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นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)  

 

1. ควำมส ำคัญ และวัตถุประสงค ์

บญุรอดบริวเวอรี่เคารพ และใหค้วามส าคญัในการคุม้ครองสิทธิความเป็นส่วนตวัของลกูคา้ คู่คา้ธุรกิจ 

พนัธมิตรทางธุรกิจ พนกังานของบุญรอดบริวเวอรี่ และบุคคลต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบับุญรอดบรวิเวอรี่ เพื่อใหเ้กิด

ความมั่นใจว่าบุคคลดงักล่าวจะไดร้บัการคุม้ครองสิทธิอย่างครบถว้นตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูล

สว่นบุคคล คณะกรรมการบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ ากดั จึงอนุมติัใหใ้ชน้โยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

เพื่อใหบุ้ญรอดบริวเวอรี่มีหลกัเกณฑ ์กลไก มาตรการก ากบัดแูล และการบริหารจดัการขอ้มลูส่วนบุคคลอย่าง

ชดัเจน ถกูตอ้ง และเหมาะสม 

2. ขอบเขตกำรบังคับใช้ 

นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนี ้ใชบ้งัคับกับบุญรอดบริวเวอรี่ พนักงานของบุญรอดบริวเวอรี่ 

และบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตามค าสั่ง หรือในนามของบญุรอดบรวิเวอรี่ 
 

3. ค ำนิยำม 

3.1 การประมวลผล (Processing) หมายถึง การด าเนินการใดๆ ซึ่งกระท าต่อขอ้มูลส่วนบุคคล 

หรือชุดขอ้มูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะโดยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ เช่น การเก็บ บนัทึก จดัระบบ จัดโครงสรา้ง 

เก็บรกัษา เปลี่ยนแปลง ปรบัเปลี่ยน การรบั พิจารณา ใช ้เปิดเผยดว้ยการส่งต่อ เผยแพร่ หรือการกระท า

อ่ืนใดซึ่งท าใหเ้กิดความพรอ้มใชง้าน การจดัวาง หรือผสมเขา้ดว้ยกนั การจ ากดั การลบ หรือการท าลาย 

3.2 ขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกับบุคคลธรรมดาซึ่งท าใหส้ามารถ

ระบุตวัตนของบุคคลนัน้ได้ไม่ว่าทางตรง หรือทางออ้ม เช่น ชื่อ นามสกุล รูปภาพ อีเมล เบอรโ์ทรศพัท ์IP 

Address 

3.3 เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล (Data Subject) หมายถึง บคุคลธรรมดาที่ขอ้มลูส่วนบคุคลสามารถ

ระบตุวัตนของบคุคลนัน้ไดไ้ม่ว่าทางตรง หรือทางออ้ม 

3.4 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งมี

อ านาจหนา้ที่ตดัสินใจเก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 
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3.5 ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Processor) หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่ง

ด าเนินการเก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลตามค าสั่ง หรือในนามของผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบุคคล 

3.6 บุญ รอดบริวเวอรี่  หมายถึ ง บริษั ท  บุญ รอดบริวเวอรี่  จ ากัด  และบริษั ทซึ่ งบริษั ท                  

บญุรอดบรวิเวอรี่ จ ากดั ถือหุน้ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางออ้ม 
 

4. นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้ำนกำรก ำกับดูแลกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Personal Data Protection Governance) 

4.1 บุญรอดบริวเวอรี่จะจดัใหม้ีโครงสรา้งการก ากบัดแูลขอ้มลูสว่นบุคคล เพื่อก าหนดวิธีการ และ

มาตรการที่เหมาะสมในการปฏิบติัตามกฎหมาย ดงันี ้

(1) ก าหนดให้มีโครงสรา้งองค์กร (Organizational Structure) รวมทั้งก าหนดบทบาท 

ภารกิจ และความรบัผิดชอบของหน่วยงาน และผูป้ฏิบติังานที่เก่ียวขอ้งใหช้ดัเจน เพื่อสรา้งกลไก

การก ากับดูแล การควบคุม ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน การบังคับใช้ และการติดตาม

มาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใหส้อดคลอ้งกับกฎหมาย และนโยบายการคุม้ครองขอ้มูล

สว่นบคุคลของบญุรอดบรวิเวอรี่ 

(2) แต่งตั้งเจา้หน้าที่คุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) โดยมี

