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เรื่อง “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” 

 
วันที่เริ่มใช้งาน 13/1/2565 

วัตถุประสงค์และขอบเขตของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติมใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จ ากัด (“บริษัท”) จึงจัดท านโยบายการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลน้ี (“นโยบาย”) ข้ึนเพ่ืออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคลากร 
และพนักงานของบริษัท  หรื อบุคลากร  และพนักงานของบุคคลภายนอกที่ เป็ นผู้ ก ระท าการแทนหรือ ในนามของบริษัท  
ในการด าเนินการเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล 
 

นิยามส าคัญ 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลธรรมดาซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลน้ันได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูล
ของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ 
ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ 
หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งอาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในท านอง
เดียวกันตามท่ีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 
“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า ผู้ให้บริการ กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง 
ผู้มาติดต่อ และบุคคลธรรมดาอื่นใดที่บริษัทมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดาน้ัน 
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บริษัท ซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ท้ังน้ีบุคคล หรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
“ฐานทางกฎหมาย” หมายถึง เหตุที่กฎหมายรองรับให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งน้ี ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  

ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะต้องกระท าภายใต้ฐานทางกฎหมายที่ก าหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล ซึ่งบริษัทได้ก าหนดไว้ดังน้ี  

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป  
บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามเงื่อนไขของฐานทางกฎหมายอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 
1.1 ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ฐานความยินยอม) 

ในกรณีที่ไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยฐานทางกฎหมายอื่นตามท่ีระบุในข้อ 1.2 – 1.7 บริษัทจ าเป็นต้องมีการขอความ
ยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน หรือในขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยท าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจมีรูปแบบ และข้อความท่ีบริษัทจัดท าข้ึน (หนังสือขอความยินยอม) หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด (ถ้ามี)ยกเว้นการขอความ
ยินยอมด้วยวิธีดังกล่าวไม่สามารถกระท าได้ ในกรณีน้ีเจ้าของข้อมูลอาจให้ความยินยอมด้วยวาจาได้ บริษัทจะบันทึก 
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ความยินยอมดังกล่าวไว้เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมระบุรายละเอียดของวิธีการให้ความยินยอม และวันที่ให้ความยินยอมน้ัน ทั้งน้ีเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลอาจถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ เว้นแต่จะมีกฎหมาย หรือสัญญาท่ีเป็นคุณแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจ ากัดสิทธิไว้ 

บริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ต่อเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอมโดยอิสระ และโดยความ
สมัครใจ  
หมายเหตุ ถ้าบริษัทมีการขอความยินยอมจากผู้เยาว์ ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ บุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ บริษัท
ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์ ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามล าดับ กรณีที่เป็นผู้เยาว์อายุ 10 ปี
ข้ึนไป ผู้เยาว์น้ันสามารถให้ความยินยอมเองได้โดยล าพัง ทั้งน้ีการให้ความยินยอมต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้เยาว์เท่าน้ัน 
 

1.2 เพื่อการจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ การท าวิจัยหรือสถิติ (ฐานจดหมาย
เหตุ/วิจัย/สถิติ) 

ในกรณีที่บริษัทมีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์การจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมาย
เหตุเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ โดยมีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามท่ีกฎหมายก าหนด  

 
1.3 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (ฐานประโยชน์ส าคัญต่อชีวิต) 
ในกรณีที่บริษัทมีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพของ

บุคคลใด ๆ ซึ่งไม่จ ากัดเพียงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่าน้ัน เช่น บริษัทมีความจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเน่ืองจากอุบัติเหตุฉุกเฉินที่เกิด
ข้ึนกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีน้ี บริษัทไม่ต้องขอความยินยอม เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

 
1.4 เพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือเพื่อใช้ด าเนินการตามค าขอของเจ้าของข้อมูล

ก่อนเข้าท าสัญญากับบริษัท (ฐานสัญญา) 
ในกรณีที่บริษัทมีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา

โดยตรงกับบริษัท หรือด าเนินการตามค าร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าท าสัญญากับบริษัท บริษัทไม่ต้องขอความยินยอมในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 

