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เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า (“บริษัท”) จึง
จัดทาประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“ประกาศ”) เพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน โดยประกาศฉบับนี้จะครอบคลุมถึงท่านซึ่งเป็น บุคลากรของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท
นิยาม
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทาให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ อาทิเช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด
เพศ หมายเลขโทรศัพท์ส่วนบุคคล หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน เลขที่ในใบอนุญาตทางาน ที่อยู่อีเมล ชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร เลขบัตรเครดิต/เดบิต เป็นต้น ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ
ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูล
ชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งอาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเจ้าของข้ อมูลส่วนบุคคลหรือกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลในทานองเดียวกันตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
“ฐานทางกฎหมาย” หมายถึง เหตุที่กฎหมายรองรับให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล
“บุคลากร” หมายถึง บุคคลซึ่งทางานหรือปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ให้กับบริษัท และได้รับค่าจ้าง สวัสดิการ และค่าตอบแทนอื่น ไม่ว่าจะเรียกชื่อ
อย่างไรเพื่อตอบแทนการทางาน เช่น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้จัดการ บุคลากร ผู้ฝึกงาน พนักงานรับเหมาค่าแรง หรือบุคคลอื่นใดที่
มีลักษณะคล้ายคลึงกัน รวมถึงสมาชิกครอบครัวและบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่บุคลากรได้ให้ข้อมูลไว้ตามวัตถุประสงค์ของประกาศฉบับนี้
“บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร” หมายถึง บุคคลอื่นซึ่งบุคลากรได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัทและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรซึ่งบริษัทได้รับ
ข้อมูลโดยตรง รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง บุคคลซึ่งบุคลากรได้อ้างอิงไว้ในเอกสารสมัครงาน สมาชิกในครอบครัว บุคคลที่สามารถติดต่อได้ใน
กรณีฉุกเฉิน เป็นต้น
“ผู้ถือหุ้น” หมายถึง บุคคลซึ่งมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา รวมถึงผู้กระทาการแทนหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ ถือ
หุ้นประเภทบุคคลธรรมดาหรือผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคล
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ ตามความจาเป็นเพื่อการ
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของบริษัทที่แจ้งในประกาศฉบับนี้
“ข้อมูลระบุตัวตน และข้อมูลติดต่อทั่วไป” ได้แก่ คานาหน้า ชื่อ ชื่อสกุล ชื่อเล่น อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ อาชีพ อยู่ปัจจุบันและ
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน รูปภาพ ลายมือชื่อ สถานะความเป็นอยู่ สถานะการสมรส สถานะครอบครัว หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว อีเมล
ส่วนตัว ชื่อบัญชีผู้ใช้แอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น
“ข้อมูลทางการเงินและธุรกิจส่วนตัว” ได้แก่ ข้อมูลเงินเดือน หมายเลขบัญชีธนาคาร เป็นต้น
“ข้อมูลตามเอกสารอ้างอิง” ได้แก่ ข้อมูลบัตรประกันสังคม ข้อมูลบัตรประชาชน ข้อมูลใบอนุญาตในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพใน
ประเทศไทย ข้อมูลใบผ่านเกณฑ์ทหาร ข้อมูลใบขับขี่ ข้อมูลทะเบียนบ้าน ข้อมูลทะเบียนสมรส ข้อมูลใบรับรองการศึกษา วุฒิบัตร เอกสาร
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รับรองคุณวุฒิ นามบัตร แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สัญญาจ้างงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเอกสารอื่น ๆ ที่ได้ให้ไว้กับบริษัท เป็น
ต้น
“ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและการฝึกอบรม” ได้แก่ ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม หนังสือรับรองคุณวุฒิ ความสามารถด้านภาษา
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการอบรมและการทดสอบ กิจกรรมที่เข้าร่วมระหว่างการศึกษา เป็นต้น
“ข้อมูลเกี่ยวกับการทางาน ความเชี่ยวชาญ หรือทักษะพิเศษ” ได้แก่ ทักษะในการทางาน ประสบการณ์และประวัติการทางาน สถานที่
ทางานเก่าและปัจจุบัน ระยะเวลาการทางานในอดีตถึงปัจจุบัน ตาแหน่งงานและเงินเดือนที่ต้องการ วันที่สมัครงาน หมายเลขใบสมัคร
เป็นต้น
“ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์และสวัสดิการที่ได้รับเนื่องจากการทางานกับบริษัท” ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันสังคม กองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ การประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ เป็นต้น
