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นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ส ำหรับลูกค้ำ 

 

 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ ำกดั และบริษัทในเครือตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรคุ้มครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล เนื่องจำกกำรคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของกำรรบัผิดชอบต่อสังคม  และเป็น

รำกฐำนในกำรสรำ้งควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจที่น่ำเชื่อถือระหว่ำงบริษัทฯ กบับุคคลภำยนอก บริษัทฯ จึงยึด

มั่นในกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล และกฎเกณฑข์องรำชกำรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

 เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำลูกค้ำของบริษัทฯ ได้รบักำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบำยกำร

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบันีถู้กจัดท ำขึน้เพื่อจดัใหม้ีวิธีกำรจดักำรขอ้มลูส่วนบุคคลที่เหมำะสม และมี

มำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัที่เหมำะสมส ำหรบักำรปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคลของลูกคำ้ที่บริษัทฯ ท ำกำร

เก็บ รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลใหถ้กูตอ้งตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

ตลอดจนกฎหมำย และกฎเกณฑข์องรำชกำรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

3 
 

 

สำรบัญ 

1. ค ำนิยำม…………………………………………………………………………………………………..4 

2. บทบำทหนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ……………………………………………………………………...7 

3. บททั่วไป……………………………………………………………………………………………..……8 

4. กำรขอควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มลูสว่นบุคคล............................................................................9 

5. วตัถุประสงคก์ำรเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล…………………………………………...………........10 

6. กำรเขำ้ถึง และกำรใชข้อ้มลูสว่นบุคคล………………………………………………………………....11 

7. วิธีไดม้ำ...............................……………………………………………………..……………...…….12 

8. กำรเปิดเผย และกำรรบัขอ้มลูสว่นบุคคล.......................................................................................12 
9. กำรสง่ หรือโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปต่ำงประเทศ……………………………………………………….15 

10. กำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยั และควำมลบัของขอ้มลูสว่นบคุคล……………………………...…..16 

11. สิทธิของเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคล……………………………………………………………………..16 

12. ระยะเวลำจดัเก็บ และสถำนที่จดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคล..................................................................18 

13. กำรใชข้อ้มลูสว่นบคุคลเพื่อวตัถปุระสงคท์ำงกำรตลำด………………………………………………18 

14. คกุกี.้........................................................................................................................................18 

15. กำรเชื่อมต่อไปยงัเว็บไซตภ์ำยนอก……………………..……………………………………………..19 

16. เจำ้หนำ้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล…………………………………………………………...………19 

17. ค ำถำมที่เก่ียวกบันโยบำยควำมเป็นส่วนตวั…………………………………………...…………...…19 

18. ช่องทำงกำรติดต่อ………………………………………………………………………...…………...19 

19. ติดต่อหน่วยงำนผูม้ีอ  ำนำจ (Appropriate Authority)………………………………………………...20 



  
 

4 
 

 
1. นิยำม 

บรษิัทฯ หมำยถึง บรษิัท บญุรอดบริวเวอรี ่จ ำกดั และบรษิัทในเครือ 

บรษิัทในเครือ หมำยถึง บรษิัทซึ่งมีรำยชื่อตำมลิงคน์ี ้https://www.boonrawd.co.th 

ผูใ้ชบ้รกิำร หมำยถึง บุคคล หรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้ำใช้บริกำร    

ต่ำง ๆ ของบรษิัท บญุรอดบรวิเวอรี่ จ ำกดั และบรษิัทในเครือ 

ผูม้ีอ  ำนำจอนมุติั หมำยถึง ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทฯ ใหม้ีอ  ำนำจในกำรอนุมัติใด ๆ ภำยใต้

ขอบเขตอ ำนำจที่ไดร้บัจำกบริษัทฯ 

ผูด้แูลระบบงำน หมำยถึง หน่วยงำน หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยจำกเจำ้ของระบบงำน หรือเจำ้ของ

ขอ้มลูสว่นบคุคลใหท้ ำหนำ้ที่รบัผิดชอบดแูลระบบงำนหนึ่ง ๆ 

เจำ้ของระบบงำน หมำยถึง ผู้บริหำรของฝ่ำยงำนทำงธุรกิจ หรือผู้บริหำรที่มีหน้ำที่  และควำม

รบัผิดชอบต่อระบบงำนหนึ่ง ๆ 

เจำ้ของขอ้มลู 

สว่นบคุคล 

หมำยถึง บุคคลธรรมดำซึ่งสำมำรถถูกระบตุวัตนไดโ้ดยขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ ๆ ไม่

ว่ำโดยทำงตรง หรือทำงออ้ม ซึ่งมีควำมหมำยในลกัษณะเป็นบุคคลที่ขอ้มลูนัน้ชี ้

บ่งไปถึง ไม่ใช่เป็นเจำ้ของในลกัษณะทรพัยสิทธิ หรือเป็นคนสรำ้งขอ้มูลนัน้ขึน้มำ 

ผูเ้ยำว ์ หมำยถึง บุคคลธรรมดำที่มีอำยุยงัไม่ครบยี่สิบปีบริบูรณ ์ยกเวน้บุคคลธรรมดำที่

มีอำยุยังไม่ครบยี่สิบปีบริบูรณ์แต่ไดท้ ำกำรสมรสตำมกฎหมำยอันมีผลใหเ้ป็นผู้

บรรลนุิติภำวะตำมบทบญัญัติแห่งกฎหมำย 

คนไรค้วำมสำมำรถ หมำยถึง บุคคลวิกลจริตที่ไม่สำมำรถดูแลตัวเอง หรือผลประโยชนข์องตัวเองได ้

ซึ่งศำลไดส้ั่งใหเ้ป็นคนไรค้วำมสำมำรถ 

คนเสมือนไร้

ควำมสำมำรถ 

หมำยถึง บุคคลที่มีกำยพิกำร หรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือประพฤติ

สรุุ่ยสุร่ำยเสเพลเป็นอำจิณ หรือติดสุรำยำเมำ หรือเหตุอ่ืนใดท ำนองเดียวกันจน

ไม่สำมำรถจัดท ำกำรงำนโดยตนเองได ้หรือจัดกิจกำรไปในทำงที่เสื่อมเสียแก่

ทรัพ ย์สิ นของตน เอง  หรือครอบครัว  ซึ่ งศำลได้สั่ งให้ เป็นคนเสมื อนไร้

ควำมสำมำรถ และอยู่ในควำมดแูลของผูพ้ิทกัษท์ี่ศำลแต่งตัง้ 

 

 



  
 

5 
 

 

ขอ้มลูสว่นบคุคล หมำยถึง ขอ้มลูเก่ียวกับบุคคลซึ่งท ำใหส้ำมำรถระบุตวับุคคลนัน้ไดไ้ม่ว่ำทำงตรง 

หรือทำงออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพำะ เช่น ชื่อ นำมสกุล 