 
1.5 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ (ฐานประโยชน์สาธารณะ) 
ในกรณีที่บริษัทมีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ

ของบริษัท หรือปฏิบัติหน้าท่ีในการใช้อ านาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัท บริษัทไม่ต้องขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 
 
1.6 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย) 
ในกรณีที่บริษัทมีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือใช้

ด าเนินการเก่ียวกับประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือบุคคลที่สามซึ่งไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายในการด าเนินธุรกิจของบริษัทและ/หรือบุคคลที่สาม ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการรักษาความปลอดภัยและ 
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ปกป้องทรัพย์สินและบุคคลที่อยู่ภายในบริเวณของบริษัท ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการบริหารจัดการองค์กรของบริษัท เป็นต้น 
อย่างไรก็ดี บริษัทจะต้องระมัดระวังในการใช้ฐานทางกฎหมายน้ีในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และหากกรณีพบว่าประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมายดังกล่าวมีความส าคัญน้อยกว่าสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นกรณีที่อาจกระทบสิทธิเสรีภาพข้ัน
พ้ืนฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก บริษัทจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย แต่
บริษัทจะต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหากบริษัทยังคงประสงค์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป 

เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับใช้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย บริษัทจะต้องท าการประเมินว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลใด ๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ีทุกประการหรือไม ่

(1) บริษัทหรือบุคคลที่สามมีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวหรือไม่ 
(2) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมีความจ าเป็นต่อผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือไม่ 
(3) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพึงคาดหมายได้ว่าบริษัทอาจมีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวหรือไม่ 
(4) การเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวมีความส าคัญไม่น้อยกว่าสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือไม่ใช่เป็น

กรณีที่อาจกระทบสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างมากหรือไม่  
(5) บริษัทมีมาตรการปกป้องดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลน้ันแล้วหรือไม่ 

 
1.7 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้กับบริษัท (ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย) 
ในกรณีที่บริษัทมีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด บริษัทไม่

จ าเป็นต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท้ังน้ีอาจรวมถึงการด าเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งศาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ตัวอย่างเช่น การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างไว้เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองแรงงาน การเก็บเอกสารทางบัญชีไว้เป็นระยะเวลา
ตามท่ีกฎหมายก าหนด เป็นต้น 

 
2. กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวได้ก็ต่อเมื่อ

ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (รายละเอียดในข้อ 1.1) เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย ดังน้ี: 

 เป็นการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้ 
ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม (เป็นการใช้ส าหรับกรณีฉุกเฉิน) 

 เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

 เป็นการจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เก่ียวกับ : 
— เวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการท างานของลูกจ้าง 
— ประโยชน์ด้านสาธารณสุข  
— การคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลตามสิทธิของผู้มีสิทธิ

ตามกฎหมาย ซึ่งการเก็บรวบรวมมีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติตามสิทธิหรือหน้าท่ีของบริษัทหรือของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
— การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอื่น 
— ประโยชน์สาธารณะอื่นที่ส าคัญ เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเพ่ือวัตถุประสงค์ในการป้องกัน

โรคติดต่อหรือโรคระบาด การเก็บรวบรวมและเปิดเผยต่อหน่วยงานรัฐซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเพ่ือวัตถุประสงค์ใน
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
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หมายเหตุ แนวทางการพิจารณาและการตีความค าว่า “ประโยชน์สาธารณะ” อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางการพิจารณา
และการให้ความหมายของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามที่ระบุในกฎหมายล าดับรองซึ่งอาจมีการประกาศใช้
บังคับเป็นการเพ่ิมเติมในอนาคต  

 
3. แนวปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรวบรวมไว้เท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทก าหนดไว้เท่าน้ัน บริษัทจะพิจารณาและเลือกเก็บ

รวบรวมข้อมูลเท่าท่ีจ าเป็นที่จะต้องใช้และทิ้งหรือท าลายข้อมูลที่อาจได้มาโดยไม่จ าเป็นโดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อมูลส่วนบุคคล  ที่มีความอ่อนไหว 
ทั้งน้ีเพ่ือลดความเสี่ยงในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของบริษัท 

