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นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)  

ส ำหรับผู้เข้ำร่วมกิจกรรม หรือผู้เข้ำมำติดตอ่ 

 

 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ ำกดั และบริษัทในเครือตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล เนื่องจำกกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของกำรรบัผิดชอบต่อสังคม และเป็น

รำกฐำนในกำรสรำ้งควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจที่น่ำเชื่อถือระหว่ำงบริษัทฯ กบับุคคลภำยนอก บริษัทฯ จึ งยึด

มั่นในกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล และกฎเกณฑข์องรำชกำรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง  

 บริษัทฯ เคำรพสิทธิควำมเป็นส่วนตัวของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม หรือผู้เข้ำมำติดต่อ (รวมเรียกว่ำ 

“ท่ำน”) เพื่อใหเ้กิดควำมมั่นใจว่ำท่ำนไดร้บักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จึงไดจ้ดัท ำนโยบำยกำร

คุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ขึน้เพื่อแจ้งให้ทรำบถึงวัตถุประสงค์ และรำยละเอียดเก่ียวกับกำรเก็บ

รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิของท่ำนตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มูลส่วน

บคุคล    
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1. นิยำม 

บรษิัทฯ หมำยถึง บรษิัท บญุรอดบริวเวอรี ่จ ำกดั และบรษิัทในเครือ 

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

พนกังำน หมำยถึง พนกังำนของบรษิัท บญุรอดบริวเวอรี ่จ ำกดั และบรษิัทในเครือ 

ผูด้แูลระบบงำน หมำยถึง หน่วยงำน หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยจำกเจำ้ของระบบงำน หรือเจำ้ของ

ขอ้มลูสว่นบคุคล ใหท้ ำหนำ้ที่รบัผิดชอบดแูลระบบงำนหนึ่ง ๆ 

เจำ้ของระบบงำน หมำยถึง ผู้บริหำรของฝ่ำยงำนทำงธุรกิจ หรือผู้บริหำรที่มีหน้ำที่  และควำม

รบัผิดชอบต่อระบบงำนหนึ่ง ๆ 

ผูเ้ยำว ์

 

 

เจำ้ของขอ้มลู 

สว่นบคุคล 

หมำยถึง บคุคลธรรมดำที่มีอำยุยงัไม่ครบย่ีสิบปีบรบิรูณ ์ยกเวน้บคุคลธรรมดำที่มี

อำยุยังไม่ครบยี่สิบปีบริบูรณ์แต่ไดท้ ำกำรสมรสตำมกฎหมำยอันมีผลใหเ้ป็นผู้

บรรลนุิติภำวะตำมบทบญัญัติแห่งกฎหมำย 

หมำยถึง บุคคลธรรมดำซึ่งสำมำรถถกูระบุตวัตนไดโ้ดยขอ้มลูสว่นบุคคลนัน้ ๆ ไม่

ว่ำโดยทำงตรง หรือทำงออ้ม ซึ่งมีควำมหมำยในลกัษณะเป็นบุคคลที่ขอ้มูลนัน้ชี ้

บ่งไปถึง ไม่ใช่เป็นเจำ้ของในลกัษณะทรพัยสิทธิ หรือเป็นคนสรำ้งขอ้มลูนัน้ขึน้มำ 

ขอ้มลูสว่นบคุคล หมำยถึง ขอ้มูลเก่ียวกับบุคคลซึ่งท ำใหส้ำมำรถระบุตวับุคคลนัน้ไดไ้ม่ว่ำทำงตรง 

หรือทำงออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพำะ เช่น ชื่อ นำมสกุล 

อีเมล รูป ลำยนิว้มือ รหัสประชำชน ซึ่งสำมำรถระบุตัวบุคคลไดใ้นทำงตรง หรือ

กำรเก็บ Location หรือ Cookie ซึ่งท ำให้สำมำรถระบุตัวบุคคลได้ในทำงอ้อม 

นอกจำกนีร้วมถึงขอ้มลูที่โดยพืน้ฐำนแลว้ไม่สำมำรถน ำไประบุตวับคุคลไดแ้ต่เมื่อ

น ำไปใชร้่วมกบัขอ้มูลอ่ืนแลว้ก่อใหเ้กิดชุดขอ้มูลที่สำมำรถระบุขอ้มูลส่วนบุคคล

ได ้เช่น ที่อยู่ เพศ และอำยุ เมื่อน ำมำรวมกันสำมำรถน ำไประบุตัวบุคคลไดก้็จะ

เกิดเป็นขอ้มลูสว่นบคุคล 
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ขอ้มลูสว่นบคุคลที่มี

