
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ประกาศความเป็นส่วนตัว ฉบับที่ 1/2565 

แก้ไขครั้งที่  

หน้า 1/8 

/2P a g e 2 

เรื่อง “ส าหรับคู่ค้าและผู้ติดต่อธุรกิจกับบริษัท” 

 
วันที่เริ่มใช้งาน 13/1/2565 

เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงกฎหมายฉบับ

แก้ไขเพ่ิมเติมใด ๆ ในอนาคต บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จ ากัด (“บริษัท”) จึงจัดท าประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี (“ประกาศ”)  

เพ่ืออธิบายรายละเอียดเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยประกาศฉบับน้ีจะครอบคลุมถึงท่านซึ่งเป็น คู่

ค้าของบริษัทและผู้ติดต่อธุรกิจกับบริษัท ผู้ที่เก่ียวข้องกับคู่ค้าและหรือผู้ติดต่อธุรกิจของบริษัท รวมถึงกรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน 

ตัวแทนหรือบุคคลอื่นใดที่กระท าการแทนหรือในนามคู่ค้าและหรือผู้ติดต่อธุรกิจของบริษัท 

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 ข้อมูลสหภาพแรง งาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูล
ชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งอาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลในท านองเดียวกันตามท่ีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 
“ฐานทางกฎหมาย” หมายถึง เหตุที่กฎหมายรองรับให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งน้ี ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล 
“คู่ค้าและผู้ติดต่อธุรกิจกับบริษัท” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ขายหรืออาจจะเสนอขายสินค้าและ/หรือบริการแก่บริษัท 
ติดต่อธุรกิจกับบริษัท หรือ ได้ลงทะเบียนเป็นคู่ค้ากับบริษัท หรือมีความสัมพันธ์อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงลูกค้าของ
บริษัท 
“ผู้ที่เก่ียวข้องกับคู่ค้าและผู้ติดต่อธุรกิจกับบริษัท” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้อง หรือ เป็นตัวแทนของคู่ค้าและหรือผู้ติดต่อธุรกิจ
กับบริษัท เช่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น พนักงาน ตัวแทนหรือบุคคลธรรมดาอื่นใดที่กระท าการแทนหรือในนามคู่ค้าและหรือผู้ติดต่อธุรกิจของ
บริษัท 

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 
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“ข้อมูลด้านเทคนิค” เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขประจ าเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) และข้อมูลที่บริษัทได้
เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือข้อมูลอันเกิดจากเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน 
“ข้อมูลอื่น ๆ” เช่น บันทึกภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) วันและเวลาการเข้าติดต่อบริษัท ข้อมูลแสดงความเห็น
หรือความสนใจต่อสินค้าหรือบริการ เป็นต้น 
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ 
ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูล
ชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งอาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือกระทบต่ อเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลในท านองเดียวกันตามท่ีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 
 

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาทั้งโดยทางตรง และทางอ้อมดังต่อไปน้ี 
(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 แอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ ทางไปรษณีย์ และงาน

กิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เป็นต้น 
(2) จากแหล่งอื่น ๆ หรือบุคคลที่สาม 

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

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

 บริษัทได้แจ้งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบโดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาท่ี
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนดไว้ เป็นต้น 

 
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือน าไปใช้และ/หรือเปิดเผยภายใต้วัตถุประสงค์และโดยอาศัยฐานทางกฎหมาย

ตามท่ีปรากฏในประกาศฉบับน้ีเท่าน้ัน หากบริษัทมีความจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ิมเติมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์

อย่างอื่นนอกเหนือจากที่ปรากฏในประกาศน้ี บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและ/หรือแจ้งให้

ทราบถึงวัตถุประสงค์ใหม่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง รวมถึงบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ และ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้บริษัทต้องได้รับความยินยอม ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล  
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วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม 

1. การติดต่อสื่อสารและด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือเจรจาก่อนการเข้าท าสัญญากับท่าน หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ท่านกระท าการแทน

หรือกระท าการในนามหรือเป็นลูกจ้าง เช่น การนัดประชุม การท าค าสั่งซื้อก่อนเข้าท าสัญญา การเจรจาเพ่ือเข้าท าสัญญาและ