ในกรณีที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมากเกินความจ าเป็น บริษัทต้องหาวิธีการท าให้บริษัทสามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้เท่าที่
จ าเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมน้ัน เช่น ในกรณีที่บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือระบุตัวตนของคู่ค้าหรือตัวแทนของคู่ ค้า
ของบริษัทจากส าเนาบัตรประชาชน ซึ่งโดยปกติบริษัทจ าเป็นต้องใช้เพียงข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปในการระบุตัวตนของบุคคลดังกล่าว (เช่น ชื่อ
และรูปภาพ) ดังน้ัน กรณีที่อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏบนบัตรประชาชนอยู่ด้วย (เช่น ศาสนา หมู่โลหิต) บริษัทจะใช้วิธีการ
ท าให้ข้อมูลดังกล่าวไม่ปรากฏบนส าเนาบัตรเมื่ออยู่ในการครอบครองของบริษัท ซึ่งอาจเป็นการขีดฆ่าข้อมูลที่ไม่จ าเป็นในส าเนาบัตรประชาชน
ที่ตนได้รับมา เหลือเพียงข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการระบุตัวตนเท่าน้ัน เป็นต้น 
 

ประกาศความเป็นส่วนตัวส าหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะมีการด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะจัดท า และแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy 
Notice) ต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ เพ่ือชี้แจงรายละเอียดของการประมวลผลข้อมูล ค าจ ากัดความ ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการ
เก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ฐานทางกฎหมายของการเก็บรวบรวม ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมหรือระยะเวลาที่คาดหมาย 
ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยต่อบุคคลหรือหน่วยงานน้ัน ๆ ข้อมูลรายละเอียดการติดต่อเกี่ยวกับบริษัท 
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ เข้าใจ และประกอบการพิจารณาให้
ความยินยอมในกรณีที่การเก็บรวบรวมน้ันไม่อยู่ในฐานทางกฎหมายที่สามารถเก็บรวบรวมโดยปราศจากความยินยอมได้ 

บริษัทจะต้องแจ้ง หรือส่งมอบประกาศความเป็นส่วนตัวให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
เว้นแต่เป็นกรณีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยก่อนมีนโยบายน้ี และบริษัทยังมีความจ าเป็นต้องเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอยู่ต่อไป บริษัทจะต้องด าเนินการแจ้ง หรือส่งมอบประกาศความเป็นส่วนตัวให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ทราบโดยเร็วที่สุด 

การแจ้ง หรือการส่งมอบประกาศความเป็นส่วนตัวอาจไม่จ าเป็นต้องกระท าซ้ าในกรณีที่บริษัทได้เคยแจ้ง หรือส่งมอบประกาศความ
เป็นส่วนตัวให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแล้ว แต่ในกรณีที่บริษัทมีการแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัวในภายหลัง บริษัทจะต้องแจ้ง 
หรือส่งมอบประกาศความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขให้กับเจ้าของข้อมูลใหม่ 
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แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทมีนโยบายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเองโดยตรง หากบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลจากแหล่งอื่น บริษัทจะด าเนินการแจ้งถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและประกาศความเป็นส่วนตัวให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ทราบ โดยไม่ชักช้าแต่ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้เก็บรวบรวม และบริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วย  ในกรณี
ที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยฐานความยินยอม ทั้งน้ี ยกเว้นในกรณีที่บริษัทจะต้องน าข้อมูลส่วนบุคคลน้ันไปใช้ในการติดต่อกับ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งเจ้าของข้อมูลให้ทราบเมื่อท าการติดต่อครั้งแรก และในกรณีที่บริษัทจะต้องน าข้อมูลส่วนบุคคลไป
เปิดเผย บริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปเปิดเผยเป็นครั้งแรก  บางกรณีบริษัทอาจไม่ต้องแจ้ง
ข้อมูลการเก็บและประกาศความเป็นส่วนตัวดังกล่าวต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หากบริษัทสามารถพิสูจน์ได้ว่าการแจ้งข้อมูลดังกล่าวไม่
สามารถท าได้หรือจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท หรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ 
น้ันอยู่แล้ว เช่น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเคยได้รับประกาศความเป็นส่วนตัวส าหรับการท าธุรกรรมบางประการกับบริษัทแล้ว และประสงค์จะ
ท าธุรกรรมเช่นเดิมกับบริษัทอีกคราว 