บทบาท และหนา้ที่ตามที่ก าหนดในนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของบญุรอดบรวิเวอรี่ 

4.2 บุญรอดบริวเวอรี่จะจัดท านโยบาย (Policy) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards) แนว

ปฏิบติั (Guidelines) ขัน้ตอนปฏิบติั (Procedures) และเอกสารอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกับการคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บคุคลใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของบญุรอดบริวเวอรี่ 

4.3 บุญ รอดบริว เวอรี่ จะจัด ให้มี ก ระบวนการบริหารการปฏิบั ติตามนโยบาย (Policy 

Management Process) เพื่อควบคุมดูแลใหม้ีการปฏิบติัตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของ

บญุรอดบรวิเวอรี่อย่างต่อเนื่อง 

4.4 บุญรอดบริวเวอรี่จะด าเนินการฝึกอบรมพนกังานของบุญรอดบริวเวอรี่อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้

พนักงานตระหนักถึงความส าคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท าให้มั่นใจได้ว่าพนักงานที่

เก่ียวขอ้งทุกคนผ่านการฝึกอบรม และมีความรู้ความเขา้ใจในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และปฏิบัติ

ตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของบญุรอดบริวเวอรี่ 
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5. นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data 
Processing) 

5.1 บญุรอดบรวิเวอรี่จะประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลทัง้ในฐานะผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบุคคล และผู้

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย เป็นธรรม โปร่งใส และค านึงถึงความถูกตอ้งของ

ขอ้มลูส่วนบุคคล ทัง้นี ้การก าหนดขอบเขตวตัถุประสงคก์ารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล และระยะเวลา

ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ให้ท าได้เท่าที่จ  าเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย และ

แนวทางการด าเนินธุรกิจของบุญรอดบรวิเวอรี่ อีกทัง้บุญรอดบริวเวอรี่จะด าเนินการรกัษาความลบั ความ

ถกูตอ้งสมบรูณ ์และความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลอย่างเพียงพอ 

5.2 บุญรอดบริวเวอรี่จะจดัใหม้ีกระบวนการ และการควบคมุเพื่อบริหารจดัการขอ้มลูส่วนบุคคล

ในทุกขัน้ตอนใหส้อดคลอ้งกับกฎหมาย และนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของบุญรอดบริวเวอรี่

โดยจะจดัใหม้ีนโยบายการจดัเก็บขอ้มลูส่วนบุคคล (Personal Data Retention Policy) 

5.3 บุญรอดบริวเวอรี่จะจัดท า และรกัษาบันทึกการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (Records of 

Processing: RoP) ส  าหรบับันทึกรายการ และกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลให้สอดคล้องกับกฏหมาย รวมทั้งจะปรบัปรุงบันทึกการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงรายการ หรือกิจกรรมที่เก่ียวขอ้ง 

5.4 บุญรอดบริวเวอรี่จะจัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการแจง้วัตถุประสงค์      

การเก็บรวบรวม และรายละเอียดการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Notices) สอดคล้องกับ

กฎหมาย และจะจัดให้มีขั้นตอนปฏิบัติการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Consent 

Management Procedure) รวมทัง้จดัใหม้ีมาตรการดแูล และตรวจสอบในเรื่องดงักลา่ว 

5.5 บุญรอดบริวเวอรี่จะจดัใหม้ีนโยบายการท าขอ้ตกลง หรือสญัญาระหว่างผูค้วบคมุขอ้มูลส่วน

บคุคล และผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล (Outsourcing Policy for Personal Data Processing) เพื่อให้

มั่นใจไดว้่าการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้ในฐานะผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบุคคล และผูป้ระมวลผลขอ้มลู

ส่วนบุคคล เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกับ แนวทางการด าเนินธุรกิจของ                 

บญุรอดบรวิเวอรี่  
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5.6 บุญรอดบรวิเวอรี่จะจดัใหม้ีกลไกการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูส่วนบุคคล รวมทัง้จดั

ใหม้ีกลไกการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้ง 

5.7 ในกรณีที่บุญรอดบริวเวอรี่ส่ง โอน หรือใหบุ้คคลอ่ืนใชข้อ้มูลส่วนบุคคล บุญรอดบริวเวอรี่จะ