การตกลงขอบเขตของข้อสัญญา การตรวจสอบและลงทะเบียนคู่ค้าในฐานข้อมูลของบริษัท รวมไปถึงการพิจารณาคุณสมบัติคู่ค้า

ตามนโยบายบริษัท 

2. การเข้าท าสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญา เช่น การติดต่อสื่อสารงาน การร่วมวิจัยผลิตภัณฑ์ การข้ึนทะเบียนหรือใบอนุญาต

ต่างๆเกี่ยวกับยาหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ การติดตามสินค้าที่สั่งซื้อหรือบริการที่ร้องขอ การด าเนินการเพ่ือส่งและรับสินค้าหรือ

บริการ การขอเปลี่ยนและส่งคืนสินค้า การช าระค่าสินค้าหรือบริการ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่ ลูกค้าหรือคู่ค้าอื่น

ของบริษัท ธนาคาร องค์กรของรัฐ เพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าว ท้ังน้ี วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและเปิดเผยจะข้ึนอยู่กับประเภท

ของสินค้าและบริการที่บริษัทได้รับจากคู่ค้าและหรือผู้ติดต่อธุรกิจกับบริษัท แต่ละราย     การเข้าท าสัญญาและการปฏิบัติตาม

สัญญาในข้อน้ีให้ รวมถึงการติดต่อประสานงานกับท่านในเรื่องอื่น ๆ ท่ีเก่ียวกับสัญญาด้วย เช่น การขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ

รายละเอียดอื่น ๆ ในสัญญา การต่ออายุสัญญา 

3. การด าเนินการใด ๆ เพ่ือติดตามทวงหน้ี กรณีที่ท่านซึ่งเป็นผู้คู่ค้าและหรือผู้ติดต่อธุรกิจกับบริษัท หรือบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็น

คู่ค้าและหรือผู้ติดต่อธุรกิจของบริษัทที่ท่านกระท าการแทนหรือกระท าการในนามหรือเป็นลูกจ้าง ผิดนัดไม่ส่งมอบงาน สินค้า

หรือบริการ 

4. การจัดการเก่ียวกับองค์กรและการด าเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การตรวจสอบและพัฒนาการให้บริการ การวางแผนการตลาด

การค้นหาคู่ค้ารายใหม่ให้กับบริษัทหรือบริษัทในเครือในกลุ่ม การจัดการด้านระบบและฐานข้อมูลการขออนุญาตประกอบธุรกิจ

กับหน่วยงานรัฐ การสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน การขอค าปรึกษาจากที่ปรึกษาทางธุรกิจ การซื้อขายกิจการ การควบรวม

กิจการ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร รวมถึงการรายงานข้อมูลคู่ค้าของบริษัทและหรือผู้ติดต่อธุรกิจกับบริษัทไปยังบริษัทใน

เครือในกลุ่มบริษัท เพ่ือประโยชน์ในการติดต่อธุรกิจ และการบริหารจัดการองค์กรในกลุ่มในเครือ 

5. การปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท เช่น การจัดท าบัญชีและการด าเนินการทางบัญชี การด าเนินการทางภาษีอากร การ

จัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีให้แก่ผู้ตรวจสอบบัญชี และหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายและค าสั่งของผู้มีอ านาจ 

6. การเก็บข้อมูลการติดต่อสื่อสารของท่านต่อไปบนฐานข้อมูลบริษัทเพ่ือการติดต่อทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล

ของท่านให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่มบริษัท เพ่ือการติดต่อและสานสัมพันธ์เพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคต 

7. การรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณบริษัท เช่น การสอดส่องดูแลบริเวณภายในบริษัทด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เป็นต้น 

8. การตรวจสอบข้อเท็จจริงและบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพของท่าน เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลอุณหภูมิร่างกายของท่ าน เป็นต้น 

เพ่ือใช้เป็นวิธีป้องกันเชื้อโรคหรือโรคติดต่อซึ่งอาจส่งผลต่อการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้าง รวมไปถึงในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินต่อชีวิต 

ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลที่เข้ามาภายในบริษัท ทั้งน้ียังรวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลไปยังองค์กรภายนอกเพ่ือจุดประสงค์