อีเมล รูป ลำยนิว้มือ รหัสประชำชน ซึ่งสำมำรถระบุตัวบุคคลไดใ้นทำงตรง หรือ

กำรเก็บ Location หรือ Cookie ซึ่งท ำให้สำมำรถระบุตัวบุคคลได้ในทำงอ้อม 

นอกจำกนี ้รวมถึงขอ้มูลที่โดยพืน้ฐำนแลว้ไม่สำมำรถน ำไประบุตัวบุคคลไดแ้ต่

เมื่อน ำไปใชร้่วมกับข้อมูลอ่ืนแลว้ก่อให้เกิดชุดขอ้มูลที่สำมำรถระบุขอ้มูลส่วน

บคุคลได ้เช่น ที่อยู่ เพศ และอำยุ เมื่อน ำมำรวมกนัสำมำรถน ำไประบุตวับคุคลได้

ก็จะเกิดเป็นขอ้มลูสว่นบคุคล 

ขอ้มลูสว่นบคุคลที่มี

ควำมอ่อนไหว 

หมำยถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัเชือ้ชำติ เผ่ำพันธุ์ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง 

ควำมเชื่อในลัทธิ ศำสนำหรือปรชัญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติอำชญำกรรม 

ขอ้มลูสขุภำพ ควำมพิกำร ขอ้มลูสหภำพแรงงำน ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูชีวภำพ 

หรือขอ้มูลอ่ืนใดซึ่งกระทบต่อเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในท ำนองเดียวกันตำมที่

กฎหมำยก ำหนด 

ขอ้มลูชีวภำพ หมำยถึง ขอ้มลูส่วนบุคคลที่เกิดจำกกำรใชเ้ทคนิค หรือเทคโนโลยีที่เก่ียวขอ้งกับ

กำรน ำลักษณะเด่นทำงกำยภำพ หรือทำงพฤติกรรมของบุคคลมำใช้ท ำให้

สำมำรถยืนยนัตวัตนของบุคคลนัน้ที่ไม่เหมือนกบับุคคลอ่ืนได ้เช่น ขอ้มูลจ ำลอง

ภำพใบหน้ำ (Face Recognition) ข้อมูลจ ำลองม่ำนตำ หรือข้อมูลจ ำลอง

ลำยนิว้มือ 

ขอ้มลูสำธำรณะ หมำยถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลที่เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชน 

เช่น ขอ้มูลโปรไฟลส์ื่อสงัคมออนไลน ์เมื่อมีกำรใชข้อ้มูล และรหัสกำรเขำ้ระบบ

ของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Credential) เช่น Facebook, Twitter, 

Line เพื่อเชื่อมต่อ หรือเข้ำสู่บริกำร  ใด ๆ ของบริษัทฯ เช่น บัญชีสื่อสังคม

ออนไลน์ (Social Media Account ID) สิ่งที่สนใจ (Interests) รำยกำรที่ชอบ 

(Likes) และรำยชื่อเพื่อนของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเจ้ำของข้อมูลส่วน

บุคคลสำมำรถควบคุมกำรจัดเก็บควำมเป็นส่วนตัวนี ้ผ่ำนกำรตั้งค่ำบัญชีสื่อ

สงัคมออนไลนท์ี่จดัท ำไวใ้หโ้ดยผูใ้หบ้รกิำรสื่อสงัคมออนไลนด์งักลำ่ว 
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ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่น

บคุคล 

หมำยถึง ผูท้ี่มีอ  ำนำจหน้ำที่ตัดสินใจเก่ียวกับกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย

ขอ้มลูสว่นบคุคล 

ผู้ป ระมวลผลข้อมูล

สว่นบคุคล 

หมำยถึง ผู้ซึ่งด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน

บคุคลตำมค ำสั่งหรือในนำมของผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบุคคล 

กำรประมวลผลขอ้มลู หมำยถึง กำรด ำเนินกำรใด ๆ ซึ่งกระท ำต่อขอ้มูลส่วนบุคคล หรือชุดขอ้มูลส่วน

บุคคลไม่ว่ำจะโดยวิธีกำรอัตโนมัติหรือไม่ เช่น กำรเก็บ บันทึก จัดระบบ จัด

โครงสรำ้งเก็บรกัษำ เปลี่ยนแปลง หรือปรบัเปลี่ยน กำรรบั พิจำรณำ ใช ้เปิดเผย

ดว้ยกำรส่งต่อ เผยแพร่ หรือกำรกระท ำอ่ืนใดซึ่งท ำใหเ้กิดควำมพรอ้มใชง้ำน กำร

จดัวำง หรือผสมเขำ้ดว้ยกนั กำรจ ำกดั กำรลบ หรือกำรท ำลำย 

แอปพลิเคชนั หมำยถึง โปรแกรม หรือชุดค ำสั่ งที่ ใช้ควบคุมกำรท ำงำนของคอมพิวเตอร์

เคลื่อนที่  และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่ำง ๆ เพื่อให้ท ำงำนตำมค ำสั่ง และตอบสนอง

ควำมตอ้งกำรของผูใ้ช ้โดย แอปพลิเคชัน (Application) ตอ้งมีสิ่งที่เรียกว่ำ ส่วน

ติดต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface หรือ UI) เพื่อเป็นตวักลำงกำรใชง้ำนต่ำง ๆ 

IP Address 

 

 

คกุกี ้(Cookie) 

หมำยถึง สัญลักษณ์เชิงหมำยเลขที่ก ำหนดให้แก่อุปกรณ์แต่ละชนิด เช่น

คอมพิวเตอร ์หรือ เครื่องพิมพท์ี่มีสว่นรว่มอยู่ในเครือข่ำยคอมพิวเตอรห์นึ่ง ๆ ที่ใช้

อินเทอรเ์น็ตโพรโทคอลในกำรสื่อสำร 

หมำยถึง ข้อมูลขนำดเล็กที่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ หรือ

อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกสท์ี่เชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ตเพื่อเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล โดยคุกกี้

จะถกูสง่กลบัไปที่เว็บไซตต์น้ทำงในแต่ละครัง้ที่กลบัเขำ้มำดทูี่เว็บไซตด์งักลำ่ว 

ส ำนกังำน หมำยถึง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจัดตั้งขึน้ตำม

พระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ.2562 
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2. บทบำทหน้ำที ่และควำมรับผิดชอบ 

2.1 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหน้ำที่ก ำกับดูแลให้มีกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตำม

กฎหมำย และกฎเกณฑข์องรำชกำร 

2.2 คณะกรรมกำรก ำกับกำรจัดกำรข้อมูล (Data Governance) ได้รับแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำร 

บรษิัทฯ ใหม้ีหนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบดงัต่อไปนี ้

2.2.1 จดัใหม้ีโครงสรำ้งกำรก ำกบัดแูลขอ้มลูสว่นบคุคล และกำรควบคมุภำยในที่เก่ียวขอ้ง รวมถึง