ในกรณีที่บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการกระท าการแทนตามค าสั่งของบริษัท บริษัทอาจก าหนดให้ผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้แจ้งประกาศความเป็นส่วนตัวแทนบริษัทได้ ซึ่งบริษัทจะควบคุมดูแลให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติตามนโยบาย
ฉบับน้ีและถือเสมือนว่าบริษัทได้ด าเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามหน้าที่ที่กฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนดในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว 
 

สิทธิของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษัทพึงตระหนักว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที่จะด าเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของตนซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัท ตามที่
ก าหนดในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงต้องจัดให้มีแบบค าร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิต่าง ๆ กับบริษัท อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทมีเหตุจ าเป็นต้องปฏิเสธก ารใช้
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะต้องแจ้งเหตุแห่งการปฏิเสธดังกล่าวให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร และ
บันทึกเหตุแห่งการปฏิเสธน้ันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
 

1.  สิทธิเพิกถอนความยินยอม เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมซึ่งได้เคยให้ไว้กับบริษัทผ่านหนังสือขอความ
ยินยอม ไม่ว่าจะเป็นการเพิกถอนความยินยอมบางส่วนหรือทั้งหมด และสามารถกระท าได้ตลอดระยะเวลาที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
โดยบริษัทจะแจ้งถึงผลกระทบเมื่อมีการเพิกถอนให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบด้วย การเพิกถอนความยินยอมจะไม่กระทบถึงการใดๆ ที่
บริษัทได้กระท าไปแล้วก่อนหน้าอันเน่ืองมาจากการได้รับความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมายจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล   

เหตุในการปฏิเสธ: กรณีที่มีข้อจ ากัดสิทธิในการถอนความยินยอมตามกฎหมาย หรือเป็นกรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสัญญา
ที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ระยะเวลาการตอบสนอง: โดยไม่ชักช้า 
 

2.  สิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่
เก่ียวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม  

เหตุในการปฏิเสธ: บริษัทอาจปฏิเสธค าขอบังคับตามสิทธิน้ีได้ในกรณีต่อไปน้ีเท่าน้ัน:   
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 - เป็นการท าตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล หรือ 

 - เมื่อบริษัทเห็นว่าจะส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของบุคคลอื่น 
ทั้งน้ีหากบริษัทไม่สามารถด าเนินการตาม ค าขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามสิทธิข้างต้น บริษัทจะท าการบันทึกการปฏิเสธ

ค าขอพร้อมเหตุผลไว้ในบันทึกรายการของบริษัทต่อไป  
ระยะเวลาการตอบสนอง: กรณีบริษัทไม่อาจปฏิเสธได้ บริษัทจะด าเนินการตามค าขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 30 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับค าขอ 
 

3.  สิทธิร้องขอรับและขอให้โอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจาก
บริษัท หรือขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลไปให้แก่บุคคลหรือองค์กรอื่นในรูปแบบที่สามารถอ่านได้หรือใช้งานได้โดยทั่วไป รวมถึงมีสิทธิขอรับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่บริษัทหรือบุคคลหรือองค์กรอื่นที่ได้รับโอนไปเก็บรวบรวมไว้ การร้องขอน้ีจะใช้ได้ในกรณีที่บริษัทได้เก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับความยินยอมหรือเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาหรือค าร้องขอก่อนท าสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
กับบริษัทเท่าน้ัน 