ดังกล่าว เช่น เปิดเผยแก่กรมควบคุมโรค สถาบันการแพทย์และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

9. การปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือโต้แย้งข้อกล่าวหาที่มีต่อบริษัท เช่น การด าเนินคดีตามกฎหมาย การริเริ่ม

คดี การต่อสู้คดี การระงับข้อพิพาทนอกศาล และการด าเนินการอื่น ๆ เพ่ือปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือ

โต้แย้งข้อกล่าวหาที่มีต่อบริษัทตามท่ีมีกฎหมายอนุญาต 
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ผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือติดต่อสื่อสารในการเข้าท าสัญญาหรือด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามสัญญาที่มีกับท่าน

หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ท่านกระท าการแทนหรือกระท าการในนามหรือเป็นลูกจ้าง รวมถึงเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด ซึ่งในกรณีที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท ท่านหรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ท่านกระท าการแทนหรือกระท าการในนาม

หรือเป็นลูกจ้างอาจไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อสื่อสารเพ่ือท าสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญาได้ ในบางกรณีอาจส่งผลให้บริษัทไม่

สามารถเข้าผูกพันหรือปฏิบัติตามสัญญากับท่านหรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ท่านกระท าการแทนหรือกระท าการในนามหรือเป็นลูกจ้าง

ได้ นอกจากน้ีอาจท าให้ท่านหรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ท่านกระท าการแทนหรือกระท าการในนามหรือเป็นลูกจ้างอยู่ในฐานะที่ไม่

สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับได้ในบางกรณี  

 
 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการส่งหรอืโอนข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในประกาศฉบับน้ี ในบางกรณี บริษัทอาจมีความจ าเป็นต้อง
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลหรือองค์กรใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงบุคคลหรือองค์กรดังต่อไปน้ี  

 ผู้ให้บริการและตัวแทนที่บริษัทว่าจ้าง เช่น ผู้ให้บริการด้านระบบไอที  หรือฐานข้อมูลอื่น ๆ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่
ปรึกษาทางธุรกิจ หรือที่ปรึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญอื่นภายนอกบริษัท ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้รับเหมาช่วง เป็นต้น 

 บริษัทอื่น ๆ ท่ีอยู่ในกลุ่มในเครือ คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้ให้บริการภายนอกและตัวแทนที่บริษัทดังกล่าวว่าจ้าง 

 หน่วยงานของรัฐ เช่น กรมสรรพากร ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมศุลกากร เป็นต้น 

 ธนาคารพาณิชย์  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 พนักงานต ารวจ ศาล อนุญาโตตุลาการ ทนายความ บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดีและการ
ระงับข้อพิพาท  

 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายกิจการ การควบรวมกิจการ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร 

ในบางกรณี บริษัทอาจมีความจ าเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศให้แก่ผู้รับเหมาช่วงในต่างประเทศเพ่ือ

วัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้นด้วย โดยบริษัทจะตรวจสอบให้มั่นใจว่าประเทศปลายทางมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอและ

เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ขณะน้ันก าหนด หากบริษัทจ าเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่มีมาตรฐานคุ้มครอง

ส่วนบุคคลที่ยังไม่ได้รับการรองรับตามกฎหมายหรือกรณียังไม่มีกฎหมายก าหนดรับรองเรื่องมาตรฐานดังกล่าว บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไข

ที่กฎหมายก าหนดไว้เพ่ือให้การส่งหรือโอนดังกล่าวเป็นไปโดยชอบ ซึ่งอาจรวมถึงการขอความยินยอมจากท่านในกรณีที่จ าเป็น หรือการ

จัดการให้มีมาตรการต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพ่ือให้ท่านยังคงสามารถบังคับตามสิทธิของท่านได้ รวมทั้งจัดให้มีมาตรการเยียวยาทางกฎหมายที่

มีประสิทธิภาพตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

ประกาศความเป็นส่วนตัว ฉบับที่ 1/2565 

แก้ไขครั้งที่  

หน้า 5/8 

/2P a g e 2 

เรื่อง “ส าหรับคู่ค้าและผู้ติดต่อธุรกิจกับบริษัท” 