นโยบำย (Policy) มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (Standards) แนวปฏิบัติ (Guidelines) ขั้นตอนปฏิบัติ 

(Procedures) และเอกสำรอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกบักำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

2.2.2 ก ำหนด และทบทวนนโยบำย มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน แนวปฏิบัติ  และขั้นตอนปฏิบัติ

เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ สอดคลอ้งกบักฎหมำย และนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล

ของบรษิัทฯ 

2.2.3 ให้ข้อเสนอแนะ และพิจำรณำกลั่นกรองวัตถุประสงค์ นโยบำย แผนงำน แนวปฏิบัติ 

กระบวนกำร และเอกสำรที่เก่ียวขอ้งดำ้นกำรจดักำรขอ้มลูส่วนบุคคล 

2.2.4 ประเมินประสิทธิภำพกำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของบรษิัทฯ และ

รำยงำนผลกำรประเมินดงักลำ่วใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทฯ ทรำบเป็นประจ ำอย่ำงนอ้ย 1 ครัง้ต่อปี 

2.2.5 แต่งตั้ง หรือปรับเปลี่ยนคณะท ำงำนกำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสนับสนุนกำร

ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรก ำกบักำรจดักำรขอ้มลูไดต้ำมควำมเหมำะสม 

2.2.6 ก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนกำรจดักำรขอ้มลูสว่นบคุคล 

2.2.7 เชิญหน่วยงำน หรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งเขำ้ร่วมชีแ้จง หรือใหข้อ้คิดเห็นที่เป็นประโยชนต่์อกำร

ด ำเนินงำนได ้

2.2.8 ก ำกับดูแลกำรปฏิบติัตำมนโยบำย และมีอ ำนำจอนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงแกไ้ข หรือทบทวน

นโยบำยนี ้

2.3 ผูบ้ริหำรมีหนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบในกำรจัดกำร ติดตำม และควบคุมใหห้น่วยงำนที่ตนดูแล

ปฏิบติัตำมกฎหมำย และนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษิัทฯ รวมถึงจดัใหม้ีกำรรกัษำควำม

ปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลที่มีประสิทธิผล 
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2.4 พนกังำนมีหนำ้ที่ปฏิบติัตำมนโยบำยฉบบันี ้ระเบียบปฏิบติั และค ำสั่งของบรษิัทฯ รวมถึงกฎหมำย 

และกฎเกณฑข์องรำชกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งโดยเครง่ครดั 

3. บทท่ัวไป 

ขอ้ก ำหนดทั่วไป 

3.1 กำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตำมนโยบำยฉบับนีค้รอบคลุมขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคำ้ซึ่งเป็น

บคุคลธรรมดำ 

3.2 บริษัทฯ ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) มีหน้ำที่ด  ำเนินกำรทบทวน

นโยบำยฉบับนีอ้ย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ หรือเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส ำคัญต่อกำรปฏิบัติงำนตำม

นโยบำยฉบับนี ้พรอ้มเสนอให้คณะกรรมกำรก ำกับกำรจัดกำรขอ้มูล (Data Governance) ของบริษัทฯ 

พิจำรณำอนุมัติ  และกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทฯ จะประกำศให้ทรำบผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

https://www.boonrawd.co.th 

3.3 บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเมื่อไดร้บัควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มูล

สว่นบุคคลก่อนหรือในขณะนัน้ เวน้แต่บริษัทฯ ท ำใหข้อ้มลูส่วนบุคคลเป็นขอ้มลูที่ไม่สำมำรถระบุตวับุคคล

ได ้หรือมีฐำนที่ชอบดว้ยกฎหมำยรองรบั ดงันี ้

3.3.1 เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบติัตำมสญัญำ 

3.3.2 เป็นกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย 

3.3.3 เป็นกำรจ ำเป็นภำยใตป้ระโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำย โดยไม่เกินขอบเขตที่เจำ้ของ

ขอ้มลูสว่นบคุคลสำมำรถคำดหมำยไดอ้ย่ำงสมเหตผุล 

3.3.4 เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อด ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชนส์ำธำรณะ 

3.3.5 เพื่อปอ้งกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิต 

3.3.6 เพื่อกำรจดัท ำเอกสำรประวติัศำสตร ์หรือจดหมำยเหตเุพื่อประโยชนส์ำธำรณะ 

3.4 บรษิัทฯ เก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลเพียงเท่ำที่จ  ำเป็นภำยใตว้ตัถุประสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมำย 

และแจง้รำยละเอียดในกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลใหเ้จำ้ของขอ้มลูทรำบตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
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3.5 บริษัทฯ ลบ ท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคล หรือท ำใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลที่ไม่สำมำรถระบุตัว

บคุคลได ้เมื่อพน้ก ำหนดระยะเวลำกำรเก็บรกัษำ หรือเกินควำมจ ำเป็นตำมวตัถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวม

ขอ้มลูส่วนบุคคล หรือตำมที่เจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคลรอ้งขอ หรือตำมที่เจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคลถอนควำม

ยินยอม เวน้แต่มีเหตุโดยชอบดว้ยกฎหมำยหรือกฎเกณฑ์ทำงรำชกำรที่ท ำใหบ้ริษัทฯ ตอ้งเก็บรกัษำขอ้มูล

สว่นบคุคลนัน้ต่อไป 

3.6 บริษัทฯ มีกำรดูแลขอ้มูลส่วนบุคคลอย่ำงปลอดภัย รวมถึงค ำนึงถึงควำมเป็นส่วนตวัของเจำ้ของ

ขอ้มลูสว่นบคุคลและกำรรกัษำควำมลบัของขอ้มลูสว่นบคุคล 

4. กำรขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

4.1 กำรขอควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลจำกเจำ้ของขอ้มูลส่วน

บุคคล ตอ้งด ำเนินกำรอย่ำงชัดแจง้เป็นหนังสือ หรือท ำโดยผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส ์เวน้แต่โดยสภำพไม่

อำจขอควำมยินยอมดว้ยวิธีดงักล่ำวได ้กำรขอควำมยินยอมดว้ยวิธีอ่ืนจะตอ้งมีหลกัฐำนที่น่ำเชื่อถือไดว้่ำ

เจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลไดแ้สดงเจตนำใหค้วำมยินยอม 

4.2 เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งไดร้บักำรแจง้ใหท้รำบถึงวัตถุประสงคข์องกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือ

เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลอย่ำงชัดเจน เขำ้ใจง่ำย ไม่หลอกลวง หรือท ำใหเ้จำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลเขำ้ใจผิด

ในวตัถปุระสงค ์และค ำนึงอย่ำงที่สดุในควำมเป็นอิสระของเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลในกำรใหค้วำมยินยอม 

4.3 กรณีเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยำวซ์ึ่งยังไม่บรรลุนิติภำวะโดยกำรสมรส หรือไม่มีฐำนะ

เสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภำวะแลว้ ใหข้อควำมยินยอมจำกผูใ้ชอ้  ำนำจปกครองที่มีอ  ำนำจกระท ำกำร

แทนผูเ้ยำว ์

4.4 กรณีเจำ้ของขอ้มลูส่วนบคุคลเป็นคนไรค้วำมสำมำรถ ใหข้อควำมยินยอมจำกผูอ้นุบำลที่มีอ  ำนำจ

กระท ำกำรแทนคนไรค้วำมสำมำรถ 

4.5 กรณีเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคนเสมือนไรค้วำมสำมำรถ ใหข้อควำมยินยอมจำกผูพ้ิทกัษ์ที่มี

อ  ำนำจกระท ำกำรแทนคนเสมือนไรค้วำมสำมำรถ 

 



  
 

10 
 

 

4.6 กรณีเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือผูม้ีอ  ำนำจตำมขอ้ 4.3, 4.4, 4.5 ตอ้งกำรถอนควำมยินยอมที่

เคยใหไ้ว ้ใหด้  ำเนินกำรตำมที่เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลขอโดยง่ำยเช่นเดียวกับกำรใหค้วำมยินยอม และ

หำกกำรถอนควำมยินยอมสง่ผลกระทบต่อเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลในเรื่องใด ใหแ้จง้ถึงผลกระทบจำกกำร

ถอนควำมยินยอมนัน้ใหเ้จำ้ของขอ้มลูสว่นบุคคลทรำบ 

4.7 บริษัทฯ ตอ้งเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตำมวัตถุประสงคท์ี่ไดแ้จง้แก่เจำ้ของ

ขอ้มลูส่วนบุคคลเท่ำนัน้ กำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลที่แตกต่ำงจำกวตัถุประสงคท์ี่ได้

แจง้ไวจ้ะท ำไม่ได ้เวน้แต่ไดแ้จง้วตัถุประสงคใ์หม่ใหเ้จำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคลทรำบโดยไดร้บัควำมยินยอม

ก่อนเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยแลว้ 

5. วัตถุประสงคก์ำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อน ำข้อมูลส่วนบุคคลมำใช้ในกำร

ด ำเนินงำนของบรษิัทฯ ในดำ้นต่ำง ๆ ภำยใตข้อ้ก ำหนดของกฎหมำย หรือกฎเกณฑข์องรำชกำร 

5.2 ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้แจ้งเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทรำบก่อน  หรือในขณะ

รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลถึงรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

5.2.1 วตัถปุระสงคข์องกำรเก็บรวบรวมเพื่อกำรน ำขอ้มลูสว่นบุคคลไปใช ้หรือเปิดเผย 

5.2.2 ควำมจ ำเป็นที่เจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลตอ้งใหข้อ้มลูสว่นบคุคลเพื่อปฏิบติัตำมกฎหมำย 

หรือเพื่อเขำ้ท ำสญัญำ และผลกระทบที่เป็นไปไดจ้ำกกำรไม่ใหข้อ้มลูสว่นบคุคล 

5.2.3 ขอ้มลูสว่นบคุคลที่จะมีกำรเก็บรวบรวม และระยะเวลำในกำรเก็บรวบรวมไว ้

5.2.4 ประเภทของบุคคล หรือหน่วยงำนที่อำจได้รบักำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง

รำยชื่อของบคุคล หรือหน่วยงำนดงักลำ่ว (ตำมแต่กรณี) 

5.2.5 สิทธิของเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลตำมกฎหมำย 

5.2.6 ข้อมูลเก่ียวกับบริษัทฯ และเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถำนที่ติดต่อ และ

วิธีกำรติดต่อ 

5.3 ขอ้มลูส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมตอ้งถูกตอ้งครบถว้นตำมขอ้เท็จจริงที่ไดร้บัแจง้จำกเจำ้ของขอ้มูล

สว่นบคุคล หำกขอ้มลูมีกำรเปลี่ยนแปลงใหด้ ำเนินกำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง และเป็นปัจจบุนั 
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5.4 กำรเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว ใหด้ ำเนินกำรขอควำมยินยอมโดยชดัแจง้จำก

เจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคล เวน้แต่มีฐำนที่ชอบดว้ยกฎหมำยรองรบั และตอ้งขออนุมัติจำกผูม้ีอ  ำนำจอนุมัติ

ทกุครัง้ก่อนกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว 

5.5 กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจำกแหล่งอ่ืนที่ไม่ใช่จำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรง ตอ้ง

แจง้เจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคลใหท้รำบภำยใน 30 วนั นบัแต่วนัเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล และตอ้งไดร้บั

ควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เวน้แต่มีฐำนที่ชอบดว้ยกฎหมำยรองรบั โดยขออนุมัติจำกผู้มี

อ  ำนำจอนมุติั 

5.6 กำรเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลตอ้งมีกำรบนัทึกรำยละเอียดวตัถุประสงคก์ำรเก็บรวบรวมขอ้มลู

ส่วนบุคคลแต่ละประเภท ขอ้มูลเก่ียวกับผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล ระยะเวลำเก็บรกัษำขอ้มูล สิทธิ  และ

วิธีกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลและเงื่อนไขเก่ียวกับบุคคลที่ มีสิทธิเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง

รำยละเอียดอ่ืน ๆ ตำมที่กฎหมำยก ำหนด เพื่อให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล  หรือส ำนักงำนสำมำรถ

ตรวจสอบได ้

6. กำรเข้ำถึง และกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

6.1 พนักงำนของบริษัทฯ สำมำรถเขำ้ถึง หรือใชข้อ้มูลส่วนบุคคลไดเ้ท่ำที่จ  ำเป็นเพื่อกำรปฏิบัติงำน 

และตำมสิทธิที่บริษัทฯ ก ำหนด หำกพนักงำนของบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนที่ต้องเขำ้ถึง

ขอ้มลูสว่นบคุคลเกินกว่ำสิทธิที่บรษิัทฯ ก ำหนด ตอ้งด ำเนินกำรขออนมุติัจำกผูม้ีอ  ำนำจ 

6.2 พนักงำนของบริษัทฯ ตอ้งใชข้อ้มูลส่วนบุคคลตำมวัตถุประสงคท์ี่เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

หรือตำมที่เจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลใหค้วำมยินยอมเท่ำนัน้ เวน้แต่มีฐำนที่ชอบดว้ยกฎหมำยรองรบั 

6.3 ผู้ดูแลระบบงำน และเจำ้ของระบบงำนตอ้งอนุญำตให้พนักงำนของบริษัทฯ เขำ้ถึงขอ้มูลส่วน

บคุคลไดเ้ฉพำะพนกังำนของบรษิัทฯ ที่มีสิทธิตำมที่ก ำหนด หรือไดร้บักำรอนมุติัจำกผูม้ีอ  ำนำจอนมุติั 
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7. วิธีทีไ่ด้มำ 