เหตุในการปฏิเสธ: บริษัทสามารถปฎิเสธค าร้องขอได้หากข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวน้ันถูกใช้เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือเพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิน้ันเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น เช่น กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมีข้อมูลที่เป็น
ความลับทางการค้า หรือข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเป็นส่วนหน่ึง   
ทั้งน้ีหากมีเหตุแห่งการปฏิเสธค าขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามสิทธิข้างต้น บริษัทจะท าการบันทึกการปฏิเสธค าขอพร้อมเหตุผลไว้ใน
บันทึกรายการของบริษัทต่อไป  

ระยะเวลาการตอบสนอง: โดยไม่ชักช้า 
 

4.  สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ในกรณีต่อไปน้ี: 

(1) เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายหรือสาธารณะประโยชน์ ซึ่งรวมถึง
การปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าหน้าท่ีรัฐด้วย 

เหตุในการปฏิเสธ (ส าหรับข้อ 4 (1)): บริษัทสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุที่ชอบด้วยกฎหมายที่ส าคัญย่ิงกว่าผลประโยชน์ สิทธิ หรือ
เสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือก่อต้ัง ปฏิบัติตาม ใช้ หรือยกข้ึนต่อสู้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย 

ทั้งน้ีหากมีเหตุแห่งการปฏิเสธค าขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามสิทธิข้างต้น บริษัทจะท าการบันทึกการปฏิเสธค าขอพร้อม
เหตุผลไว้ในบันทึกรายการของบริษัทต่อไป  

(2) กรณีการตลาดแบบตรง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถคัดค้านได้อย่างไม่มีเงื่อนไข  
(3) เพ่ือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สถิติ เว้นแต่เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

ระยะเวลาการตอบสนอง: โดยไม่ชักช้า และในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุแห่งการปฏิเสธ บริษัทจะด าเนินการแยกส่วนข้อมูลส่วนบุคคล
ข้างต้นออกจากข้อมูลอื่นในทันทีนับแต่เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งการคัดค้านให้ทราบ 
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5. สิทธิร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้บริษัทลบ ท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็น
ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หรือท าให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ได้ เมื่อ: 

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลน้ันหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์แล้ว ทัง้น้ี ตามระยะเวลาท่ีอาจบอกกล่าวให้เจ้าของ
ข้อมูลทราบในประกาศความเป็นส่วนตัว 

(2) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ถอนความยินยอมและบริษัทไม่สามารถใช้ฐานทางกฎหมายอื่นในการเก็บข้อมูลได้อีก 
(3) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทไม่สามารถปฏิเสธค าคัดค้าน

ได้ 
(4) ข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

เหตุในการปฏิเสธ: บริษัทมีสิทธิปฏิเสธค าขอได้ ในกรณีต่อไปน้ี 
      - เป็นการเก็บรักษาเพ่ือวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
      - เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ในฐานเกี่ยวกับการจัดท า เอกสารทางประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ การวิจัย สถิติหรือฐาน
ประโยชน์สาธารณะ  
      - เป็นการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวซึ่งเป็นการจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพ่ือวัตถุประสงค์ในด้านเวช
ศาสตร์ป้องกัน อาชีวเวชศาสตร์ ประเมินความสามารถในการท างานของลูกจ้าง ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข 
      - การใช้เพ่ือการก่อต้ังสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย 
      - การใช้เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย 
หากข้อมูลส่วนบุคคลน้ันได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยการกระท าของบริษัท หรือถูกโอนให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น และเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลได้มีค าขอให้ลบ ท าลาย หรือท าให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวตนได้ บริษัทต้องด าเนินการในการลบ ท าลาย หรือท าให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวตนได้ และต้องแจ้งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามค าขอด้วย 

ระยะเวลาการตอบสนอง: โดยไม่ชักช้า 
 

6.  สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ เมื่อ: 
(1) ได้มีการร้องขอให้บริษัทแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล และอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ อย่างไรก็ดี บริษัทอาจ

พิจารณายกเลิกการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้หากบริษัทตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อมูลที่ได้รับการร้องขอให้แก้ไขเป็นข้อมูลที่ถูกต้องอยู่แล้ว 
โดยแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนการยกเลิกพร้อมเหตุผล 