 
วันที่เริ่มใช้งาน 13/1/2565 

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาอันพอสมควรตามความจ าเป็นในการเก็บรักษาเพ่ือวัตถุประสงค์
ดังกล่าวข้างต้นตามแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม หรือตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดให้เก็บรักษาไว้ แล้วแต่กรณี   
 

สิทธิของท่านในการด าเนินการเก่ียวกับข้อมูลสว่นบุคคล 

บริษัทพึงตระหนักว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที่จะด าเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของตนซึ่งอยู่ในความครอบครอง
ของบริษัท ตามท่ีก าหนดในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงต้องจัดให้มีแบบค าร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิต่าง ๆ กับบริษัท อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทมี
เหตุจ าเป็นต้องปฏิเสธการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะต้องแจ้งเหตุแห่งการปฏิเสธดังกล่าวให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และบันทึกเหตุแห่งการปฏิเสธน้ันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

ท่านมีสิทธิตามกฎหมายในการด าเนินการเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ ดังน้ี 
1.  สิทธิเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอม

ไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดระยะเวลาท่ีบริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลน้ันไว้ โดยการเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กระท าก่อนที่จะมีการเพิกถอนความยินยอมน้ัน 

 เหตุในการปฏิเสธ: กรณีที่มีข้อจ ากัดสิทธิในการถอนความยินยอมตามกฎหมาย หรือเป็นกรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่ให้
ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 ระยะเวลาการตอบสนอง: โดยไม่ชักช้า 
2.  สิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอให้บริษัทท าส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่านได้ รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทให้แก่ท่านได้ 
เหตุในการปฏิเสธ: บริษัทอาจปฏิเสธค าขอบังคับตามสิทธิน้ีได้ในกรณีต่อไปน้ีเท่าน้ัน:   
เป็นการท าตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล หรือ เมื่อบริษัทเห็นว่าจะส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของบุคคลอื่น  ทั้งน้ีหาก
บริษัทไม่สามารถด าเนินการตาม ค าขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามสิทธิข้างต้น บริษัทจะท าการบันทึกการปฏิเสธค าขอพร้อม
เหตุผลไว้ในบันทึกรายการของบริษัทต่อไป  
ระยะเวลาการตอบสนอง: กรณีบริษัทไม่อาจปฏิเสธได้ บริษัทจะด าเนินการตามค าขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 30 วัน นับ
แต่วันที่ได้รับค าขอ 

3.  สิทธิร้องขอให้โอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมิสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่นหรือตัวท่านเอง
ได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย 

 เหตุในการปฏิเสธ: บริษัทสามารถปฎิเสธค าร้องขอได้หากข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวน้ันถูกใช้เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือเพ่ือปฏิบัติ
หน้าท่ีตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิน้ันเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น เช่น กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมีข้อมูลที่เป็น
ความลับทางการค้า หรือข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเป็นส่วนหน่ึง  

 ทั้งน้ีหากมีเหตุแห่งการปฏิเสธค าขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามสิทธิข้างต้น บริษัทจะท าการบันทึกการปฏิเสธค าขอพร้อมเหตุผลไว้
ในบันทึกรายการของบริษัทต่อไป  

 ระยะเวลาการตอบสนอง: โดยไม่ชักช้า 
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4.  สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของบริษัทได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย 

  (1) เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายหรือสาธารณะประโยชน์ ซึ่งรวมถึง
การปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าหน้าท่ีรัฐด้วย 

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

ทั้งน้ีหากมีเหตุแห่งการปฏิเสธค าขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามสิทธิข้างต้น บริษัทจะท าการบันทึกการปฏิเสธค าขอ
พร้อมเหตุผลไว้ในบันทึกรายการของบริษัทต่อไป  

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

ระยะเวลาการตอบสนอง: โดยไม่ชักช้า และในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุแห่งการปฏิเสธ บริษัทจะด าเนินการแยกส่วนข้อมูลส่วนบุคคล
ข้างต้นออกจากข้อมูลอื่นในทันทีนับแต่เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งการคัดค้านให้ทราบ 

5.  สิทธิร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบ ท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัว
บุคคลได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย หรือท าให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ได้ เมื่อ: 