บรษิัทฯ มีกำรจดัเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลดว้ยกระบวนกำรต่อไปนี ้

7.1 ขอ้มลูสว่นบุคคลที่ไดร้บัจำกเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลโดยตรง 

7.2 ขอ้มลูสว่นบุคคลที่ไดร้บัจำกบริษัทในเครือ 

7.3 ขอ้มูลส่วนบุคคลจำกบุคคลที่สำม เช่น ตัวแทน รำ้นคำ้ หรือบริษัทที่ใหก้ำรบริกำรจดัเก็บรวบรวม

ขอ้มลู คู่คำ้ พนัธมิตร เป็นตน้ 

7.4 ขอ้มลูส่วนบุคคลที่ไดร้บัจำกกำรเขำ้เยี่ยมชมเว็บไซต ์เช่น ชื่อของผูใ้หบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ต และที่อยู่

ไอพี (IP Address) ผ่ำนกำรเขำ้ใชอิ้นเทอรเ์น็ต วันที่ และเวลำของกำรเขำ้เยี่ยมชมเว็บไซต ์หนำ้เพจที่เขำ้

เยี่ยมชมขณะเขำ้เว็บไซต ์และที่อยู่ของเว็บไซต ์ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกบัเว็บไซตข์องบริษัทฯ  

7.5 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ ได้รับจำกข้อมูลสำธำรณะ (Public Records) และที่ ไม่ ใช่สำธำรณะ           

(Non-Public Records) ที่บรษิัทฯ มีสิทธิเก็บรวบรวมไดต้ำมกฎหมำย 

7.6 ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ไดร้บัจำกหน่วยงำนภำครฐั หน่วยงำนก ำกบัดแูลที่ใชอ้  ำนำจตำมกฎหมำย   

8. กำรเปิดเผย และกำรรับข้อมูลส่วนบุคคล 

8.1 กำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลต่อบุคคล หรือองคก์รภำยนอกบริษัทฯ ตอ้งไดร้บัควำมยินยอมจำก
เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และตอ้งไดร้บัอนุมติัจำกเจำ้หนำ้ที่คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (DPO) เวน้แต่เป็น
กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย หรือกฎเกณฑข์องรำชกำร 

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในเครือ บุคคลภำยนอก และ/หรือองค์กร หรือ
หน่วยงำนภำยนอกเฉพำะในกรณี ดงัต่อไปนี ้

8.1.1 ผูท้ี่ไดร้บัอนุญำตใหเ้ป็นคนกลำง ไดแ้ก่ บริษัทขนส่ง บริษัทที่ใหบ้ริกำรในกำรจัดเก็บขอ้มูล 
และรวบรวมขอ้มลู บรษิัทรบัพฒันำ และบ ำรุงรกัษำระบบในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ของบรษิัทฯ 
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8.1.2 คู่ค้ำ พันธมิตรทำงธุรกิจ บริษัทย่อย และ/หรือผู้ให้บริกำรภำยนอกเพื่อให้บริกำรในกำร

น ำเสนอสิทธิประโยชน ์และบริกำรอ่ืน ๆ ของบริษัทฯ แก่เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงกำรพัฒนำ 
ปรบัปรุง ผลิตภัณฑ์ หรือบริกำรของบริษัทฯ เช่น กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรประมวลผลข้อมูล กำร
ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรจัดเตรียมโครงสรำ้งพืน้ฐำนที่เก่ียวขอ้ง กำรพัฒนำ
แพลตฟอรม์บริกำรลูกคำ้ กำรส่งอีเมล/SMS กำรพัฒนำเว็บไซต ์กำรพัฒนำแอปพลิเคชันบนมือถือ 
กำรส ำรวจควำมพึงพอใจ และกำรท ำวิจยั  กำรบรหิำรควำมสมัพนัธ์กบัลูกคำ้โดยจะมีกำรท ำสญัญำ
รกัษำขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็นควำมลับ กรณีนิติบุคคลจะตอ้งมีมำตรฐำนดำ้นควำมคุม้ครองขอ้มูล
สว่นบคุคลที่มีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรบั 

8.1.3 หน่วยงำนรฐับำล รฐับำล หรือองคก์รอ่ืนตำมกฎหมำย เพื่อเป็นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ค ำสั่ง ค ำรอ้งขอ เพื่อกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ในเรื่องที่ เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำย 
8.2 กำรรบัขอ้มลูส่วนบุคคลจำกบุคคล หรือองคก์รภำยนอกบริษัทฯ ตอ้งตรวจสอบใหม้ั่นใจว่ำขอ้มูล

ส่วนบุคคลที่ไดร้บัมีฐำนที่ชอบดว้ยกฎหมำยรองรบั และตอ้งไดร้บัอนุมัติจำกเจำ้หนำ้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วน
บคุคล (DPO) เวน้แต่เป็นกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย หรือกฎเกณฑข์องรำชกำร 

บริษัทฯ จะท ำกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูที่เจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคลไดใ้หไ้วก้บับริษัทฯ โดยตรง หรือขอ้มลู

ส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ไดร้บัจำกกำรใหบ้ริกำร หรือกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ผ่ำนทุกช่องทำงซึ่งรวมถึง

ช่องทำงดงัต่อไปนี ้

8.2.1 ขอ้มูลที่ไดร้บัเมื่อเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท ำกำรลงทะเบียน หรือกรอกใบสมัครขอเขำ้ร่วม

กิจกรรมต่ำง ๆ ของบริษัทฯ หรือกำรใชบ้ริกำรอ่ืน ๆ ของบริษัทฯ เช่น ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขบัตร

ประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัอ่ืน ๆ หมำยเลขโทรศพัท ์วนัเดือนปีเกิด ที่อยู่ อีเมล เป็นตน้ 

8.2.2 ข้อมูลจำกกำรสมัครสมำชิก หรือเข้ำร่วมกิจกรรม  ข้อมูลในกำรสร้ำงบัญชีผู้ใช้งำน 

(Account) ที่ถูกสรำ้ง   โปรไฟลท์ี่ประกอบดว้ยรำยละเอียดขอ้มูลส่วนบุคคลที่ใหไ้วก้ับบริษัทฯ เพื่อ

กำรเข้ำใช้บริกำรในช่องทำงกำรให้บริกำรของบริษัทฯ อำทิ แอปพลิเคชันกำรใช้งำนผ่ำนอุปกรณ์

เคลื่อนที่  และ/หรือผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้แก่ บัญชีออนไลน์ หรือบัญชีของแอปพลิเคชันที่

ใหบ้ริกำรของบริษัทฯ ตลอดจนขอ้มูลส่วนบุคคลที่ใหไ้วเ้พื่อท ำกำรสมัครต่ำง ๆ ไดแ้ก่  สมัครเขำ้ร่วม