(2) เป็นการใช้ข้อมูลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอให้ระงับการใช้แทนการลบ 
(3) ข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้แล้ว แต่เจ้าของข้อมูลได้เคยขอให้บริษัทเก็บรักษาข้อมูลไว้เพราะ

จ าเป็นต่อการใช้ ก่อต้ัง ปฏิบัติตาม หรือยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง 
(4) บริษัทอยู่ในระหว่างการพิสูจน์เพ่ือปฏิเสธการคัดค้านข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี บริษัทอาจพิจารณายกเลิกการระงับการ

ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้หากบริษัทเห็นว่าบริษัทมีสิทธิในการใช้ข้อมูลต่อไปตามเหตุแห่งการปฏิเสธสิทธิในการคัดค้านข้อมูลส่วนบุคคลที่กล่าวไป
ข้างต้น 

ระยะเวลาการตอบสนอง: โดยไม่ชักช้า 
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7.  สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจขอให้บริษัทด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลน้ัน  ถูกต้อง           
เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

   ทั้งน้ีหากมีเหตุแห่งการปฏิเสธค าขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามสิทธิข้างต้น บริษัทจะท าการบันทึกการปฏิเสธค าขอพร้อม
เหตุผลไว้ในบันทึกรายการของบริษัทต่อไป  

ระยะเวลาการตอบสนอง: โดยไม่ชักช้า 
 
  8.  สิทธิการร้องเรียน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเห็นว่าบริษัทหรือผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างของบริษัท หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
 

หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร 

พนักงาน และบุคลากรทุกคน รวมถึงบุคคลที่ได้รับการว่าจ้าง และพนักงานของบุคคลที่บริษัทว่าจ้าง มีหน้าที่ในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลน้ี และจะต้องรักษาความลับในข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด และไม่น าข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ได้รับในระหว่างการปฏิบัติหน้าท่ีการงานไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ใช้เพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว หรือใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยอาจ
แบ่งหน้าท่ีได้ตามล าดับข้ัน ดังน้ี 

1. ต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ และบุคลากรระดับบริหาร 
มีหน้าท่ีก ากับดูแลกระบวนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของบริษัท ดังน้ี 
— ก าหนดบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

และ/หรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่น เพ่ือเป็นศูนย์กลางของบริษัทในการดูแลและรับเรื่องที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัท  

— มอบหมายงานให้แก่พนักงานในการก าหนดวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงวิธีปฏิบัติในการจัดการ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัท พร้อมทั้งแนวทางในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเม่ือเกิดเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลข้ึนภายในบริษัท 

— จัดให้มีการควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายหรือความเหมาะสมของนโยบายน้ีอย่างสม่ าเสมอ 
— เป็นผู้อนุมัติในการด าเนินงานเชิงนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น จัดให้มีการทบทวนความ

เหมาะสมของนโยบายน้ีหรือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในบริษัทหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายน้ี  
— พิจารณาและอนุมัติในการตอบสนองต่อค าร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหากการตอบสนองต่อการร้องขอ

ดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อบริษัท เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  และ/หรือบุคคลอื่นใด 
 
2.  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) หรือผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท 
มีหน้าท่ีให้ค าแนะน าและตรวจสอบกระบวนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของบริษัท ดังน้ี  
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— วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบ และควบคุมกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และให้ค าแนะน าแก่
บุคลากร หรือหน่วยงานอื่นภายในบริษัท เพ่ือให้กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท  

— ตรวจสอบ และอนุมัติแนวปฏิบัติเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละหน่วยงานภายในบริษัท รวมถึงวิธีปฏิบัติ
ในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัท และแนวทางใน
การแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลข้ึนภายในบริษัท 

— วิเคราะห์ ประเมิน และให้ค าแนะน าแก่บุคลากร และหน่วยงานภายในบริษัทเกี่ยวกับการตอบสนองต่อค าร้องขอใช้สิทธิ
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหากการตอบสนองต่อการร้องขอดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อบริษัท 
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือบุคคลอื่นใด 

— รายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายในบริษัทไปยังกรรมการผู้จัดการ และบุคลากร
ระดับบริหาร  

