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เรื่อง “ส าหรับลูกค้า” 

 
วันที่เริ่มใช้งาน 13/1/2565 

เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายฉบับ

แก้ไขเพ่ิมเติมใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า (“บริษัท”) 

เป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจด้านเวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพเพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าภายในประเทศ และต่างประเทศ 

ขอบข่ายการบริการของบริษัทฯ ครอบคลุมต้ังแต่ การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้กับลูกค้าของบริษัทฯ เช่น ร้านยา เชนร้านยา การค้า

สมัยใหม่(Modern Trade) โรงพยาบาล คลินิก และร้านค้าปลีก เป็นต้น ภายใต้แบรนด์ที่จ าหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไป และ แบรนด์เฉพาะ

กลุ่มของลูกค้า เช่น แบรนด์จ าเพาะให้แก่แพทย์และโรงพยาบาล เป็นต้น ตลอดจนการให้บริการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนเป็นผลิตภัณฑ์

ส าเร็จรูป(Finish Product) ให้กับลูกค้าท้ังในประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทางออฟไลน์ตามกลุ่มลูกค้าดังกล่าวข้างต้น และช่องทาง

ออนไลน์ส าหรับกลุ่มสินค้าบางประเภท ผ่านทาง เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นไลน์ และเฟสบุ๊ค ของบริษัท เป็นต้น จึงจัดท าประกาศความเป็น

ส่วนตัวฉบับน้ี (“ประกาศ”) เพ่ืออธิบายรายละเอียดเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยประกาศฉบับน้ี

จะครอบคลุมถึงท่านซึ่งเป็น ลูกค้าของบริษัท และผู้ที่เก่ียวข้องกับลูกค้าของบริษัทรวมถึงกรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ตัวแทนหรือ

บุคคลอื่นใดที่กระท าการแทนหรือในนามลูกค้าของบริษัท  

นิยาม 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลธรรมดาซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลน้ันได้ อาทิเช่น ชื่อ นามสกุล ท่ีอยู่ วันเดือนปีเกิด 
เพศ หมายเลขโทรศัพท์ส่วนบุคคล หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่ในใบอนุญาตท างาน ที่อยู่อีเมล ชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร เลขบัตรเครดิต/เดบิต เป็นต้น ทั้งน้ี ให้หมายรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลน้ันได้ไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม 
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ 
ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูล
ชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งอาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลในท านองเดียวกันตามท่ีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 
“ฐานทางกฎหมาย” หมายถึง เหตุที่กฎหมายรองรับให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งน้ี ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล 
“ลูกค้า” หมายถึง บุคคลที่ซื้อหรืออาจจะซื้อสินค้าและ/หรือใช้บริการของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ผู้สมัครเข้าเป็น
สมาชิก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือโครงการต่าง ๆ ผู้เข้าร่วมสัมมนากับบริษัท (ถ้ามี) รวมทั้ง บุคคลอื่นใดที่ติดต่อกับบริษัทเพ่ือสอบถาม 
และ/หรือ ขอรับข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นต้น 
“ผู้ที่เก่ียวข้องกับลูกค้า” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องหรือเป็นตัวแทนของลูกค้า เช่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น พนักงาน ตัวแทนหรือ
บุคคลธรรมดาอื่นใดที่กระท าการแทนหรือในนามลูกค้าของบริษัท 
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ประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม 

