นอกจำกนี้ เรำยัง
ได้วำงมำตรกำรสำหรับกำรตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับกำรเข้ำถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรื อถ่ำยโอนข้อมูลส่ วนบุคคล ให้
สอดคล้องเหมำะสมกับวิธีกำรและสื่ อที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
8. ติดต่ อเรา

หำกท่ำนประสงค์จะใช้สิทธิ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน หรื อมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคล
ของท่ำนภำยใต้นโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อเรำหรื อเจ้ำหน้ำที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของเรำที่
บริ ษทั ปตท. บริ หารธุรกิจค้าปลีก จากัด
1010 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
http://www.pttrm.com
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ติดต่อ 1365 Contact Center
E-Mail : customer.thailand@pttrm.com

เจ้ำหน้ำที่คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (อยู่ในระหว่ างการแต่ งตั้ง)
Email: ..........................................
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