ควำมอ่อนไหว 

หมำยถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกับเชือ้ชำติ เผ่ำพันธุ ์ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง 

ควำมเชื่อในลัทธิ ศำสนำหรือปรชัญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติอำชญำกรรม 

ขอ้มูลสขุภำพ ควำมพิกำร ขอ้มลูสหภำพแรงงำน ขอ้มลูพันธุกรรม ขอ้มลูชีวภำพ 

หรือขอ้มูลอ่ืนใดซึ่งกระทบต่อเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในท ำนองเดียวกันตำมที่

กฎหมำยก ำหนด 

ขอ้มลูชีวภำพ หมำยถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลที่เกิดจำกกำรใชเ้ทคนิค หรือเทคโนโลยีที่เก่ียวขอ้งกับ

กำรน ำลักษณะเด่นทำงกำยภำพ หรือทำงพฤติกรรมของบุคคลมำใช้ท ำให้

สำมำรถยืนยนัตวัตนของบุคคลนัน้ที่ไม่เหมือนกบับุคคลอ่ืนได ้เช่น ขอ้มูลจ ำลอง

ภำพใบหน้ำ (Face Recognition) ข้อมูลจ ำลองม่ำนตำ หรือข้อมูลจ ำลอง

ลำยนิว้มือ 

ขอ้มลูสำธำรณะ หมำยถึง ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชน  

ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่น

บคุคล 

หมำยถึง ผูท้ี่มีอ  ำนำจหน้ำที่ตัดสินใจเก่ียวกับกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย

ขอ้มลูสว่นบคุคล 

ผูป้ระมวลผลขอ้มลู หมำยถึง ผู้ซึ่งด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน

บคุคลตำมค ำสั่งหรือในนำมของผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบุคคล 

กำรประมวลผลขอ้มลู หมำยถึง กำรด ำเนินกำรใด ๆ ซึ่งกระท ำต่อขอ้มูลส่วนบุคคลหรือชุดขอ้มูลส่วน

บุคคลไม่ว่ำจะโดยวิธีกำรอัตโนมัติหรือไม่  เช่น กำรเก็บ บันทึก จัดระบบจัด

โครงสรำ้งเก็บรกัษำ เปลี่ยนแปลงหรือปรบัเปลี่ยน กำรรบั พิจำรณำ ใช ้เปิดเผย

ดว้ยกำรส่งต่อ เผยแพร่ หรือกำรกระท ำอ่ืนใดซึ่งท ำใหเ้กิดควำมพรอ้มใชง้ำน กำร

จดัวำง หรือผสมเขำ้ดว้ยกนั กำรจ ำกดั กำรลบ หรือกำรท ำลำย 

แอปพลิเคชนั หมำยถึง โปรแกรม หรือชุดค ำสั่งที่ใชค้วบคมุกำรท ำงำนของคอมพิวเตอรเ์คลื่อนที่ 

และอปุกรณต่์อพ่วงต่ำง ๆ เพื่อใหท้ ำงำนตำมค ำสั่ง และตอบสนองควำมตอ้งกำร

ของผูใ้ช ้โดยแอพพลิเคชั่น (Application) ต้องมีสิ่งที่เรียกว่ำส่วนติดต่อกับผูใ้ช ้

(User Interface หรือ UI) เพื่อเป็นตวักลำงกำรใชง้ำนต่ำง ๆ 
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คกุกี ้(Cookie) หมำยถึง ขอ้มลูขนำดเล็กที่เว็บไซตข์องบรษิัทฯ สง่ไปยงัคอมพิวเตอร ์หรืออปุกรณ์

อิเล็กทรอนิกสท์ี่เชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ตเพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยคุกกีจ้ะถูก

สง่กลบัไปที่เว็บไซตต์น้ทำงในแต่ละครัง้ที่กลบัเขำ้มำดทูี่เว็บไซตด์งักลำ่ว 

ขอ้มลูที่ไม่สำมำรถระบุ

ตวับุคคลได ้

หมำยถึง ขอ้มลูที่ผ่ำนกระบวนกำรจดัท ำขอ้มลูนิรนำมแลว้ 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย 

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

ขอ้มลูสว่นบคุคลที่บรษิัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย ไดแ้ก ่