จดัท าขอ้ตกลงกบัผูท้ี่รบั หรือใชข้อ้มลูส่วนบคุคลนัน้เพื่อก าหนดสิทธิ และหนา้ที่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย 

และนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของบุญรอดบริวเวอรี่ หรือกรณีที่บุญรอดบรวิเวอรี่ส่ง หรือโอน

ขอ้มูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ บุญรอดบริวเวอรี่จะปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกับกฎหมาย โดยจะจัดใหม้ี

นโยบายการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงัหน่วยงานภายนอก หรือการส่ง หรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงั

หน่วยงานในต่างประเทศ  (Third Parties/Cross Border Data Transfer Policy) 

5.8 บุญรอดบริวเวอรี่จะจัดให้มีนโยบายการลบ หรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นก าหนด 

(Personal Data Disposal Policy) ซึ่งจะท าลายขอ้มลูสว่นบคุคลเมื่อครบก าหนดระยะเวลา โดยปฏิบติัให้

สอดคลอ้งกบักฎหมาย และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบญุรอดบริวเวอรี่  

5.9 บุญรอดบริวเวอรี่จะประเมินความเสี่ยง และจัดท ามาตรการเพื่อบรรเทาความเสี่ยง และลด

ผลกระทบที่จะเกิดขึน้กบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 
 

6. นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้ำนกำรรองรับกำรใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วน
บุคคล (Data Subject Rights) 

6.1 บุญรอดบริวเวอรี่จะจดัใหม้ีมาตรการ ช่องทาง และวิธีการเพื่อใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลใช้

สิทธิของตนไดต้ามที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้จะด าเนินการบนัทึก และประเมินผลการตอบสนองต่อค าขอ

ใชส้ิทธิของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

6.2 บุญรอดบริวเวอรี่จะจัดให้มีขั้นตอนปฏิบัติต่อค าขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data 

Subject Request Procedure) เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าค าขอใชส้ิทธิต่างๆ ของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลจะไดร้บั

การปฏิบติัอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย 
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7. นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วน

บุคคล (Personal Data Security) 

7.1 บุญรอดบริวเวอรี่จะจดัใหม้ีมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลอย่าง

เพียงพอ รวมทัง้ด าเนินการป้องกนัไม่ใหเ้กิดการรั่วไหลของขอ้มลูส่วนบุคคล และการน าขอ้มลูส่วนบุคคล

ไปใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนญุาต 

7.2 บุญรอดบริวเวอรี่จะจัดใหม้ีขัน้ตอนปฏิบติัในการตอบสนองต่อเหตกุารณ์ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล  (Personal Data Breach Management Procedure) เพื่ อให้

สามารถระบ ุและจดัการกบัเหตกุารณผ์ิดปกติที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลไดอ้ย่างทนัท่วงที 

7.3 บุญรอดบรวิเวอรี่จะจดัใหม้ีกระบวนการแจง้เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล รวมถึงเจา้พนกังานของ

รฐั ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล (ในกรณีที่บุญรอดบริวเวอรี่เป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล หรือเป็นผู้

ควบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลรว่มกนั) และบคุคลอื่นใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย 
 

8. นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้ำนกำรก ำกับให้เกิดกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Compliance) 

8.1 บุญรอดบริวเวอรี่จะจัดให้มีกระบวนการติดตามในกรณีที่กฎหมายเปลี่ยนแปลงไป และ

ปรบัปรุงมาตรการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลใหท้นัสมยั และสอดคลอ้งกบักฎหมายอยู่เสมอ 

8.2 บุญรอดบริวเวอรี่จะจัดใหม้ีการทบทวน และปรบัปรุงนโยบาย (Policy) มาตรฐานปฏิบติังาน

(Standards) แนวปฏิบติั (Guidelines) ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedures) และเอกสารอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกับการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นประจ า เพื่อให้ทันสมัยสอดคลอ้งกับกฎหมาย และสถานการณ์ในแต่ละ

ช่วงเวลา 
 

9. บทบำท หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบ 

9.1 คณะกรรมการบรษิัท มีบทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบดงัต่อไปนี ้