กิจกรรม และ/หรือติดต่อกบับรษิัทฯ ผ่ำนทำงเว็บไซตห์รือทำงช่องทำงอ่ืน ๆ ตำมที่บรษิัทฯ ก ำหนด 
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8.2.3 ขอ้มลูกำรสมคัรรบัข่ำวสำรต่ำง ๆ จำกกำรท ำแบบส ำรวจ หรือขอ้มลูกำรร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ 

เช่น ควำมพงึพอใจ ควำมสนใจ หรือพฤติกรรมกำรบรโิภค เป็นตน้ 

8.2.4 ขอ้มูลเก่ียวกบักำรท ำธุรกรรมกบับริษัทฯ หรือกบับริษัทย่อย หรืออ่ืน ๆ เช่น ขอ้มูลกำรสมคัร

งำน ข้อมูลกำรสมัครเป็นตัวแทน ข้อมูลเพื่อกำรเข้ำเสนอรำคำ ซึ่งรวมถึงข้อมูลบัตรเค รดิต หรือ      

บตัรเดบิต หมำยเลขบัญชีธนำคำร หรือขอ้มูลเก่ียวกับธนำคำร หรือกำรช ำระเงินอ่ืน ๆ รวมทั้งวันที่ 

และเวลำที่ช  ำระเงิน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัประเภทของกำรท ำธุรกรรมของเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

8.2.5 ข้อมูลจำกกำรเข้ำชม หรือใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์อ่ืน ๆ ของบริษัทย่อย หรือ        

แอปพลิเคชนัของบรษิัทฯ หรือที่บริษัทฯ เป็นผูด้  ำเนินกำร ขอ้มลูกำรใช ้Social Media และกำรโตต้อบ

กับโฆษณำออนไลนข์องบริษัทฯ รุ่น และประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอรท์ี่ใชเ้ปิดเขำ้ชมเว็บไซต ์

ประเภทของอปุกรณท์ี่ใชเ้พื่อเขำ้ถึงกำรบรกิำร เช่น เครื่องคอมพิวเตอรส์่วนบุคคล Laptop หรือสมำรท์

โฟน ขอ้มูลประเภทระบบปฏิบติักำร และแพลตฟอรม์ ที่อยู่ IP address ของอุปกรณ์ หรือเครื่องมือ

ปลำยทำง ขอ้มลู Location ขอ้มลูเก่ียวกบักำรบรกิำร และผลิตภณัฑท์ี่เจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลเขำ้ชม 

หรือคน้หำ 

8.2.6 ขอ้มูลจำกบนัทึกกำรติดต่อของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯ ซึ่งเก็บในรูปแบบของ

บันทึกขอ้ควำมของผูร้บับริกำร กำรประเมินควำมพึงพอใจ กำรวิจัยและสถิติ หรือกำรบันทึกเสียง

สนทนำ หรือกำรบันทึกภำพผ่ำนกลอ้ง CCTV เมื่อเจำ้ของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อกับบริษัทฯ เช่น 

ศูนยบ์ริกำรลูกคำ้ของบริษัทฯ รวมไปถึงกำรใหข้อ้มูลผ่ำนสื่อที่ท ำกำรวิจัยต่ำง ๆ อำทิ SMS Social 

Media แอปพลิเคชนั หรือ อีเมล เป็นตน้ 

8.2.7 ขอ้มูลโปรไฟลส์ื่อสังคมออนไลน ์เมื่อมีกำรใชข้อ้มูล และรหัสกำรเขำ้สู่ระบบของสื่อสังคม

ออนไลน์ (Social Media Credential) เช่น Facebook, Twitter, Line เพื่อเชื่อมต่อ หรือเข้ำสู่บริกำร 

ใด ๆ ของบริษัทฯ เช่น บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Account ID) สิ่งที่สนใจ (Interests) 

รำยกำรที่ชอบ (Likes) และรำยชื่อเพื่อนของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ซึ่งเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล

สำมำรถควบคมุกำรจดัเก็บควำมเป็นสว่นตวันี ้ผ่ำนกำรตัง้ค่ำบญัชีสื่อสงัคมออนไลนท์ี่จดัท ำไวใ้หโ้ดย

ผูใ้หบ้รกิำรสื่อสงัคมออนไลนด์งักลำ่ว 
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8.3 กรณีที่บริษัทฯ ให้บุคคล หรือองค์กรภำยนอกบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลแทนบริษัทฯ (ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล) ตอ้งใชผู้ป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีมำตรกำร
รกัษำควำมมั่นคงปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลที่เหมำะสม และเทียบเท่ำมำตรฐำนของบริษัทฯ ตำม
นโยบำยควำมมั่นคงปลอดภยัในกำรบริหำรจดักำรผูใ้หบ้ริกำรภำยนอกดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ และตอ้ง
จัดใหม้ีขอ้ตกลงระหว่ำงกันเพื่อควบคุมกำรด ำเนินงำนของผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใหเ้ป็นไปตำม
กฎหมำยโดยก ำหนดวตัถุประสงค์ หรือค ำสั่งในกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่ผู ้
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลอย่ำงชัดเจน  และก ำหนดมำตรกำรป้องกันไม่ใหผู้ ้ประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที่ไดร้บัจำกบริษัทฯ นอกเหนือจำกวัตถุประสงค์ หรือ
ค ำสั่งที่บรษิัทฯ ก ำหนด 

9. กำรส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่ำงประเทศ 

ในกรณีที่บรษิัทฯ มีกำรโอน ถ่ำย และ/หรือส่งขอ้มลูไปยงัต่ำงประเทศ บริษัทฯ จะก ำหนดมำตรฐำนใน

กำรท ำขอ้ตกลง และ/หรือสญัญำร่วมธุรกิจกบัหน่วยงำน องคก์รที่จะไดร้บัขอ้มูลสว่นบุคคลนัน้มีมำตรฐำน

กำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลที่เป็นที่ยอมรบั และสอดคลอ้งกบักฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหม้ั่นใจว่ำขอ้มูล

สว่นบคุคลนัน้จะไดร้บักำรคุม้ครองอย่ำงปลอดภยั อำทิเช่น 

9.1 กรณีที่บรษิัทฯ มีควำมจ ำเป็นในกำรจดัเก็บ และ/หรือโอน ถ่ำยขอ้มลูสว่นบคุคลเพื่อกำรจดัเก็บ 

9.2 กำรประมวลผลในระบบคลำวด ์(Cloud) บริษัทฯ จะพิจำรณำองคก์รที่มีมำตรฐำนควำมมั่นคง

ปลอดภัยในระดับสำกล และจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบกำรเข้ำรหัส หรือวิธีกำรอ่ืน ๆ ที่ไม่

สำมำรถระบตุวัตนของเจำ้ของขอ้มลูสว่นบุคคลได ้เป็นตน้ 

อนึ่ง เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อบุคคลภำยนอกที่บริษัทฯ จะท ำกำรเปิดเผย