“ข้อมูลการประเมินผลการสัมภาษณ์งานและผลการทางานโดยบริษัท” ได้แก่ ผลการประเมินทักษะ ข้อคิดเห็นต่อตัวผู้สมัคร ผลการ
สัมภาษณ์ ข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้างงาน ตาแหน่งงาน ระยะเวลาทดลองงาน เงินเดือน หรือ เงื่อนไขอื่น ๆ ที่ตกลงเพื่อรับเข้าทางาน ผลการ
ประเมินการทดลองงาน ผลการประเมินประจาปี ประวัติพฤติกรรมและการลงโทษทางวินัย บันทึกการหยุดและการลา เป็นต้น
“ข้อมูลโทรทัศน์วงจรปิด” ได้แก่ ภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งที่บันทึกด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของบริษัท
“ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นที่ถือในบริษัท” ได้แก่ ข้อมูลซึ่งปรากฏในใบหุ้น สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เป็นต้น
“ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิและการทาหน้าที่ในฐานะผูถ้ ือหุ้นของบริษัท” ได้แก่ ข้อมูลการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ข้อมูลการมอบ
ฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ข้อมูลการออกเสียงลงคะแนน ข้อมูลการรับเงินปันผลและเสียภาษีจากเงินปันผล เป็นต้น
“ข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรซึ่งระบุไว้ในเอกสารการรับสมัครงานและเอกสารในการจ้างงาน ได้แก่ บุคคลซึ่งพนักงานได้
อ้างอิงไว้ตอนสมัครงาน สมาชิกในครอบครัวของพนักงาน บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ” ได้แก่ คานาหน้า ชื่อ ชื่อสกุล
ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร อายุ อาชีพ/ตาแหน่ง การศึกษา ที่อยู่ สถานที่ทางาน ข้อมูลติดต่อของสมาชิกครอบครัวและบุคคลอ้างอิง เป็นต้น
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” ได้แก่ ศาสนา หมู่โลหิต ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ เช่น ความทุพพลภาพ น้าหนักและ
ส่วนสูง โรคประจาตัว ผลการตรวจสุขภาพประจาปี อุณหภูมิร่างกาย เป็นต้น
หมายเหตุ กรณีที่ท่านให้รายละเอียดของบุคคลที่สามอื่นใด หรือกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที่บริษัท
เก็บรวบรวมจากท่านตามประกาศฉบับนี้ ท่านมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บุคคลที่สามดังกล่าวทราบถึงกรณีที่ท่านนาข้อมูลของบุคคล
ดังกล่าวมาเปิดเผยต่อบริษัท รวมถึงรายละเอียดในประกาศฉบับนี้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาทั้งโดยทางตรง และทางอ้อมดังต่อไปนี้
 จากตัวท่านเอง โดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้
o ผ่านทางวาจา ได้แก่ กรณีการพูดคุยต่อหน้า หรือทางโทรศัพท์ เป็นต้น
o ผ่านทางเอกสาร ได้แก่ จดหมายแนะนาตัว ประวัติย่อการทางาน (Curriculum Vitae / Resume) แบบฟอร์มใบ
สมัครงาน นามบัตร เอกสารสัญญา แบบฟอร์มการกรอกเอกสารประกันสังคม กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ประกัน
กลุ่ม หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ให้กับบริษัท เป็นต้น
o ผ่านทางช่องทางการติดต่ออื่น ได้แก่ อีเมล โทรสาร ช่องทางการติดต่อออนไลน์ เช่น ช่องทางเว็บไซต์จัดหางานที่
ท่านได้ฝากข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้สาหรับการสมัครงานในตาแหน่งที่บริษัทเปิดรับสมัคร เป็นต้น
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 จากแหล่งอื่น ๆ หรือบุคคลที่สาม ได้แก่ องค์กรนายหน้าจัดหางาน บุคคลที่ท่านได้อ้างอิงในใบสมัครงานเพื่อสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับการทางานของท่าน หรือองค์กรอื่นที่ท่านได้เคยหรือได้ทางานให้ องค์กรของรัฐ สถานพยาบาลที่ได้ให้บริการตรวจ
สุขภาพแก่ท่าน ธนาคารพาณิชย์ บริษัทอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้จัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ ของบริษัทให้แก่ท่าน เช่น บริษัทจัดการ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ บริษัทประกันชีวิต บริษัทในเครือในกลุ่มบริษัท ผู้กระทาการแทนหรือผูร้ ับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
(กรณีท่านเป็นผู้ถือหุ้น) ผู้ถือหุ้น (กรณีท่านเป็นผู้กระทาการแทนหรือผู้รับมอบฉันทะ) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เก็บและ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นสาธารณะตามกฎหมาย เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนาไปใช้และ/หรือ เปิดเผยภายใต้วัตถุประสงค์และโดยอาศัยฐานทางกฎหมาย
ตามที่ปรากฏในประกาศฉบับนี้เท่านั้น หากบริษัทมีความจาเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์
อย่างอื่นนอกเหนือจากที่ปรากฏในประกาศนี้ บริษัทจะแจ้ง ให้ท่านทราบถึง การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านและ/หรือแจ้งให้
ทราบถึงวัตถุประสงค์ใหม่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง รวมถึงบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้บริษัทต้องได้รับความยินยอม ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายคุ้ม ครองข้อมูลส่วน
บุคคล
 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม

ฐานทางกฎหมาย

1. การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการเข้าทาสัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้าง
กรรมการ (ถ้ามี) ตลอดจนการเข้าทาสัญญา การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและ

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
- เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือเข้าทาสัญญา
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
- เพื่อ ความจ าเป็น ในการปฏิ บัติ ตามกฎหมายเพื่ อให้
บรรลุวั ต ถุป ระสงค์ ตามที่ก ฎหมายกาหนด (กรณี มี
กฎหมายกาหนด เช่น เพื่อการประเมินความสามารถ
ในการทางานของพนักงาน เพื่อการคุ้มครองแรงงาน)
- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
- เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
- เพื่อ ความจ าเป็น ในการปฏิ บัติ ตามกฎหมายเพื่ อให้
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามที่ ก ฎหมายก าหนด(กรณี มี
กฎหมายกาหนด เช่น เพื่อการประเมินความสามารถ
ในการทางานของพนักงาน เพื่อการคุ้มครองแรงงาน)
- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง

การเลิกสัญญาดังกล่าว

2. การตรวจสอบคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทางานของ
ท่าน เช่น กฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน เป็นต้น และดาเนินการ
ช่วยเหลือให้ท่านได้มาซึ่ง คุณสมบัติดัง กล่าว เช่น การยื่นขอวีซ่า การ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน (จป.) เป็นต้น รวมถึงการ
ตรวจสอบและจั ดเก็บ ข้ อมู ล อื่ นที่ จ าเป็น ต่อ การพิจ ารณาตรวจสอบ
คุ ณ สมบั ติ แ ละความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง งานของท่ า น เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการคุ้มครองแรงงานและสวัสดิภาพในการทางาน