(1) ก ากับให้เกิดโครงสรา้งการก ากับดูแลข้อมูลส่วนบุคคล และการควบคุมภายในที่

เก่ียวขอ้งของบุญรอดบริวเวอร่ี เพื่อใหเ้กิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายการคุ้มครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคลของบญุรอดบริวเวอรี่ 
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(2) ก ากบัดแูล และสนบัสนนุใหบุ้ญรอดบรวิเวอรี่ด  าเนินการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลใหม้ี

ประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบักฎหมาย 

9.2 คณะกรรมการก ากบัการจดัการขอ้มลู (Data Governance) คณะกรรมการก ากบัการจดัการ

ขอ้มลูที่คณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้ขึน้มีบทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบดงัต่อไปนี ้

(1) จดัใหม้ีโครงสรา้งการก ากบัดแูลขอ้มลูส่วนบุคคล และการควบคมุภายในที่เก่ียวขอ้ง 

รวมถึงนโยบาย (Policy) มาตรฐานการปฏิบัติงาน  (Standards) แนวปฏิบัติ  (Guidelines) 

ขัน้ตอนปฏิบติั (Procedures) และเอกสารอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

(2) ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ         

บุญรอดบริวเวอรี่ และรายงานผลการประเมินดังกล่าวใหค้ณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ า

อย่างนอ้ย 1 ครัง้ต่อปี รวมถึงควบคมุดแูลใหม้ั่นใจไดว้่าความเสี่ยงต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วน

บคุคลไดร้บัการจดัการ และมีแนวทางการบรหิารความเสี่ยงที่เหมาะสม 

(3) ก าหนด และทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards) และแนวปฏิบัติ 

(Guidelines) เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบุญรอดบริวเวอรี่สอดคลอ้งกับกฎหมาย และนโยบาย

การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบญุรอดบรวิเวอรี่ 

(4) เสนอรายชื่อบุคคลใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่แต่งตัง้เป็นเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วน

บคุคล (DPO) 

9.3 ผูบ้ริหาร มีบทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบในการติดตามควบคมุใหห้น่วยงานที่ตนดแูล

ปฏิบัติตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบุญรอดบริวเวอรี่ และส่งเสริมการสรา้งความ

ตระหนกัรูใ้หเ้กิดขึน้กบัพนกังานของบญุรอดบรวิเวอรี่ 

9.4 เจา้หน้าที่คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล มีบทบาท หน้าที่ และความรบัผิดชอบตามที่กฎหมาย

ก าหนด ซึ่งรวมถึงหนา้ที่ดงัต่อไปนี ้

(1) รายงานสถานะการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลให้คณะกรรมการก ากับการจัดการ

ขอ้มลูทราบอย่างสม ่าเสมอ และจดัท าขอ้เสนอแนะเพื่อปรบัปรุงการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของ

บญุรอดบรวิเวอรี่ใหท้นัสมยั และสอดคลอ้งกบักฎหมายอยู่เสมอ 

(2) ใหค้ าแนะน าพนักงาน และหน่วยงานต่างๆ ของบุญรอดบริวเวอรี่เก่ียวกับการปฏิบติั

ตามกฎหมาย และนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของบญุรอดบริวเวอรี่ 
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(3) ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานของบุญรอดบริวเวอรี่ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

และนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบญุรอดบรวิเวอรี่ 

9.5 พนกังานของบญุรอดบรวิเวอรี ่มีบทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบดงัต่อไปนี ้

(1) ปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกับนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบุญรอดบริวเวอรี่  

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards) แนวปฏิบัติ (Guidelines) ขัน้ตอนปฏิบัติ (Procedures) 

และเอกสารอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

(2) รายงานเหตุการณ์ผิดปกติที่เก่ียวขอ้งกับการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และการไม่

ปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุญรอดบริวเวอรี่ให้

ผูบ้งัคบับญัชาทราบ 
 

10. โทษของกำรไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

การไม่ปฏิบติัตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของบญุรอดบริวเวอรี่อาจมีความผิด และถูก

ลงโทษทางวินยั รวมทัง้อาจไดร้บัโทษตามที่กฎหมายก าหนด 

นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของบุญรอดบริวเวอรี่ฉบบันี ้มีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกาศเป็น

ตน้ไป   
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