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามท่ีระบุในประกาศฉบับน้ีทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งน้ี ตามความจ าเป็นเพ่ือการ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ  ของบริษัทที่แจ้งในประกาศฉบับน้ี 
“ข้อมูลระบุตัวตน” ได้แก่ ค าน าหน้า ชื่อ ชื่อสกุล ชื่อเล่น อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ รูปภาพ หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
หมายเลขหนังสือเดินทาง ลายมือชื่อ เป็นต้น 
“ข้อมูลการติดต่อ” ได้แก่ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว อีเมลส่วนตัว ชื่อบัญชีผู้ใช้แอปพลิเคชันไลน์ ชื่อบัญชีผู้ใช้ Facebook และ
ข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้ เป็นต้น 
“ข้อมูลเก่ียวกับการท างาน” ได้แก่ ต าแหน่งงาน แผนกที่สังกัด สถานที่ท างาน อีเมลของส านักงานซึ่งระบุชื่อของท่าน เป็นต้น 
“ข้อมูลตามเอกสารแนบ” ได้แก่ นามบัตร ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี ใบสั่งซื้อ ใบเสนอ
ราคา หนังสือรับรอง ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมและเอกสารอื่น ๆ เป็นต้น 
“ข้อมูลด้านเทคนิค” ได้แก ่ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขประจ าเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) และข้อมูลที่บริษัทได้
เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือข้อมูลอันเกิดจากเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน 
“ข้อมูลอื่น ๆ” ได้แก่ บันทึกภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) วันและเวลาการเข้าติดต่อบริษัท ข้อมูลแสดงความเห็น
หรือความสนใจต่อสินค้าหรือบริการ เป็นต้น 
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” ได้แก่ ศาสนา หมู่โลหิต ซึ่งปรากฏบนส าเนาบัตรประชาชน เป็นต้น 
 

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมดังต่อไปน้ี 
(1) จากตัวท่านเองโดยตรง โดยผ่านช่องทางใดช่องทางหน่ึงดังต่อไปน้ี 

ผ่านทางวาจา ได้แก ่กรณีการพูดคุยต่อหน้า หรือทางโทรศัพท์ เป็นต้น 
ผ่านทางเอกสาร ได้แก่ นามบัตร เอกสารสัญญา เอกสารข้อตกลง หนังสือรับรองบริษัท ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ แบบฟอร์ม หรือ
เอกสารอื่น ๆ เป็นต้น 
ผ่านทางช่องทางการติดต่ออื่น ได้แก่ อีเมล โทรสาร เครือข่ายออนไลน์ เป็นต้น 

(2) จากแหล่งอื่น ๆ หรือบุคคลที่สาม 

 จากแหล่งอื่นหรือจากบุคคลที่สาม ได้แก ่บริษัทในเครือในกลุ่มบริษัท นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นนายจ้างหรือผู้ว่าจ้าง
ของท่าน ผู้จ าหน่ายสินค้า/ผู้ให้บรหิาร หรือคู่ค้าทางธุรกจิของบริษัท เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลธุรกิจ ธนาคาร หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น  

 จากแหล่งการติดต่อสื่อสาร สอบถามข้อมูล ให้ความเห็น หรือค าติชมแก่บริษัทของท่าน รวมไปถึงจากการแสดงเจตนาเพ่ือซื้อ
สินค้าหรือใช้บริการจากบริษัทของท่าน การเข้าท าสัญญากับบริษัท หรือการส่งมอบเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น 

 บริษัทจะด าเนินการแจ้งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบโดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกิน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
เว้นแต่จะเป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนดไว้ เป็นต้น 
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วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือน าไปใช้และ/หรือเปิดเผยภายใต้วัตถุประสงค์และโดยอาศัยฐานทางกฎหมาย

ตามท่ีปรากฏในประกาศฉบับน้ีเท่าน้ัน หากบริษัทมีความจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ิมเติมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์

อย่างอื่นนอกเหนือจากที่ปรากฏในประกาศน้ี บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและ/หรือแจ้งให้

ทราบถึงวัตถุประสงค์ใหม่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง รวมถึงบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ และ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้บริษัทต้องได้รับความยินยอม ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล  

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ฐานทางกฎหมาย 

1. การติดต่อสื่อสารและด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือเจรจาก่อนการเข้าท า
สัญญากับท่าน หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ท่านกระท าการแทนหรือ
กระท าการในนามหรือเป็นลูกจ้าง เช่น การนัดประชุม การท าใบ
เสนอราคา การเจรจาเพ่ือเข้าท าสัญญาและการตกลงขอบเขตของ
ข้อสัญญา 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาหรือเข้าท าสัญญา (กรณีที่ท่านเป็น
ผู้เข้าท าสัญญาโดยตรง) 

- เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท และลูกค้า 
(กรณีที่ท่านกระท าการแทนหรือในนามของลูกค้า) 

2. การเข้าท าสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญา เช่น การติดต่อสื่อสาร
งาน การด าเนินการตามค าสั่งซื้อสินค้า/บริการ การให้บริการตาม
สัญญา การทดลอง ทดสอบ และวิจัยผลิตภัณฑ์ การข้ึนทะเบียนหรือ
ใบอนุญาตต่าง ๆเกี่ยวกับยาหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ การจัดส่งสินค้า 
การติดตามผลของการให้บริการ เป็นต้น รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ให้บริการขนส่ง
สินค้า ผู้รับเหมา ผู้ให้บริการหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก รวมถึงการ
ด าเนินการแก้ปัญหาอันเก่ียวกับกระบวนการการผลิต 

 ทั้งน้ี วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและเปิดเผยจะข้ึนอยู่กับประเภท
ของสินค้าและบริการที่ลูกค้าได้รับจากบริษัท การเข้าท าสัญญาและ
การปฏิบัติตามสัญญาในข้อน้ีให้รวมถึงการติดต่อประสานงานกับ
ท่านในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสัญญาด้วย เช่น การขอเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ในสัญญา การต่ออายุสัญญา  

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา (กรณีที่ท่านเป็นคู่สัญญาโดยตรง) 

- เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท และลูกค้า 
(กรณีที่ท่านกระท าการแทนหรือในนามของลูกค้า) 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว  

- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง 

3. การด าเนินการเกี่ยวกับการบริการลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การรับเรื่อง
ร้องเรียน การประเมินผล การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า
เพ่ือพัฒนาสินค้าและการให้บริการของบริษัท เป็นต้น 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 
- เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท 

4. การเรียกเก็บค่าสินค้าหรือบริการ การออก ใบวางบิลใบเสร็จรับเงิน 
ใบก ากับภาษี และ/หรือ เอกสารหลักฐานต่าง ๆ การด าเนินการใด ๆ 
เพ่ือติดตามทวงหน้ี กรณีที่ลูกค้าของบริษัท ผิดนัดไม่ช าระค่าสินค้า
หรือบริการ  

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา (กรณีที่ท่านเปน็คู่สัญญาโดยตรง) 

- เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท และลูกค้า 
(กรณีที่ท่านกระท าการแทนหรือในนามของลูกค้า) 
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วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ฐานทางกฎหมาย 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความออ่นไหว  

- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง 
5. การติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ อันเกี่ยวกับกิจกรรมทาง

การตลาดของบริษัท รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการ การเสนอขายสินค้าหรือบริการเพ่ิมเติม ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ การจัดท าระบบสมาชิกและการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือ
การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท เช่น การสะสมแต้ม 
การแลกของรางวัล หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของลูกค้าท่ีเป็นสมาชิก 
เป็นต้น 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง 
 

6. จัดการเกี่ยวกับองค์กรและการด าเนินธุรกิจของบริษัท  เช่น การ
จัดการด้านระบบและฐานข้อมูล การขออนุญาตประกอบกิจการกับ
หน่วยงานรัฐ การสอบบัญชี  การตรวจสอบภายใน การขอ
ค าปรึกษาจากที่ปรึกษาทางธุรกิจ การเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่
สถาบันการเงินเพ่ือการขอสินเชื่อของบริษัท การซื้อขายกิจการ 
การควบรวมกิจการ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร รวมถึงการ
รายงานข้อมูลลูกค้าของบริษัทไปยังบริษัทในเครือในกลุ่มบริษัทเพ่ือ
การบริหารจัดการองค์กรในกลุ่มในเครือ 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายบริษัท 

- เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท 
 

7.  การปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท เช่น การจัดท าบัญชี
และการด าเนินการทางบัญชี การด าเนินการทางภาษีอากร การ
จัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีให้แก่ผู้ตรวจสอบบัญชี  และ
หน่วยงานของรัฐตามกฎหมายและค าสั่งของผู้มีอ านาจ 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 
- เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท 
- เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความออ่นไหว 
- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง 