2.1.1 เมื่อท่ำนเขำ้ร่วมกิจกรรมใดๆ ของบริษัทฯ ไม่ว่ำกิจกรรมดังกล่ำวจะจัดโดยบริษัทฯ หรือ

บุคคลที่บริษัทฯ ว่ำจำ้ง หรือเป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ มีส่วนร่วมในกำรจดั บริษัทฯ จะจัดเก็บขอ้มลูส่วน

บุคคลเมื่อท่ำนเขำ้ร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ หรือเมื่อท่ำนเขำ้มำในบริเวณพื ้นที่จัดกิจกรรม หรือพืน้ที่

ของบรษิัทฯ ขอ้มลูสว่นบคุคลที่บรษิัทฯ เก็บรวบรวม เช่น 

(ก) ขอ้มลูส ำหรบักำรลงทะเบียน และกำรเขำ้ร่วมกิจกรรม เช่น ชื่อ นำมสกุล อำยุ ที่อยู่ เบอร์

โทรศพัท ์อีเมล แชทออนไลน ์โซเชียลมีเดีย 

(ข) ภำพและเสียง รูปถ่ำย และภำพเคลื่อนไหว 

(ค) กิจกรรม หรือเหตกุำรณท์ี่ท่ำนเคยเขำ้รว่มในอดีต หรือที่เคยลงทะเบียนไว ้

(ง) รำยละเอียดกำรช ำระเงิน และธุรกรรมทำงกำรเงินของท่ำนที่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรม 

(จ) รำยละเอียดของบุคคลที่ท่ำนอำ้งถึง และรำยละเอียดของผูท้ี่บริษัทฯ สำมำรถติดต่อไดใ้น

กรณีฉุกเฉิน ทัง้นีก้่อนกำรใหข้อ้มูลกบับรษิัทฯ ใหท้่ำนแจง้นโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลนี ้

ใหบ้คุคลดงักลำ่วทรำบดว้ย 
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2.1.2 เมื่อท่ำนเป็นบุคคลทั่วไปที่เขำ้มำบริเวณพืน้ที่ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มูล

สว่นบคุคลโดย 

 (ก) เมื่อท่ำนเข้ำมำในพื ้นที่ของบริษัทฯ จะมีกำรเก็บภำพจำกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(“กลอ้ง CCTV”) ของบริษัทฯ โดยไม่ไดเ้ก็บขอ้มูลเสียงผ่ำนทำงกลอ้ง CCTV อย่ำงไรก็ดีบริษัทฯ 

จะติดปำ้ยใหท้รำบว่ำมีกำรใชก้ลอ้ง CCTV ในบรเิวณพืน้ที่ของบรษิัทฯ 

 (ข) บนัทกึของผูม้ำติดต่อ (visitor records) 

  - ขอ้มลูส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม เช่น ชื่อ นำมสกุล เบอรโ์ทรศัพท ์อีเมล 

ขอ้มลูตำมบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือหลกัฐำนอ่ืนท ำนองเดียวกนั 

  - เมื่อท่ำนเขำ้มำภำยในบรเิวณบรษิัทฯ ดว้ยยำนพำหนะ บรษิัทฯ จะเก็บหมำยเลข

ทะเบียนยำนพำหนะ 

(ค) เมื่อท่ำนใช้บริกำร Wi-Fi ของบริษัทฯ ท่ำนต้องท ำกำรลงทะเบียนเข้ำใช้งำนตำม

ขอ้ก ำหนดกำรใช้งำนของบริษัทฯ โดยขอ้มูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมเพื่อด ำเนินกำร

ใหบ้รกิำร Wi-Fi แก่ท่ำน เช่น ชื่อ นำมสกลุ เบอรโ์ทรศพัท ์อีเมล    

2.2  ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ีควำมอ่อนไหว (Sensitive Data) 

2.2.1 บริษัทฯ อำจมีควำมจ ำเป็นตอ้งเก็บรวบรวม และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีควำม

อ่อนไหวของท่ำนเพื่อใชง้ำนตำมวตัถปุระสงคท์ี่แจง้ไวใ้นนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลฉบบันี ้

2.2.2  บริษัทฯ อำจต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวของท่ำน ในกรณี

ดงัต่อไปนี ้

(ก) ขอ้มูลสุขภำพ เช่น น ำ้หนัก ส่วนสูง โรคประจ ำตวั ขอ้มูลกำรแพอ้ำหำร ขอ้มูลกำรแพ้