ประกาศความเป็นส่วนตัว
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3. การดาเนินการเพื่อประโยชน์ในการติดต่อและประกอบธุร กิจของ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
- เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือเข้าทาสัญญา
บริษัท อันเนื่องมาจากความรับผิดชอบตามตาแหน่งหน้าที่การงานของ
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือ
ท่าน เช่น การจัดทานามบัตร การใช้และเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อ
บุคคลที่สาม (เช่น ลูกค้า คู่ค้า/ผู้ติดต่อธุรกิจกับบริษัท
ติดต่อประสานงานกับลูกค้า คู่ค้า/ผู้ติดต่อธุรกิจกับบริษัท หน่วยงานของ
เป็นต้น)
รัฐ และเพื่อการเข้าทาสัญญาระหว่างบริษัทกับลูกค้าหรือคู่ค้า/ผู้ติดต่อ
- เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท (ในกรณี
ที่ติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐ)
ธุรกิจกับบริษัท หรือการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการปฏิบั ติหน้าที่
- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง (กรณีที่ใช้ชื่อบุคลากรที่
ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการมอบอานาจให้เป็นผู้รับมอบอานาจ
ไม่ ไ ด้ มี ห น้ า ที่ ต ามสั ญ ญาจ้ า งเพื่ อ ใช้ จ ดทะเบี ย น
กระท าการแทนบริ ษั ท ในบางกรณี เช่ น การขอรั บ การยื่ น แก้ ไ ข
ใบอนุญาตหรือใบทะเบียนต่าง ๆ)
เปลี่ยนแปลง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือใบทะเบียนต่าง ๆ เพื่อการ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
ผลิ ต จ าหน่ า ย ครอบครองยาหรือ ผลิ ต ภั น ฑ์ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง กั บ
- เพื่อ ความจ าเป็น ในการปฏิ บัติ ตามกฎหมายเพื่ อให้
หน่วยงานรัฐแทนบริษัท การทาสัญญากู้กับสถาบันการเงิน หรือสัญญา
บรรลุวั ต ถุป ระสงค์ ตามที่ก ฎหมายกาหนด (กรณี มี
ใช้บริการต่าง ๆ หรือสัญญาอื่นใด
กฎหมายกาหนด เช่น เพื่อการประเมินความสามารถ
ในการทางานของพนักงาน เพื่อการคุ้มครองแรงงาน)
- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
4. การบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลของบริษัท ได้แก่ การขึ้น ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
- เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือเข้าทาสัญญา
ทะเบียนลูกจ้าง การขึ้นทะเบียนระบบ IT แก่ลูกจ้าง การกากับดูแลและ
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
ตรวจสอบการเข้าทางาน (เช่น การตรวจสอบเวลาการเข้า-ออกงานด้วย
- เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท
ระบบแสกนบัต ร) การขาด การลา การประเมิ น ประสิ ท ธิภ าพและ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
ความสามารถในการทางาน การพิจารณาเลื่อนตาแหน่ง งานเกี่ยวกับ
- เพื่อความจาเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพิจารณาลงโทษทางวินัย และการเลิก
วัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกาหนด (กรณีมีกฎหมาย
จ้าง การแจ้งข่าวสารและนโยบายของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการ
กาหนด เช่น เพื่อการประเมินความสามารถในการ
จัดการและควบคุมดูแลพนักงานตามข้อบังคับการทางานของบริษัท
ทางานของพนักงาน เพื่อการคุ้มครองแรงงาน)
และกรณีมีกฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ
- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
5. การจ่ายค่าจ้าง เงินรางวัลจากการขาย เงินโบนัส ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
- เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือเข้าทาสัญญา
ท่านได้ออกไปก่อนเพื่อทางานให้แก่บริษัท การดาเนินการเกี่ยวกับการ
- เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท
ทาเงินเดือน งานประกันสังคม การดาเนินการเกี่ยวกับการจ่ายภาษีของ
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
ท่าน การให้สวัสดิการต่าง ๆ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เช่น
- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง (สาหรับการให้สวัสดิการ
การทาประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นต้น รวมถึงการ
และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท)
เปิดเผยข้อมูลของท่านให้หน่วยงานของรัฐ เช่น สานักงานประกันสังคม
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กรมสรรพากร รวมถึงบริษัทในเครือในกลุ่มบริษัท รวมถึงลูกค้าและหรือ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
- เพื่อความจาเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุ
ผู้รับเหมาช่วงในต่างประเทศ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกัน ผู้จัดการ
วัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกาหนด (กรณีมีกฎหมาย
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ บริษัทสายการบิน เพื่อวัตถุประสงค์ดัง กล่าว
กาหนด เช่น เพื่อการประเมินความสามารถในการ
ข้างต้น
ทางานของพนักงาน เพื่อการคุ้มครองแรงงาน เพื่อการ
ประกันสังคม)
- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
6. การดาเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมทักษะบุคลากรของบริษัท ทั้ง ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท (กรณี
ภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานรัฐ
การฝึกอบรมภาคบังคับโดยบริษัท)
เช่น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และเปิดเผย
- เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท (กรณีการ
ต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว เช่น บริษัทในกลุ่ม
ฝึ ก อบรมภาคบั ง คั บ โดยกฎหมาย เช่ น การอบรม
ผู้จัดอบรมภายนอก
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน (จป.))
- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง (กรณีการฝึกอบรมภาค
สมัครใจ)
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
7. การบริหารจัดการงานด้านธุรการและเทคโนโลยีส ารสนเทศของ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
บริษัท เช่น การดาเนินการเกี่ยวกับคาขอของพนักงานที่มีต่อบริษัท การ
ส่ ง มอบอุ ป กรณ์ ห รื อ เครื่ อ งมื อ ส าหรั บ การท างานของบริ ษั ท ให้ กั บ
บุคลากร การตรวจสอบการใช้งานและการส่งคืนอุปกรณ์หรือเครื่องมือ
ดังกล่าว การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายของบริษัท การจากัดสิทธิการเข้าถึงและการใช้งาน
ข้อมูล บนฐานข้อมูล ของบริษัท รวมถึง การจัดการเกี่ยวกับองค์กรและ
การดาเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การซื้อขายกิจการ การควบรวมกิจการ
การปรับโครงสร้างบริษัท
8. เพื่อการดาเนินการของบริษัทในงานด้านการควบคุมคุณภาพ ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
คุณภาพการผลิต การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การ
- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง (กรณีบันทึกภาพวีดีโอวงจร
ตรวจสอบมาตรฐานระบบการจัดการบริหารงานคุณภาพของบริษัท
ปิดในลักษณะเป็นการติดตามปฏิบัติงานของบุคลากร
รวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลให้แก่แผนกอื่นภายในบริษัทและแก่บริษัท
อย่างชัดเจน)
ภายนอกที่ได้รับการรับรองให้ตรวจสอบมาตรฐานระบบการจัดการ
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บริหารงานคุณภาพของบริษัท