— ติดต่อประสานงาน และให้ความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการแจ้งเหตุละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดข้ึนภายในบริษัทต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด 

— ศึกษารายละเอียดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎ ประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ หรือกฎหมาย
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลง  หรือแก้ไขเพ่ิมเติมของกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และแจ้งให้บุคลากรของบริษัททราบ 

— อธิบาย สร้างความเข้าใจ และความตระหนักรู้แก่บุคลากรของบริษัทเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมาย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

 
3.  ต าแหน่งระดับผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก  

มีหน้าท่ีก ากับดูแลการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายในหน่วยงานของตนซึ่งอาจมีลักษณะที่แตกต่างกันไป
ตามแต่ละหน่วยงาน โดยอาจแบ่งหน้าท่ีได้ดังน้ี 

— อนุญาตให้บุคคลใดเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือมอบหมายหน้าที่ให้แก่พนักงานในการเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลข้อมูล
ส่วนบุคคลในส่วนต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

— จัดให้มีแนวปฏิบัติ และการอบรมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงาน และสร้างความเข้าใจร่วมกันว่า
ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่จ าเป็นต้องเก็บ และข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ไม่จ าเป็นต้องเก็บเพ่ือการใช้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน 

— จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงานให้มีมาตรฐานตามกฎหมาย และนโยบายน้ี 
— อนุมัติในการตอบสนองค าร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่อง

ดังกล่าว รวมถึงหารือกับเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
บริษัท และรายงานต่อฝ่ายบริหารเพ่ือขออนุมัติหากการตอบสนองต่อการร้องขอดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยยะ
ส าคัญต่อบริษัท เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือบุคคลอื่นใด 

— ปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือก าหนดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม 
— จัดให้มีการบันทึกการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานตามรายการที่ก าหนดในนโยบายน้ี 
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— รับรายงานจากผู้ใต้บังคับบัญชากรณีได้รับแจ้งถึงเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และพิจารณาว่าการละเมิดน้ันอาจมี
ความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ รวมถึงการปรึกษาหารือกับ
เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณาให้มีค าสั่งให้ด าเนินการใด ๆ ที่เหมาะสมตามนโยบายน้ีต่อไป 

 
4.  ต าแหน่งระดับพนักงาน 

มีหน้าท่ีปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลน้ีอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นข้ันตอนในระดับการ
ปฏิบัติการ ดังน้ี 

— เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายและนโยบายน้ี รวมถึงเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท 

— ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งน้ีในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
จัดการข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ความปลอดภัย การส่ง โอนเปิดเผย หรือ การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น 

— แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบในกรณีที่เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ในบริษัท หรือค าสั่งให้
กระท าการใด ๆ ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเมื่อเห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ อาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิ และเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

— แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพ่ืออนุมัติในกรณีได้รับค าร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
— แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันทีในกรณีทราบถึงเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าการละเมิดน้ันจะเกิดจากการจง

ใจ หรือประมาทเลินเล่อของบุคคลใดก็ตาม และไม่ว่าการละเมิดน้ันอาจจะมี หรือไม่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิ 
และเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 
5.  ผู้รับจ้างและผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท 

มีหน้าท่ีดังน้ีมีหน้าท่ีปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายน้ีอย่างเคร่งครัด นอกจากน้ียังต้องอยู่
ภายใต้บังคับของสัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท าไว้กับบริษัท (ถ้ามี) โดยมีหน้าท่ีดังน้ี 

— เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย และนโยบายน้ี รวมถึงเข้าร่วมการอบรมเก่ียวกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเมื่อมีการร้องขอ 

— แจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งน้ีภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับต้ังแต่ที่ทราบถึง
การละเมิดน้ัน 

— สนับสนุน และช่วยเหลือบริษัทในการตอบสนองค าร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
การฝ่าฝืนกฎหมาย และนโยบายน้ีของพนักงานอาจถือเป็นเหตุลงโทษทางวินัยได้ และการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือนโยบายน้ีของผู้รับ