8.  การเก็บข้อมูลการติดต่อสื่อสารของท่านต่อไปบนฐานข้อมูลบริษัท
เพ่ือการติดต่อทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของ
ท่านให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่มบริษัท ผู้รับเหมาช่วงในประเทศ 
อ า ทิ เ ช่ น  ป ร ะ เ ท ศ จี น  ส ป ป . ล า ว  แ ล ะ  กั ม พู ช า 
เพ่ือการติดต่อประสานงาน ด าเนินงาน ตามสัญญา 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 
- เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา (กรณีที่ท่านเป็นคู่สัญญาโดยตรง) 
- เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท 

 

9.  เพ่ือการบริการเพ่ิมเติมแก่ลูกค้า เช่น การจองต๋ัวเครื่องบิน การ
จั ดหาสถานที่ พั ก  ร วม ถึง การ เปิ ด เผ ย ข้อมู ล ขอ งท่ านแก่
บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้องเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ลูกค้า  

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 
- เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท 

 
10. การรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณบริษัท เช่น การสอดส่อง

ดูแลบริเวณภายในบริษัทด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เป็นต้น  
ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท 
11. การตรวจสอบข้อเท็จจริงและบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพของท่าน 

เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลอุณหภูมิร่างกายของท่าน เป็นต้น เพ่ือใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 
- เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท 
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วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ฐานทางกฎหมาย 

เป็นวิธีป้องกันเชื้อโรคหรือโรคติดต่อซึ่งอาจส่งผลต่อการแพร่กระจาย
เชื้อในวงกว้าง รวมไปถึงในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
สุขภาพของบุคคลที่เข้ามาภายในบริษัท ทั้งน้ียังรวมไปถึงการเปิดเผย
ข้อมูลไปยังองค์กรภายนอกเพ่ือจุดประสงค์ดังกล่าว เช่น เปิดเผยแก่
กรมควบคุมโรค สถาบันการแพทย์และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  

- เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท  
- เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และสุขภาพ

ของบุคคล 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความออ่นไหว 
- เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ

ของท่านกรณีที่ท่านไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ไม่ว่าจะ
ด้วยเหตุใดก็ตาม 

- เพ่ือความจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีกฎหมายก าหนด (เช่น กฎหมายเก่ียวกับ
ประโยชน์สาธารณะด้านสาธารณสุข) 

- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง (กรณีไม่มีกฎหมายก าหนดให้
บริษัทสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มคีวาม
อ่อนไหวได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม) 

12. การปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือโต้แย้งข้อ
กล่าวหาที่มีต่อบริษัท เช่น การด าเนินคดีตามกฎหมาย การริเริ่มคดี 
การต่อสู้คดี การระงับข้อพิพาทนอกศาล และการด าเนินการอื่น ๆ 
เพ่ือปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือโต้แย้งข้อ
กล่าวหาที่มีต่อบริษัทตามท่ีมีกฎหมายอนุญาต 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 
- เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความออ่นไหว 
- เพ่ือการก่อต้ังสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม

หรือการใชส้ิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต่อสู้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

13. เพ่ือให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายทรัพยากร
บุคคล ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายบัญชีและการเงิน
ของบริษัท รวมทั้ง  ตัวแทนจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของ
บริษัท  และ/หรือบริษัท หรือหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการขนส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 
- เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา 
- เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท 
- เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท 

 
14. เ พ่ือประกอบการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ  ความรู้ 

ความสามารถ ความช านาญ ประสบการณ์และความเหมาะสมของคู่
ค้า ผู้ซื้อ ผู้ขายผลิตภัณฑ์ ตัวแทนจัดจ าหน่าย  ผู้จัดหา  ผู้ให้บริการ 
ผู้รับบริการ ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง ที่ปรึกษา ในการคัดเลือก การประมูล
และ/หรือการประกวดราคา (ถ้ามี)เพ่ือเข้าท าสัญญากับบริษัท 
รวมทั้ง ผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมและ/หรือโครงการ การสัมมนาต่าง ๆ  
ของบริษัท (ถ้าม)ี 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 
- เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา 
- เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท 
- เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท 