ฐานทางกฎหมาย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง

9. การรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณบริษัท เช่น การสอดส่องดูแล ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
บริเวณภายในบริษัทด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด การตรวจสอบการเข้า- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
ออกบริษัทด้วยระบบแสกนบัตรเป็นต้น
10. การตรวจสอบข้อเท็จจริงและบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลอุณหภูมิร่างกายของท่าน เป็นต้น เพื่อใช้
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
เป็นวิธีป้องกันเชื้อโรคหรือโรคติดต่อซึ่งอาจส่งผลต่อการแพร่กระจาย
- เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท
เชื้อในวงกว้าง รวมไปถึง ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
- เพือ่ ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และ
สุขภาพของบุคคลที่เข้ามาภายในบริษัท ทั้ง นี้ยังรวมไปถึงการเปิดเผย
สุขภาพของบุคคล
ข้อมูลไปยังองค์กรภายนอกเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว เช่น เปิดเผยแก่กรม ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
ควบคุมโรค สถาบันการแพทย์และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
- เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
สุขภาพของท่านกรณีที่ท่านไม่สามารถให้ความยินยอม
ได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม
- เพื่อความจาเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกาหนด (เช่น กฎหมาย
เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะด้านสาธารณสุข)
- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง (กรณีไม่มีกฎหมาย
กาหนดให้บริษัทสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่
มีความอ่อนไหวได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม)
11. การบันทึกหรือเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้บนฐานข้อมูลของบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงเกี่ยวกับการจ้างงานท่านและการปฏิบัติตาม
- เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือเข้าทาสัญญา
สัญญาจ้างของบริษัท เช่น การเก็บรักษาข้อมูลตามใบสมัครงาน การ
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท (กรณี
บันทึกข้อมูลการเข้าออกบริษัท การเก็บผลการตรวจสุขภาพประจาปีซึ่ง
การเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล)
เป็นสวัส ดิการของบริษัท เป็นต้น และกรณีเก็บไว้เพื่อการปฏิบัติตาม
- เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท (กรณีการ
กฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท เช่น การเก็บเอกสารและเปิดเผยต่อ
เก็บตามกฎหมาย)
หน่ ว ยงานของรั ฐ ตามที่ ก ฎหมายก าหนด หรื อ การแจ้ ง ข้ อ มู ล ต่ อ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
หน่วยงานของรัฐ
- เพื่อความจาเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกาหนด (กรณีการเก็บตาม
กฎหมาย)
- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง (กรณีการเก็บไว้เป็น
ฐานข้อมูล)
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12. การปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือโต้แย้งข้อ
ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
กล่าวหาที่มีต่อบริษัท เช่น การดาเนินคดีตามกฎหมาย การริเริ่มคดี การ
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
ต่อสู้คดี การระงับข้อพิพาทนอกศาล และการดาเนินการอื่น ๆ เพื่อ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
ปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือโต้แย้งข้อกล่าวหาที่มี
- เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติ
ต่อบริษัทตามที่มีกฎหมายอนุญาต
ตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการ
ยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม

ฐานทางกฎหมาย

1. การออกใบหุ้น การยกเลิกใบหุ้น การลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
ถือหุ้น การเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นของบริษัทต่อเจ้าหน้าที่
- เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท
ของรัฐตามกฎหมาย การจัดทาตราสารหรือสัญญาซื้อขายหุ้นกรณีมี
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือผู้
การโอนหุ้นที่ถืออยู่ให้ผู้ถือหุ้นอื่นหรือบุคคลอื่น หรือกรณีมีการรับ
ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้โอนหรือผู้รับโอนหุ้นของ
โอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นอื่นหรือบุคคลอื่น และการจัดการให้ข้อมูลผู้ถือ
บริษัท
หุ้นของบริษัทถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
2. การติดต่อสื่อสารและการดาเนินการเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของผู้ถือ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
หุ้นของบริษัท เช่น การประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
การลงคะแนนเสียง การจ่ายเงินปันผลและการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท
เป็นต้น
3. การจัดการเกี่ยวกับองค์กรและการดาเนินธุร กิจ ของบริษัท เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
การควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้างบริษัท เป็นต้น
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
4. การตรวจสอบข้อเท็จจริงและบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
เช่น การเก็บรวบรวมผลการตรวจสุขภาพ การวัดอุณหภูมิร่างกาย
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
เป็นต้น เพื่อดาเนินการป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อ
- เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท
หรือแพร่กระจายเป็นวงกว้าง รวมถึงเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดกับ
- เพือ่ ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และ
ชีวิต ร่างกาย และสุขภาพของบุค คลที่เข้ามาภายในบริเวณบริษัท
สุขภาพของบุคคล
โดยอาจเปิ ด เผยข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วให้ ห น่ ว ยงานภายนอกเพื่ อ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง กล่ า ว เช่ น กรมควบคุ ม โรค สถานพยาบาล
- เพื่อป้องกันหรือระงับต่ออันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สุขภาพของท่านกรณีที่ท่านไม่สามารถให้ความยินยอม
ได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม
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เรื่อง “สาหรับบุคลากรและผู้ถือหุ้นของบริษัท”

ฉบับที่ 1/2565

หน้า 8/12

แก้ไขครั้งที่

/2P a g e 2

วันที่เริ่มใช้งาน 13/1/2565

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม

5. การปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือโต้แย้งข้อ
กล่าวหาที่มีต่อบริษัท เช่น การดาเนินคดีตามกฎหมาย การริเริ่มคดี
การต่อสู้คดี การระงับข้อพิพาทนอกศาล และการดาเนินการอื่น ๆ
เพื่อปกป้ องสิทธิ โ ดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือโต้แย้ง ข้ อ
กล่าวหาที่มีต่อบริษัทตามที่มีกฎหมายอนุญาต

ฐานทางกฎหมาย
- เพื่อความจาเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกาหนด (เช่น
กฎหมายเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ)
- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง (กรณีไม่มีกฎหมาย
กาหนดให้บริษัทสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ที่มีความอ่อนไหวได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม)
ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
- เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติ
ตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการ
ยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม

ฐานทางกฎหมาย

1. บันทึกและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้เป็นข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
ประกอบในทะเบียนพนักงานลูกจ้างและเพื่อการดาเนินการใด ๆ
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
เกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานลูกจ้าง การสนับสนุนกระบวนการ
- เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของบริษัท
- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
2. การปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือโต้แย้งข้อ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
กล่าวหาที่มีต่อบริษัท เช่น การดาเนินคดีตามกฎหมาย การริเริ่ม
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
คดี การต่อสู้คดี การระงับข้อพิพาทนอกศาล และการดาเนินการ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
อื่น ๆ เพื่อ ปกป้อ งสิท ธิ โ ดยชอบด้ วยกฎหมายของบริ ษั ท หรื อ
- เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติ
โต้แย้งข้อกล่าวหาที่มีต่อบริษัทตามที่มีกฎหมายอนุญาต
ตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการ
ยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
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ผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร/ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร
บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน หรือสัญญาจ้างกรรมการ (ถ้ามี) รวมถึงเพื่อประโยชน์
โดยชอบในการดาเนินธุรกิจของบริษัทและบุคคลที่สามที่มีความสัมพันธ์ในทางธุรกิจกับบริษัท ดังนั้น ในกรณีที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วน
บุคคลแก่บริษัท บริษัทอาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทในฐานะนายจ้าง หรือคู่สัญญากับบุคคลที่สามที่บริษัทมีความสัมพันธ์
ในทางธุรกิจด้วย ซึ่งอาจส่งผลต่อการทางานร่วมกันของท่านกับบริษัทต่อไปได้ อย่างไรก็ดี ในบางกรณีที่บริษัทขอความยินยอมในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิ กรณีที่บริษัทต้องขอความยินยอมในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่จาเป็นเพื่อจัดหาสวัสดิการ
ให้กับท่าน เช่น การทาประกันสุขภาพให้แก่ท่าน แต่ท่านไม่ให้ความยินยอมหรือเพิกถอนความยินยอมในภายหลัง การถอนความ
ยินยอมอาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดาเนินการใด ๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้แจ้งไว้กับท่านได้ ซึ่งอาจรวมถึงการที่ท่านอาจ
ไม่ได้รับสวัสดิการบางประการของบริษัท แต่ทั้งนี้ท่านยังคงสามารถให้หรือไม่ให้ความยินยอมหรือเพิกถอนความยินยอมได้โดย
สมัครใจและเป็นอิสระ โดยการกระทาเช่นนั้นย่อมไม่ส่งผลต่อการประเมินผลงานและความสามารถของท่ านที่กระทาโดยบริษัท
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น
บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ท่านหรือผู้ถือหุ้นที่ท่านกระทาการแทนหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะสามารถดาเนินการ
ตามสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ตามกฎหมายได้ หากท่านมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท ท่านหรือผู้ถือหุ้นที่ท่านกระทาการแทน
หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะอาจจะไม่สามารถใช้สิทธิหรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกาหนดได้
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ บริษัทอาจมีความจาเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านในบางกรณี แก่บุคคลหรือองค์กรใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงบุคคล หรือองค์กรดังต่อไปนี้
 ลูกค้า คู่ค้าและผู้ติดต่อธุรกิจกับบริษัท เช่น ผู้ให้บริการด้านระบบไอทีหรือฐานข้อมูลอื่น ๆ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่
ปรึกษาทางธุรกิจ บริษัทที่ได้รับการรับรองให้ตรวจสอบมาตรฐานระบบการจัดการบริหารงานคุณภาพของบริษัท หรือที่ปรึกษาที่
มีความเชี่ยวชาญอื่นภายนอกบริษัท
 บริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มในเครือบริษัท ผู้ให้บริการภายนอก คู่ค้าทางธุรกิจและตัวแทนที่บริษัทดังกล่าวว่าจ้าง
 บุคคลที่ท่านได้อ้างอิงไว้ในเอกสารที่ใช้เก็บข้อมูลส่วนบุคคล
 องค์กรหรือหน่วยงานฝึกอบรมภายนอก
 หน่วยงานของรัฐ เช่น สานักงานประกันสังคม กรมสรรพากร กระทรวงพาณิชย์ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรม
ศุลกากร กรมสรรพสามิต สถานทูต สานักงานตารวจแห่งชาติ สถานีตารวจ เป็นต้น
 หน่วยงานเอกชน เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกัน ผู้จัดการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ บริษัทสายการบิน สถานพยาบาล เป็นต้น
 พนักงานตารวจ ศาล อนุญาโตตุลาการ ทนายความ บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดีและการ
ระงับข้อพิพาท
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 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายกิจการ การควบรวมกิจการ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร
ในบางกรณี บริษัทมีค วามจ าเป็นต้องส่ง หรือโอนข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านไปยัง ต่างประเทศให้แก่ อาทิ ลูกค้าหรือคู่ค้าใน
ต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนและโซนยุโ รป หรือองค์กรอื่นใดที่อยู่ต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ที่ร ะบุข้างต้นด้วย โดยบริษัทจะ
ตรวจสอบให้มั่นใจว่าประเทศปลายทางมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอและเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ขณะนั้น