  (1) ข้อมูลส่วนบุคคลน้ันหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์แล้ว ทั้งน้ี ตามระยะเวลาที่อาจบอกกล่าวให้เจ้าของ
ข้อมูลทราบในประกาศความเป็นส่วนตัว 

  (2) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ถอนความยินยอมและบริษัทไม่สามารถใช้ฐานทางกฎหมายอื่นในการเก็บข้อมูลได้อีก 
  (3) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทไม่สามารถปฏิเสธค าคัดค้านได้ 
  (4) ข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 เหตุในการปฏิเสธ: บริษัทมีสิทธิปฏิเสธค าขอได้ ในกรณีต่อไปน้ี 

 เป็นการเก็บรักษาเพ่ือวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

 เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ในฐานเก่ียวกับการจัดท าเอกสารทางประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ การวิจัย สถิติหรือฐานประโยชน์
สาธารณะ  

 เป็นการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวซึ่งเป็นการจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพ่ือวัตถุประสงค์ในด้านเวช
ศาสตร์ป้องกัน อาชีวเวชศาสตร์ ประเมินความสามารถในการท างานของลูกจ้าง ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข 

 การใช้เพ่ือการก่อต้ังสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต่อ สู้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย 

 การใช้เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย 
หากข้อมูลส่วนบุคคลน้ันได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยการกระท าของบริษัท หรือถูกโอนให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น และ

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มีค าขอให้ลบ ท าลาย หรือท าให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวตนได้ บริษัทต้องด าเนินการในการลบ ท าลาย 
หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวตนได้ และต้องแจ้งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามค าขอ
ด้วย 

ระยะเวลาการตอบสนอง: โดยไม่ชักช้า 
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6.  สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย เมื่อ: 
   (1) ได้มีการร้องขอให้บริษัทแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล และอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ อย่างไรก็ดี บริษัทอาจ
พิจารณายกเลิกการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้หากบริษัทตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อมูลที่ได้รับการร้องขอให้แก้ไขเป็นข้อมูลที่ถูกต้องอ ยู่
แล้ว โดยแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนการยกเลิกพร้อมเหตุผล 

(2) เป็นการใช้ข้อมูลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอให้ระงับการใช้แทนการลบ 
(3) ข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้แล้ว แต่เจ้าของข้อมูลได้เคยขอให้บริษัทเก็บรักษาข้อมูลไว้เพราะจ าเป็นต่อ

การใช้ ก่อต้ัง ปฏิบัติตาม หรือยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง 
(4) บริษัทอยู่ในระหว่างการพิสูจน์เพ่ือปฏิเสธการคัดค้านข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี บริษัทอาจพิจารณายกเลิกการระงับการใช้

ข้อมูลส่วนบุคคลได้หากบริษัทเห็นว่าบริษัทมีสิทธิในการใช้ข้อมูลต่อไปตามเหตุแห่งการปฏิเสธสิทธิในการคัดค้านข้อมูลส่วนบุคคลที่กล่าวไป
ข้างต้น 

ระยะเวลาการตอบสนอง: โดยไม่ชักช้า 
7. สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง  หรือ เพ่ิมเติมข้อมูลที่ไม่

สมบูรณ์ได้ 
ทั้งน้ีหากมีเหตุแห่งการปฏิเสธค าขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามสิทธิข้างต้น บริษัทจะท าการบันทึกการปฏิเสธค าขอพร้อม

เหตุผลไว้ในบันทึกรายการของบริษัทต่อไป  
ระยะเวลาการตอบสนอง: โดยไม่ชักช้า 

8. สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่บริษัทหรือพนักงานหรือผู้รับจ้าง
ของบริษัท ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ทั้งน้ี  ท่านสามารถแจ้งการใช้สิทธิดังกล่าวแก่บริษัทได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อมูลการติดต่อของบริษัทซึ่งอยู่ด้านล่างน้ี  

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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เรื่อง “ส าหรับคู่ค้าและผู้ติดต่อธุรกิจกับบริษัท” 

 
วันที่เริ่มใช้งาน 13/1/2565 

การจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพ่ือด าเนินการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาการเก็บรักษา  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 
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