ยำ หมู่โลหิต ใบรบัรองแพทย ์ประวติักำรรกัษำพยำบำล ประวติักำรจ่ำยยำ เพื่อประโยชนใ์นกำร

เขำ้รว่มกิจกรรมของบรษิัทฯ หรือกำรเขำ้มำในพืน้ที่ของบรษิัทฯ รวมถึงกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยที่

เก่ียวขอ้ง หรือเพื่อกำรบรหิำรจดักำรท่ีเหมำะสมอ่ืนๆ 
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(ข) ขอ้มูลชีวภำพเพื่อใชใ้นกำรระบุ และยืนยันตัวตนของท่ำน กำรป้องกันอำชญำกรรม 

และกำรรกัษำประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยของบรษิัทฯ หรือของบคุคลอื่น 

(ค) ควำมเชื่อในลทัธิศำสนำ ปรชัญำ เชือ้ชำติ ควำมพิกำร ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูชีวภำพ 

เพื่อประกอบกำรจดัใหม้ีสิ่งอ  ำนวยควำมสะดวก กิจกรรมที่เหมำะสม 

(ง) ขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวอ่ืนๆ ตำมวัตถุประสงคอ์ันชอบดว้ยกฎหมำย เช่น 

เพื่อป้องกัน หรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคลในกรณีที่ ท่ำนไม่สำมำรถ

ใหค้วำมยินยอมได ้เป็นขอ้มลูที่เปิดเผยต่อสำธำรณะดว้ยควำมยินยอมโดยชดัแจง้ของท่ำนเพื่อ

ใชส้ิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย 

2.2.3 ในกรณีที่จ  ำเป็น บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวของท่ำน 

รวมทัง้กำรส่ง หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวของท่ำนไปต่ำงประเทศต่อเมื่อไดร้บัควำม

ยินยอมโดยชดัแจง้จำกท่ำน หรือเพื่อวตัถปุระสงคอ่ื์นตำมที่กฎหมำยก ำหนดไวเ้ท่ำนัน้ ทัง้นีบ้รษิัทฯ จะ

ใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่สุดในกำรจัดให้มีมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้อง

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลที่มีควำมอ่อนไหวของท่ำน 

ซึ่งต่อไปในนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบันี ้หำกไม่กล่ำวโดยเฉพำะเจำะจงจะเรียกขอ้มลู

สว่นบคุคล และขอ้มลูสว่นบคุคลที่มีควำมอ่อนไหวที่เก่ียวกบัท่ำนขำ้งตน้รวมกนัว่ำ “ขอ้มลูสว่นบคุคล” 

3. วัตถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

3.1 เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนก่อนเขำ้ท ำสญัญำ หรือเพื่อปฏิบติัตำมสญัญำซึ่งท่ำน

เป็นคู่สัญญำกับบริษัทฯ เช่น เมื่อท่ำนเข้ำร่วมกิจกรรมใดๆ ของบริษัทฯ หรือเข้ำมำติดต่อในพืน้ที่ของ        

บรษิัทฯ เพื่อด ำเนินกำรใด ๆ  

3.2 เพื่อใหบ้ริษัทฯ สำมำรถปฏิบติัหนำ้ที่ตำมกฎหมำยที่ก ำหนด เช่น กำรปฏิบติัตำมบทบญัญัติของ

กฎหมำย กฎระเบียบ และค ำสั่งของผูท้ี่มีอ  ำนำจตำมกฎหมำย 
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3.3 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของบริษัทฯ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนโดยไม่เกิน

ขอบเขตที่ท่ำนสำมำรถคำดหมำยไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล หรือเพื่อวตัถปุระสงคอ่ื์น ๆ ตำมที่กฎหมำยอนุญำต

ใหท้ ำได ้เช่น กำรบนัทึกเสียง กำรบนัทึกภำพนิ่ง กำรบนัทึกภำพเคลื่อนไหวกลอ้ง CCTV กำรยืนยันตวัตน 

กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลที่ได้รบัจำกท่ำน กำรวิเครำะห์ และจัดท ำฐำนขอ้มูล กำรบริหำร

จัดกำร และปรบัปรุง กำรใชส้ิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย หรือเพื่อวัตถุประสงคใ์นกำรควบคุมกำรเขำ้ออก

อำคำรสถำนที่ บริเวณภำยในพืน้ที่ และระบบสำรสนเทศ อินเตอรเ์น็ตของบริษัทฯ เพื่อประโยชนใ์นกำร