ขอ้มลูส่วนบุคคลไดจ้ำกเว็บไซตข์องบริษัทฯ ทัง้นีร้ำยชื่อบุคคลภำยนอกที่บริษัทฯ จะท ำกำรเปิดขอ้มลูส่วน

บคุคลนัน้อำจมีกำรเพิ่มขึน้ หรือลดลงไดซ้ึ่งบรษิัทฯ จะท ำขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนัเสมอ 
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10. กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย และควำมลับของข้อมูลส่วนบุคคล 

เพื่อใหเ้จำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีควำมมั่นใจในกำรบริหำรจัดกำรของบริษัทฯ ในกำรป้องกันควำม

เสี่ยงอนัอำจท ำใหข้อ้มลูส่วนบุคคลถูกเขำ้ถึงโดยมิชอบ รั่วไหล ถูกเปลี่ยนแปลงแกไ้ข สูญหำย บริษัทฯ ถือ

ปฏิบัติตำมนโยบำยควำมมั่นคงปลอดภัยขอ้มูลสำรสนเทศ รวมทั้งปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกลดำ้นกำร

รกัษำควำมปลอดภยัสำรสนเทศที่เป็นที่ยอมรบั และกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ และเป็นไปตำมที่

กฎหมำยก ำหนด  

บริษัทฯ มีมำตรกำรปกป้องควำมเป็นส่วนตัวของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล โดยกำรจ ำกัดสิทธิกำร

เขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล โดยจะก ำหนดใหเ้ฉพำะบุคคลที่จ  ำเป็นตอ้งใชข้อ้มูล

ส่วนบุคคลดงักล่ำว ในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริกำรของบริษัทฯ เพื่อกำรใหบ้ริกำรของบริษัทฯ เช่น 

พนักงำนบริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคคลที่บริษัทฯ อนุญำตใหเ้ขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้ จะตอ้งยึดมั่น และปฏิบติั

ตำมมำตรกำรกำรปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครดั ตลอดจนกำรรกัษำควำมลบัของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่ำว โดยบริษัทฯ มีมำตรกำรป้องกันทัง้ทำงกำยภำพ และทำงอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นไป

ตำมมำตรฐำนกำรก ำกบัดแูลที่บงัคบัใชเ้พื่อปกปอ้งขอ้มลูสว่นบุคคล 

เมื่อบริษัทฯ ท ำสัญญำ หรือข้อตกลงกับบุคคลที่สำม บริษัทฯ จะก ำหนดมำตรกำรรักษำควำม

ปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคล กำรรกัษำขอ้มลูที่เป็นควำมลบัที่เหมำะสม เพื่อใหม้ั่นใจว่ำขอ้มลูสว่นบุคคล

ที่บรษิัทฯ ครอบครองจะควำมปลอดภยั 

11. สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

เจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลมีสิทธิดงัต่อไปนี ้

11.1 สิทธิในกำรขอรบัทรำบควำมมีอยู่ ลักษณะของขอ้มูลส่วนบุคคล วัตถุประสงคข์องกำรน ำ

ขอ้มลูสว่นบคุคลไปใชข้องบรษิัทฯ   

11.2 สิทธิในกำรเข้ำถึง และขอรับส ำเนำข้อมูลส่วนบุคคลของตน ซึ่งบริษัทฯ จะมีขั้นตอนที่

เหมำะสมเพื่อใหท้่ำนยืนยนัตวัตนกบัทำงบริษัทฯ ก่อน 

11.3 สิทธิในกำรขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผิด 
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11.4 สิทธิในกำรคัดคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตน รวมถึง

สิทธิในกำรคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล 

11.5 สิทธิในกำรขอระงบักำรใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลที่เก่ียวกบัตนเป็นกำรชั่วครำว 

11.6 สิทธิในกำรขอใหด้ ำเนินกำรลบ หรือท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตน หรือท ำใหข้อ้มูล

สว่นบคุคลเป็นขอ้มลูที่ไม่สำมำรถระบตุวับคุคลที่เป็นเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลได ้

11.7 สิทธิในกำรขอใหเ้ปิดเผยถึงกำรไดม้ำซึ่งขอ้มลูสว่นบุคคลที่เก่ียวกบัตน ในกรณีที่เป็นขอ้มลูซึ่ง

ผูใ้ชบ้รกิำรไม่ไดใ้หค้วำมยินยอมในกำรรวบรวม หรือจดัเก็บ 

11.8 สิทธิในกำรถอนควำมยินยอมที่เคยใหแ้ก่บริษัทฯ ในกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคล ทั้งนีก้ำรถอนควำมยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูล

สว่นบคุคลของเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลที่ไดใ้หค้วำมยินยอมไวแ้ลว้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดก้ ำหนดช่องทำงกำรติดต่อเพื่อใชส้ิทธิของท่ำนตำมรำยละเอียดในขอ้ 18 โดยบริษัทฯ 

จะด ำเนินกำร และพิจำรณำตำมที่ท่ำนรอ้งขอภำยในระยะเวลำ 30 วนั นบัตัง้แต่วนัที่ไดร้บัค ำรอ้ง อย่ำงไรก็

ตำมบริษัทฯ สำมำรถปฏิเสธกำรด ำเนินกำรตำมสิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตำมที่กฎหมำย

ก ำหนด  หรือตำมสัญญำที่ท ำไวก้ับบริษัทฯ กรณีที่จะท ำให้เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเสียสิทธิประโยชน ์    

ต่ำง ๆ  

อนึ่ง กำรลบ หรือท ำลำย หรือท ำใหข้อ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนอยู่ในรูปแบบที่ไม่สำมำรถระบตุวับุคคลที่

เป็นเจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคลได้  หรือกำรยกเลิกควำมยินยอมของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสำมำรถท ำได้

ภำยใตข้อ้ก ำหนดของกฎหมำย และสญัญำที่ท ำไวก้บับรษิัทฯ เท่ำนัน้ ทัง้นีก้ำรใชส้ิทธิดงักลำ่วอำจจะสง่ผล

ต่อกรณีกำรปฏิบติัตำมสญัญำที่ท ำไวก้บับริษัทฯ หรือกรณีกำรใหบ้ริกำรอ่ืน ๆ เนื่องจำกจะไม่สำมำรถระบุ

ตวัตนของเจำ้ของขอ้มลูสว่นบุคคลได ้จึงอำจเกิดขอ้จ ำกดัในกำรใหบ้รกิำรในบำงส่วนที่จ  ำเป็นตอ้งใชข้อ้มลู

ส่วนบุคคล และอำจท ำใหเ้จำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้ไม่ไดร้ับสิทธิประโยชนก์ำรบริกำร และข่ำวสำรจำก