กาหนด หากบริษัทจาเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่มีมาตรฐานคุ้มครองส่วนบุคคลที่ยังไม่ได้รับการรับรองตาม
กฎหมายหรือกรณียังไม่มีกฎหมายกาหนดรับรองเรื่องมาตรฐานดังกล่าว บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดไว้เพื่อให้การ
ส่งหรือโอนดังกล่าวเป็นไปโดยชอบ ซึ่งอาจรวมถึงการขอความยินยอมจากท่านในกรณีที่จาเป็น หรือการจัดการให้มีมาตรการต่าง ๆ ที่
เหมาะสมเพื่อให้ท่านยังคงสามารถบังคับตามสิทธิของท่านได้ รวมทั้งจัดให้มีมาตรการเยียวยาทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพตามที่
กฎหมายกาหนด
ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างกรรมการ (ถ้ามี)
และหลังจากท่านพ้นจากสถานะการเป็นบุคลากรของบริษัท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับต่อจากปีในเอกสาร
 กรณีข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจาปี ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลความพิการ ประวติอาชญากรรม บริษัทจะลบหรือ
ทาลายภายในระยะเวลา 2 ปี นับต่อจากปีในเอกสาร นับแต่วันที่ท่านพ้นจากสถานะการเป็นบุคลากรของบริษัท
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น
บริษั ทจะเก็ บรั กษาข้อ มูล ส่ วนบุค คลของท่ านในฐานะผู้ถื อหุ้ นหรือผู้ กระทาการแทนหรือผู้ รับ มอบฉัน ทะจากผู้ ถือ หุ้น เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการดาเนินการตามสิทธิหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัทและเพื่อการจัด การ
เกี่ยวกับองค์กรและการดาเนินธุรกิจของบริษัทตามที่ระบุไว้ข้างต้น ตลอดระยะเวลาการดาเนินกิจการของบริษัทและหลังจากที่บริ ษัทเสร็จ
สิ้นการชาระบัญชีไปแล้วเป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 5 ปี
ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนอาจถูกเก็บรักษาเกินกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้นสาหรับการนาไปใช้ตาม
วัตถุประสงค์เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และการปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือโต้แย้งข้อกล่าวหาที่มีต่อ
บริษัท โดยในกรณีดังกล่าวข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาตลอดระยะเวลาที่มีความจาเป็นต่อการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว
และหรือภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
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สิทธิของท่านในการดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิตามกฎหมายในการดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ ดังนี้
1. สิทธิเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอม
ไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดระยะเวลาที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้ โดยการเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กระทาก่อนที่จะมีการเพิกถอนความยินยอมนั้น
2. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอให้บริษัททาสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านได้ รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทให้แก่ท่านได้
3. สิทธิร้องขอให้โอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมิสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่นหรือตัวท่านเอง
ได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย
4. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของบริษัทได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย
5. สิทธิร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบ ทาลาย หรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัว
บุคคลได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย
6. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย
7. สิท ธิใ นการขอให้แ ก้ไขข้อ มูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อ ง ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูล ที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่
สมบูรณ์ได้
8. สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่บริษัทหรือพนักงานหรือผู้รับจ้าง
ของบริษัท ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งการใช้สิทธิดังกล่าวแก่บริษัทได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อมูลการติดต่อของบริษัทซึ่งอยู่ด้านล่างนี้
การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีบางกรณีที่บริษัทอาจปฏิเสธการ
คัดค้าน หรือคาขอ และ/หรือไม่สามารถดาเนินการตามคาขอการใช้สิทธิดังกล่าวของเจ้าของข้อมูลได้ อาทิเช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือคาสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ กรณีส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอื่น โดยบริษัทจะ
ทาบันทึกการปฏิเสธการคัดค้านพร้อมด้ วยเหตุผลไว้ในรายการ และรายละเอียดตามวิธีการและ/หรือแบบฟอร์มตามกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทกาหนด
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การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตามสมควรตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และ
ความเหมาะสมทางธุรกิจ
การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และช่องทางการติดต่อของบริษัท
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จากัด
ที่อยู่ : 48 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2613-9243 - 4
E-mail: privacy@berichthailand.com