จ้าง หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท  อาจถือว่าเป็นการผิดสัญญาที่มีกับบริษัทด้วยเช่นกัน หากการฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวส่งผลกระทบท าให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทอาจถือให้เป็นเหตุเลิกจ้างหรือเลิกสัญญาได้ นอกจากน้ียังอาจมี
โทษทางอาญาซึ่งเป็นโทษปรับ และจ าคุกส าหรับผู้กระท าการแทนบริษัทที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้อง
ศึกษากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายน้ี และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
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มาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเชิงนโยบาย และเชิงเทคนิคที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ 
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจ หรือโดยมิชอบ และมีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจ าเป็น 
หรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 
 

การบันทึก การใช้  และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะต้องจัดให้มีการบันทึกการใช้และเปิดเผยข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมโดยมีรายการอย่างน้อย ดังน้ี 
— ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม รวมถึงวัตถุประสงค์ และระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล 
— การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นที่ไม่ใช่ฐานขอความ

ยินยอม 
— สิทธิ และวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเงื่อนไขในการใช้สิทธิเข้าถึงของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
— การปฏิเสธ หรือการคัดค้านค าขอการใช้สิทธิประเภทต่าง ๆ พร้อมเหตุผลตามท่ีระบุในนโยบายน้ี 
— ค าอธิบายเก่ียวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจัดให้มีข้ึน 

ทั้งน้ี เพ่ือให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตรวจสอบได้ และสามารถบังคับตามสิทธิที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งหรือร้องขอแก่บริษัท 
 

  การส่งหรือโอนข้อมูลสว่นบุคคลไปต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ  

1. บริษัทสามารถโอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ  ตาม
หลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด 
2. กรณีประเทศปลายทางมีมาตรฐานไม่เพียงพอ บริษัทสามารถโอนข้อมูลส่วนบุคคลได้จะต้องเข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย ดังต่อไปน้ี 

 เป็นการปฎิบัติตามกฎหมาย 

 ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้รับรู้ถึงมาตรฐานที่ไม่เพียงพอของประเทศ หรือองค์กรปลายทางแล้ว 

 เป็นการจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรือเพ่ือด าเนินการตามค าร้องขอก่อนเข้าท า
สัญญา 

 เป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพ่ือประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลอื่น เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะน้ันได้ 

 เป็นการจ าเป็นเพ่ือการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะที่ส าคัญ 
3. กรณีที่เป็นการส่งหรือโอนข้อมูลระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลต่างประเทศซึ่งอยู่ในเครือกิจการเดียวกัน บริษัทอาจส่งหรือโอนข้อมูล

ส่วนบุคคลระหว่างกัน โดยไม่ต้องด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ข้างต้น โดยบริษัทจะต้องจัดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับการ
ส่งหรือโอนข้อมูลระหว่างกันในเครือธุรกิจเดียวกันที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
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การด าเนินการเมื่อมีการละเมิดข้อมูลสว่นบุคคล 

 เมื่อมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเกิดข้ึนภายในบริษัท โดยที่เหตุละเมิดน้ันมีความเสี่ยงที่จะกระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล พนักงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องประสานงานกันเพ่ือด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยบริษัทจะแจ้งการละเมิด
ดังกล่าวแก่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ที่ได้ทราบเหตุเท่าที่สามารถจะกระท าได้ 
ในกรณีที่การละเมิดน้ันมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งเหตุแห่งการละเมิดให้
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบพร้อมแนวทางเยียวยาโดยไม่ชักช้าด้วย     
 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลน้ีอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และความเหมาะสมทาง
ธุรกิจ  

 
                         การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และการแจ้งเหตุแห่งการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

กรณีมีข้อสงสัยหรือค าถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีมีความประสงค์จะแจ้งเหตุแห่งการละเมิดข้อมูล
ส่วนบุคคล โปรดติดต่อ: 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท  
บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จ ากัด  
ที่อยู่ : 48 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2613-9243 - 4 
E-mail: privacy@berichthailand.com 
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