 

15. เพ่ือใช้ในการด าเนินกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวข้างต้น
ภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 
- เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท 
- เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท 
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ผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือติดต่อสื่อสารในการเข้าท าสัญญา หรือด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามสัญญาที่มีกับท่าน
หรือบุคคล หรือนิติบุคคลที่ท่านกระท าการแทน หรือกระท าการในนาม หรือเป็นลูกจ้าง รวมถึงเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมาย
ก าหนด ซึ่งในกรณีที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท ท่าน หรือบุคคล หรือนิติบุคคลที่ท่านกระท าการแทน หรือกระท าการในนาม หรือ
เป็นลูกจ้างอาจไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร เพ่ือท าสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญาได้ ในบางกรณีอาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถ
เข้าผูกพัน หรือปฏิบัติตามสัญญากับท่าน หรือบุคคล หรือนิติบุคคลที่ท่านกระท าการแทน หรือกระท าการในนาม หรือเป็นลูกจ้างได้ 
นอกจากน้ีอาจท าให้ท่าน หรือบุคคล หรือนิติบุคคลที่ท่านกระท าการแทน หรือกระท าการในนาม หรือเป็นลูกจ้างอยู่ในฐานะที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับได้ในบางกรณี 

 
 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการส่งหรอืโอนข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในประกาศฉบับน้ี  ในบางกรณี บริษัทอาจมีความจ าเป็นต้อง
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคล หรือองค์กรใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงบุคคล หรือองค์กร ดังต่อไปน้ี  

 ผู้ให้บริการ และตัวแทนที่บริษัทว่าจ้าง เช่น ผู้ให้บริการด้านระบบไอที หรือฐานข้อมูลอื่น ๆ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย  
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ หรือที่ปรึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญอื่นภายนอกบริษัท ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้รับเหมาช่วง เป็นต้น 

 บริษัทอื่น ๆ ท่ีอยู่ในกลุ่มในเครือ คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้ให้บริการภายนอก และตัวแทนที่บริษัทดังกล่าวว่าจ้าง 

 หน่วยงานของรัฐ เช่น กรมสรรพากร ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมศุลกากร เป็นต้น 

 ธนาคารพาณิชย์  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 พนักงานต ารวจ ศาล อนุญาโตตุลาการ ทนายความ บุคคล หรือหน่วยงานใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดี และการ
ระงับข้อพิพาท  

 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายกิจการ การควบรวมกิจการ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร 

ในบางกรณี บริษัทอาจมีความจ าเป็นต้องส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศให้แก่ผู้รับเหมาช่วงในต่างประเทศ

เพ่ือวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้นด้วย โดยบริษัทจะตรวจสอบให้มั่นใจว่าประเทศปลายทางมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ 

และเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ขณะน้ันก าหนด หากบริษัทจ าเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่มีมาตรฐาน

คุ้มครองส่วนบุคคลที่ยังไม่ได้รับการรองรับตามกฎหมายหรือกรณียังไม่มีกฎหมายก าหนดรับรองเรื่องมาตรฐานดังกล่าว  บริษัทจะปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดไว้เพ่ือให้การส่งหรือโอนดังกล่าวเป็นไปโดยชอบ ซึ่งอาจรวมถึงการขอความยินยอมจากท่านในกรณีที่จ าเป็น 

หรือการจัดการให้มีมาตรการต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพ่ือให้ท่านยังคงสามารถบังคับตามสิทธิของท่านได้ รวมทั้งจัดให้มีมาตรการเยียวยาทาง