รกัษำควำมปลอดภยั กำรป้องกนั และตรวจจบัอำชญำกรรมเป็นหลกัฐำนในกำรสืบสวน สอบสวนทัง้กรณี

มำตรกำรภำยในบรษิัทฯ หรือกำรด ำเนินกำรของเจำ้พนกังำนที่เก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรทำงกฎหมำย   

3.4 เพื่อบรรลุวัตถุประสงคต์ำมควำมยินยอมที่ท่ำนไดใ้หไ้ว้ และหำกท่ำนเป็นผูเ้ยำว ์ก่อนใหค้วำม

ยินยอมแก่บริษัทฯ โปรดแจง้รำยละเอียดผูใ้ชอ้  ำนำจปกครองใหบ้ริษัทฯ ทรำบ เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถ

ด ำเนินกำรขอควำมยินยอมจำกผูใ้ชอ้  ำนำจปกครองของท่ำนดว้ย  

3.5 เพื่อป้องกัน และระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของท่ำน หรือบุคคลอ่ืน เช่น กำร

ติดต่อในกรณีฉกุเฉิน กำรควบคมุ และกำรปอ้งกนัโรค 

3.6 เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบติัหนำ้ที่ในกำรด ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชนส์ำธำรณะของบริษัทฯ หรือ

ปฏิบติัหนำ้ที่ในกำรใชอ้  ำนำจรฐัที่ไดม้อบใหแ้ก่บรษิัทฯ 

4. กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ อำจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่ผูอ่ื้นภำยใตค้วำมยินยอมของท่ำน หรือฐำนทำงกฎหมำย

อ่ืนตำมวตัถุประสงคท์ี่ระบุไวใ้นนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบันี ้ เช่น ผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วน

บุคคล ผูใ้หบ้ริกำรภำยนอกทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศดำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภัย กำรตรวจสอบ

ประวัติ กำรจัดท ำโปรแกรม ระบบสำรสนเทศ ผูใ้หบ้ริกำรกลอ้ง CCTV ผูจ้ัดงำน จัดกิจกรรม ตัวแทนของ

บริษัทฯ ผูร้บัจำ้งช่วงงำนต่อ ผูม้ีอ  ำนำจตำมกฎหมำย นิติบุคคล หรือบุคคลใด ๆ ที่มีควำมสมัพันธ์ หรือมี

สญัญำอยู่กบับริษัทฯ บุคคลอ่ืนที่จ  ำเป็นเพื่อใหบ้ริษัทฯ สำมำรถด ำเนินธุรกิจ หรือใหบ้ริกำรแก่ท่ำน ซึ่งรวม

ตลอดถึงผูบ้รหิำร พนกังำน ลกูจำ้ง ผูร้บัจำ้ง ตวัแทน ที่ปรกึษำของบรษิัทฯ และของบุคคล หรือหน่วยงำนที่

เป็นผูร้บัขอ้มลูดงักลำ่ว 
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บริษัทฯ จะก ำหนดใหผู้ร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนมีมำตรกำรปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำง

เหมำะสม และประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลดงักลำ่วเท่ำที่จ  ำเป็นเท่ำนัน้ และด ำเนินกำรเพื่อปอ้งกนัไม่ใหใ้ช ้

หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยปรำศจำกอ ำนำจโดยมิชอบ 

5. กำรส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่ำงประเทศ 

บริษัทฯ มีกำรด ำเนินธุรกิจในหลำยประเทศ บริษัทฯ จึงอำจมีควำมจ ำเป็นตอ้งส่ง หรือโอนขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่ำนไปยังบริษัทในเครือกิจกำร หรือธุรกิจเดียวกันที่อยู่ต่ำงประเทศ หรือไปยังผูร้บัขอ้มูลอ่ืนซึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัทฯ เช่น กำรส่ง หรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลไปเก็บไวบ้น 

Server, Cloud ในประเทศต่ำง ๆ  

กรณีที่ประเทศปลำยทำงมีมำตรฐำนไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดูแลกำรส่ง หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลให้

เป็นไปตำมกรณีที่กฎหมำยก ำหนด และจะด ำเนินกำรให้มีมำตรกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  และ

มำตรกำรเยียวยำตำมที่เห็นว่ำจ ำเป็นและเหมำะสมสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรรกัษำควำมลับตำมที่

กฎหมำยประเทศนัน้ก ำหนด เช่น ก ำหนดใหผู้ร้บัขอ้มูลมีมำตรกำรในกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภัยของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลเทียบเท่ำกับมำตรกำรของบริษัทฯ มีขอ้ตกลงรกัษำควำมลับกับผู้รบัขอ้มูลในประเทศ

ดงักล่ำว หรือในกรณีที่ผูร้บัขอ้มูลเป็นบริษัทในเครือกิจกำร หรือธุรกิจเดียวกนั บริษัทฯ อำจเลือกใชว้ิธีกำร

ด ำเนินกำรใหม้ีนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลที่ไดร้บักำรตรวจสอบ และรบัรองจำกผูม้ีอ  ำนำจตำม

กฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง และจะด ำเนินกำรใหก้ำรส่ง หรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงับริษัทในเครือกิจกำร หรือ

ธุรกิจเดียวกันที่อยู่ ต่ำงประเทศเป็นไปตำมนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวแทนกำร

ด ำเนินกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนดไวก้็ได ้

6. ระยะเวลำกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

6.1 บริษัทฯ จะเก็บรกัษำขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนในระยะเวลำที่จ  ำเป็นเพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงคต์ำม

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท ซึ่งอำจจ ำเป็นต้องเก็บรักษำไว้ต่อไปภำยหลังจำกนั้นหำกมี

กฎหมำยก ำหนด หรืออนญุำตไว ้หรือตำมควำมยินยอมที่ท่ำนไดใ้หไ้ว ้
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6.2 ในกรณีกลอ้ง CCTV บรษิัทฯ จดัเก็บขอ้มลู ดงันี ้

 6.2.1 ในสถำนกำรณป์กติ ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนอำจถกูเก็บไวน้ำนถึง 30 วนั 

 6.2.2 ในกรณีจ ำเป็น เช่น ต้องใช้เป็นหลักฐำนในกำรสืบสวน สอบสวน ด ำเนินคดี หรือกรณีที่

เจำ้ของส่วนบุคคลรอ้งขอ ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนอำจถูกเก็บไวเ้กินกว่ำ 30 วัน และบริษัทฯ จะ

ด ำเนินกำรลบขอ้มลูสว่นบคุคลอย่ำงปลอดภยัเมื่อเสรจ็สิน้วตัถุประสงคด์งักลำ่วแลว้ 

6.3 กรณีที่บริษัทฯ ใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนโดยขอควำมยินยอมจำกท่ำน บริษัทฯ จะประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่ำวจนกว่ำท่ำนจะแจง้ขอยกเลิกควำมยินยอม และบริษัทฯ ไดด้  ำเนินกำรตำมค ำขอ

ของท่ำนเสรจ็สิน้แลว้ อย่ำงไรก็ดีบรษิัทฯ จะยงัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนเท่ำที่จ  ำเป็นส ำหรบับนัทึกเป็น

ประวติัว่ำท่ำนเคยยกเลิกควำมยินยอมเพื่อใหบ้ริษัทฯ สำมำรถตอบสนองต่อค ำขอของท่ำนในอนำคตได ้

6.4 บริษัทฯ จะลบ หรือท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือท ำใหเ้ป็นขอ้มูลที่ไม่สำมำรถระบุถึง

ตวัตนของท่ำนได ้เมื่อหมดควำมจ ำเป็นตำมวตัถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวม หรือสิน้สดุระยะเวลำกำรเก็บ

รกัษำขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ 

7. กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะเก็บรกัษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไวเ้ป็นอย่ำงดีตำมมำตรกำรเชิงเทคนิค (Technical 

Measure) และมำตรกำรเชิงบริหำรจดักำร (Organizational Measure) เพื่อรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัใน

กำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลที่เหมำะสม และเพื่อป้องกันกำรละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ ได้

ก ำหนดนโยบำย ระเบียบ และหลกัเกณฑใ์นกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น มำตรฐำนควำมปลอดภัย

ของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และมำตรกำรเพื่อป้องกนัไม่ใหผู้ร้บัขอ้มลูไปจำกบริษัทฯ ใช ้หรือเปิดเผย

ข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอ ำนำจ หรือโดยไม่ชอบ และบริษัทฯ ได้มีกำรปรับปรุงนโยบำย 

ระเบียบ และหลกัเกณฑด์งักลำ่วเป็นระยะ ๆ ตำมควำมจ ำเป็น และเหมำะสม 

นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ยังไดก้ ำหนดให้พนักงำน บุคลำกร ตัวแทน และผูร้บัขอ้มูลจำกบริษัทฯ มีหน้ำที่

รกัษำขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนไวเ้ป็นควำมลบั และมีควำมปลอดภัยตำมมำตรกำรที่บริษัทฯ ก ำหนดเมื่อ

ตอ้งมีกำรด ำเนินกำรใด ๆ กบัขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน 
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8. สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

สิทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นสิทธิตำมกฎหมำยที่ท่ำนควรทรำบ โดยท่ำนสำมำรถขอใชส้ิทธิ

ต่ำง ๆ ไดภ้ำยใตข้อ้ก ำหนดของกฎหมำย และนโยบำยที่ก ำหนดไวใ้นขณะนี ้หรือที่จะมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมใน

อนำคต ตลอดจนหลกัเกณฑต์ำมที่บรษิัทฯ ก ำหนดขึน้ ดงันี ้

8.1  สิทธิขอถอนควำมยินยอม 

หำกท่ำนไดใ้หค้วำมยินยอมใหบ้รษิัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลท่ำน ท่ำนมี

สิทธิที่จะถอนควำมยินยอมเมื่อใดก็ไดต้ลอดระยะเวลำที่ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนอยู่กบับริษัทฯ เวน้

แต่มีขอ้จ ำกดัสิทธินัน้โดยกฎหมำย หรือมีสญัญำที่ใหป้ระโยชนแ์ก่ท่ำนอยู่ ทัง้นี ้กำรถอนควำมยินยอม

ดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อท่ำน ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของท่ำนจึงควรศึกษำ และสอบถำมถึง

ผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ก่อนเพิกถอนควำมยินยอม 

ในกรณีที่บริษัทฯ จ ำเป็นตอ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกบุคคลอ่ืน ท่ำนใหค้ ำรบัรองว่ำท่ำนมีอ ำนำจ

กระท ำกำรแทนเจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคลในกำรรบัทรำบนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบันี ้

และในกำรใหค้วำมยินยอมแก่บรษิัทฯ ในกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

8.2  สิทธิขอเข้ำถึงข้อมูล 

ท่ำนมีสิทธิขอเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนที่อยู่ในควำมรบัผิดชอบของบริษัทฯ และขอให้

บริษัทฯ ท ำส ำเนำขอ้มลูดงักล่ำวใหแ้ก่ท่ำน รวมถึงขอใหบ้ริษัทฯ เปิดเผยว่ำขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน

นัน้ไดม้ำอย่ำงไรโดยปรำศจำกควำมยินยอมของท่ำน 

8.3  สิทธิขอถ่ำยโอนข้อมูล 

ท่ำนมีสิทธิขอรบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในกรณีที่บริษัทฯ ได้ท ำใหข้อ้มูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่

สำมำรถอ่ำน หรือใชง้ำนโดยทั่วไปไดด้ว้ยเครื่องมือ หรืออปุกรณท์ี่ท ำงำนไดโ้ดยอตัโนมติั และสำมำรถ

ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลไดด้ว้ยวิธีกำรอตัโนมติั รวมทัง้มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่ง หรือโอนขอ้มูล

ส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่ำวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนเมื่อสำมำรถท ำได้ด้วยวิธีกำร

อตัโนมติั และมีสิทธิขอรบัขอ้มลูส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ส่ง หรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่ำว

ไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลอื่นโดยตรง เวน้แต่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดเ้พรำะเหตทุำงเทคนิค 
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8.4  สิทธิขอคัดค้ำน 

ท่ำนมีสิทธิขอคดัคำ้นในเวลำใดก็ได ้หำกกำรเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่ำนที่ท ำขึน้เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษัทฯ หรือของบุคคลอ่ืน หรือเพื่อด ำเนินกำร

ตำมภำรกิจเพื่อสำธำรณประโยชน ์หำกท่ำนยื่นคัดคำ้น บริษัทฯ จะยังคงด ำเนินกำรเก็บรวบรวม ใช ้

และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนต่อไปเฉพำะที่บริษัทฯ สำมำรถแสดงเหตผุลตำมกฎหมำยไดว้่ำ

มีควำมส ำคญัยิ่งกว่ำสิทธิขัน้พืน้ฐำนของท่ำน หรือเป็นไปเพื่อกำรยืนยนักำรปฏิบติัตำมกฎหมำย หรือ