บรษิัทฯ ต่อไป 
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12. ระยะเวลำจัดเก็บ และสถำนทีจ่ัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะจัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลตรำบเท่ำที่จ  ำเป็น โดยค ำนึงถึงวัตถุประสงค ์และควำมจ ำเป็นที่

บริษัทฯ จะต้องด ำเนินกำรจัดเก็บรวบรวม และประมวลผล ซึ่งรวมไปถึงกำรปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดของ

กฎหมำยที่ใชบ้งัคบั บรษิัทฯ จะจดัเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลไวห้ลงัระยะเวลำที่เจำ้ของขอ้มลูไม่มีปฏิสมัพนัธก์บั

บรษิัทฯ ระยะเวลำหนึ่ง และสอดคลอ้งตำมระยะเวลำ และอำยุควำมของกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง โดยบรษิัทฯ 

จะจดัเก็บไวใ้นสถำนที่จัดเก็บที่เหมำะสมตำมประเภทของขอ้มลูส่วนบุคคล ทัง้นี ้บริษัทฯ อำจจ ำเป็นตอ้ง

เก็บขอ้มูลส่วนบุคคลต่อไปแมจ้ะพน้ก ำหนดอำยุควำมตำมกฎหมำยแลว้ก็ตำม เช่น กรณีอยู่ระหว่ำงกำร

ด ำเนินคดีตำมกฎหมำย เป็นตน้ 

13. กำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคท์ำงกำรตลำด 

นอกจำกวัตถุประสงคด์ังกล่ำวขำ้งตน้ และภำยใตข้อ้ก ำหนดของกฎหมำย บริษัทฯ จะใชข้อ้มูลส่วน

บุคคลเพื่อวตัถุประสงคท์ำงกำรตลำด เช่น กำรจดัส่งเอกสำรเก่ียวกบัโปรโมชั่นต่ำง ๆ ทำงไปรษณีย ์อีเมล 

และดว้ยวิธีกำรอ่ืนใด รวมถึงกำรด ำเนินกำรดำ้นกำรตลำดแบบตรง  เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชนท์ี่ เจำ้ของขอ้มลู

สว่นบคุคลจะไดร้บัจำกกำรเป็นลกูคำ้ของบรษิัทฯ ผ่ำนกำรแนะน ำผลิตภณัฑ ์และบรกิำรท่ีเก่ียวขอ้ง 

ท่ำนสำมำรถเลือกที่จะไม่รับกำรสื่อสำรเพื่อวัตถุประสงค์ทำงกำรตลำดจำกบริษัทฯ ยกเว้นกำร

ติดต่อสื่อสำรที่เก่ียวข้องกับเจ้ำของข้อมูล และ/หรือบริกำรที่บริษัทฯ ได้ให้แก่ท่ำน เช่น ใบเสร็จรบัเงิน       

เป็นตน้ 

14. คุกกี ้

บริษัทฯ จะใชค้กุกีใ้นกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูกำรใชง้ำนของเจำ้ของขอ้มลูสว่นบุคคลเพื่อเก็บขอ้มลู และ

รวบรวมสถิติ วิจยั วิเครำะหแ์นวโนม้ ตลอดจนน ำมำปรบัปรุง และควบคมุกำรท ำงำนของเว็บไซต ์และ/หรือ

แอปพลิเคชนั ทัง้นีก้ำรเก็บคกุกีน้ัน้เป็นขอ้มลูที่ไม่สำมำรถระบุตวัตนของเจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคลได ้
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15. กำรเชื่อมต่อไปยังเวบ็ไซตภ์ำยนอก 

เว็บไซตข์องบริษัทฯ จะมีกำรเชื่อมต่อไปยงัเว็บไซตข์องบุคคลที่สำมซึ่งเว็บไซตเ์หล่ำนัน้อำจมีนโยบำย

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่แตกต่ำงจำกของบริษัทฯ ขอใหเ้จำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลศึกษำนโยบำยขอ้มูล

ส่วนบุคคลของเว็บไซตน์ัน้ ๆ เพื่อเขำ้ใจถึงรำยละเอียดกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และเพื่อตดัสินใจใน

กำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งนี ้บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อเนือ้หำ นโยบำย ควำมเสียหำย หรือกำร

กระท ำอนัเกิดจำกเว็บไซตข์องบคุคลที่สำม 

16. เจ้ำหน้ำทีคุ่้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้เจำ้หนำ้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (DPO) เพื่อตรวจสอบกำรด ำเนินกำรที่เก่ียวกับ

กำรเก็บ รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหส้อดคลอ้งตำมพระรำชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคล พ.ศ.2562 และนโยบำย ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง ของบริษัทฯ รวมทั้งประสำนงำน และใหค้วำม

รว่มมือกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

17. ค ำถำมทีเ่กี่ยวกับนโยบำยควำมเป็นส่วนตัว 

หำกท่ำนมีค ำถำม  หรือขอ้สงสยัเก่ียวกบันโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลนี ้หรือกำรจดักำรดูแล

ขอ้มลูของท่ำน ท่ำนสำมำรถติดต่อมำยงั 

เจ้ ำ ห น้ ำ ที่ คุ้ ม ค รอ ง ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล  (DPO)  เบ อ ร์โท รศั พ ท์  0-2242-4000 ห รื อ อี เม ล 

dpo@boonrawd.co.th 

18. ช่องทำงกำรติดต่อ 

หำกท่ำนมีขอ้สงสยัเก่ียวกับนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ขอ้มูลที่ทำงบริษัทฯ เก็บรวบรวม 

หรือตอ้งกำรใชส้ิทธิตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ งตำมขอ้ 11. ท่ำนสำมำรถ

ติดต่อมำยงั 
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ชื่อบริษัทฯ  บรษิัท บญุรอดบรวิเวอรี่ จ ำกดั 
ทีอ่ยู่ 999 ถนนสำมเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุิต กรุงเทพมหำนคร 10300 
เว็บไซตข์องบริษัทฯ  www.boonrawd.co.th 
เบอรโ์ทรศัพท ์
อีเมล 

0-2242-4000 
dpo@boonrawd.co.th 

19. ติดต่อหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจ (Appropriate Authority) 

หำกท่ำนต้องกำรรำยงำนเรื่องรอ้งเรียน หรือหำกท่ำนรูส้ึกว่ำบริษัทฯ ไม่ตอบข้อกังวลของท่ำนใน

ลกัษณะที่น่ำพึงพอใจ ท่ำนสำมำรถติดต่อ และ/หรือรอ้งเรียนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูล

สว่นบคุคลไดต้ำมรำยละเอียดดำ้นลำ่ง 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

อีเมล     pdpc@mdes.go.th 

เบอรโ์ทรศัพท ์   0-2142-1033 

 

นโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันี ้มีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกำศเป็นตน้ไป   

 

                                                          ประกำศ ณ วนัที่ 19 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.2563 
 
 
 
             นำยจติุนนัท ์ ภิรมยภ์กัดี 
              กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
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