กฎหมายที่มีประสิทธิภาพตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาอันพอสมควรตามความจ าเป็นในการเก็บรักษาเพ่ือวัตถุประสงค์
ดังกล่าวข้างต้นตามแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม หรือตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดให้เก็บรักษาไว้ แล้วแต่กรณีใด
จะครบก าหนดก่อน   
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สิทธิของท่านในการด าเนินการเก่ียวกับข้อมูลสว่นบุคคล 

ท่านมีสิทธิตามกฎหมายในการด าเนินการเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ ดังน้ี  
1.  สิทธิเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอม

ไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดระยะเวลาท่ีบริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลน้ันไว้ โดยการเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กระท าก่อนที่จะมีการเพิกถอนความยินยอมน้ัน 

2.  สิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอให้บริษัทท าส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านได้ รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทให้แก่ท่านได้ 

3.  สิทธิร้องขอให้โอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่นหรือตัวท่านเอง
ได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย 

4.  สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของบริษัทได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย 

5.  สิทธิร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบ ท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัว
บุคคลได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย 

6.  สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย 
7. สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง  หรือ เพ่ิมเติมข้อมูลที่ไม่

สมบูรณ์ได้ 
8. สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่บริษัทหรือพนักงานหรือผู้รับจ้าง

ของบริษัท ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ทั้งน้ี  ท่านสามารถแจ้งการใช้สิทธิดังกล่าวแก่บริษัทได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อมูลการ ติดต่อของบริษัทซึ่งอยู่ด้านล่างน้ี 
การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  และมีบางกรณีที่บริษัทอาจปฏิเสธการ
คัดค้าน หรือค าขอ และ/หรือไม่สามารถด าเนินการตามค าขอการใช้สิทธิดังกล่าวของเจ้าของข้อมูลได้ อาทิเช่น  ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือค าสั่งศาล  เพ่ือประโยชน์สาธารณะ กรณีส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอื่น  โดยบริษัทจะ
ท าบันทึกการปฏิเสธการคัดค้านพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการ และรายละเอียดตามวิธีการและ/หรือแบบฟอร์มตามกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทก าหนด 
 

มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล จึงได้ก าหนดให้มีมาตรการในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพ่ือปกปิดไว้เป็นความลับ ความถูกต้องครบถ้วนและสภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้ง  เพ่ือ
ป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข กระท าการใด ๆ ที่อาจท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกน าไปใช้ หรือเปิดเผยโดยปราศจาก
อ านาจหรือโดยมิชอบ หรือท าให้เกิดความเสียหายกับเจ้าของข้อมูล เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด  
รวมถึง  การทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจ าเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีและ/หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปลี่ยนแปลงไป
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม 

กรณีที่บริษัทต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท บริษัทจะด าเนินการเพ่ือป้องกันมิให้ผู้น้ันใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ 
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การจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพ่ือด าเนินการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาการเก็บ รักษา หรือที่ไม่
เก่ียวข้องหรือเกินความจ าเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลน้ัน หรือตามท่ีเจ้าของข้อมูลร้องขอ หรือเจ้าของข้อมูลได้
ถอนความยินยอม ยกเว้น เป็นการเก็บรักษาไว้ หรือการใช้ตามกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด อาทิเช่น  การเก็บรักษาไว้
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การเก็บรักษาไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ตามความจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เก่ียวกับด้านการสาธารณาสุข เช่น เพ่ือการป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อ
หรือแพร่เข้ามาในประเทศไทย เป็นต้น 

กรณีหากเกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทจะแจ้งแก่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้า  ภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด เว้นแต่ การละเมิดดังกล่าวไม่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล กรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล บริษัทจะแจ้งเหตุการณ์ละเมิดให้เจ้าของข้อมูลทราบ
พร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้า  ทั้งน้ี การแจ้งดังกล่าวและข้อยกเว้นจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลก าหนด 

การด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลน้ันถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
 

การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไขปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับน้ีตามสมควรตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และ
ความเหมาะสมทางธุรกิจ  

 
การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และช่องทางการติดต่อของบริษัท 

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

 
 

 