กำรต่อสูใ้นกำรฟ้องรอ้งตำมกฎหมำยตำมแต่ละกรณี 

8.5  สิทธิขอให้ลบ หรือท ำลำยข้อมูล 

ท่ำนมีสิทธิขอลบ หรือท ำลำยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน หรือท ำใหเ้ป็นขอ้มูลที่ไม่สำมำรถระบุตัว

ท่ำนได้ หำกท่ำนเชื่อว่ำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนถูกเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ย

กฎหมำยที่เก่ียวข้อง หรือเห็นว่ำบริษัทฯ หมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรกัษำไวต้ำมวัตถุประสงค์ที่

เก่ียวขอ้งในนโยบำยฉบบันี ้หรือเมื่อท่ำนไดใ้ชส้ิทธิขอถอนควำมยินยอม หรือใชส้ิทธิขอคัดคำ้นตำมที่

แจง้ไวข้ำ้งตน้แลว้ 

8.6  สิทธิขอให้ระงับกำรใช้ข้อมูล 

ท่ำนมีสิทธิขอใหร้ะงบักำรใชข้อ้มลูสว่นบคุคลชั่วครำวในกรณีที่บรษิัทฯ อยู่ระหว่ำงตรวจสอบตำม

ค ำรอ้งขอใชส้ิทธิขอแก้ไขขอ้มูลส่วนบุคคล หรือขอคัดค้ำนของท่ำน หรือกรณีอ่ืนใดที่บริษัทฯ หมด

ควำมจ ำเป็น และตอ้งลบ หรือท ำลำยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ท่ำนขอให้

บรษิัทฯ ระงบักำรใชแ้ทน 

8.7  สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล 

ท่ำนมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนใหถู้กตอ้ง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิด

ควำมเขำ้ใจผิด 
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8.8  สิทธิร้องเรียน 

ท่ำนมีสิทธิรอ้งเรียนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่กำรเก็บ

รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นกำรกระท ำในลักษณะที่ฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติ

ตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง  

8.9  กำรใช้สิทธิ 

กำรใชส้ิทธิของท่ำนดังกล่ำวขำ้งตน้สำมำรถท ำไดโ้ดยกรอกแบบฟอรม์ค ำรอ้งขอใชส้ิทธิ และยื่น

ค ำรอ้งต่อ บริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำมกำรใชส้ิทธิของท่ำนอำจถูกจ ำกัดภำยใตก้ฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง และมี

บำงกรณีที่มีเหตุจ ำเป็นที่บริษัทฯ อำจปฏิเสธ หรือไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมค ำขอใชส้ิทธิขำ้งตน้ได ้

เช่น ตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำย หรือค ำสั่งศำล เพื่อประโยชนส์ำธำรณะ กำรใชส้ิทธิอำจละเมิดสิทธิ หรือ

เสรีภำพของบุคคลอ่ืน เป็นตน้ โดยหำกบริษัทฯ ปฏิเสธค ำขอขำ้งตน้ บริษัทฯ จะแจง้เหตุผลของกำร

ปฏิเสธใหท้่ำนทรำบดว้ย (โดยท่ำนเริ่มใชส้ิทธิไดเ้มื่อกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลมีผลบงัคบัใช้

กบัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรในกำรใชส้ิทธิประเภทต่ำง ๆ  โดยเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้

รบัค ำรอ้งขอ 

สิทธิ ระยะเวลำด ำเนินกำร 

สิทธิขอถอนควำมยินยอม 7 วนั 

สิทธิขอเขำ้ถึงขอ้มลู 

30 วนั 
สิทธิขอถ่ำยโอนขอ้มลู 
สิทธิขอคดัคำ้น 
สิทธิขอใหล้บหรือท ำลำยขอ้มลู 
สิทธิขอใหร้ะงบักำรใชข้อ้มลู 

สิทธิขอใหแ้กไ้ขขอ้มลู 1 วนั 
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9. กำรติดต่อเจ้ำหน้ำทีคุ่้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

หำกท่ำนมีขอ้เสนอแนะ หรือตอ้งกำรสอบถำมขอ้มูลเก่ียวกับรำยละเอียดกำรเก็บรวบรวม ใช ้และ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน รวมถึงกำรขอใชส้ิทธิตำมนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบันี ้

สำมำรถติดต่อบรษิัทฯ หรือเจำ้หนำ้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (DPO) ผ่ำนช่องทำงดงันี ้

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 

 

นโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันี ้มีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกำศเป็นตน้ไป   
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