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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

( Data Privacy Policy ) 
 

บริษัท โรม่าอุตสาหกรรม  จ ากัด (ซ่ึงต่อไปในประกาศน้ี เรียกว่า “บริษทัฯ” หรือ “เรา”)  ตระหนกัถึง
ความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงเป็นบุคลากร 
ลูกจา้ง หรือผูส้มคัรงานของบริษทัฯ อนัเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในความเป็นส่วนตวัของบุคคล (Privacy Right) ท่ี
ต้องได้รับความคุ้มครองและปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้ งกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดข้ึน โดยต้องจัดระบบเพื่อ
ควบคุมดูแลอยา่งเขม้งวดและรัดกมุ เพื่อใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลปลอดภยั  มีการประมวลผลขอ้มูล
หรือการเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยอยา่งโปร่งใสและไดม้าตรฐานทางหน่วยงานราชการซ่ึงก ากบัดูแลก าหนด
ไว ้ โดยนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลทราบถึงการปฏิบติัต่อขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การใช ้การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่างๆ ของเจา้ของขอ้มูลขอ้มูล เป็นตน้ และ
ใหน้โยบายฉบบัน้ี มีผลบงัคบักบัทุกกิจกรรมการด าเนินงานของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล  

 

1. ค านิยาม 
ในนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี  ค  าหรือขอ้ความวา่ 
“บริษทัฯ ” หมายถึง บริษทั โรม่าอุตสาหกรรม จ ากดั 
“บุคคล”  หมายถึง บุคคลธรรมดา  
“ขอ้มูลส่วนบุคคล”  หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่ว่าทางตรง

หรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ 
“ขอ้มูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไหว” (Sensitive Data) หมายความวา่ ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความเส่ียงอาจถูก

น าไปสู่การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ในท่ีน้ีหมายถึง เช้ือชาติ ศาสนา พฤติกรรม ทางเพศ ประวติั
อาชญากรรม ขอ้มูลส่วนสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ หรืออ่ืน ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

“บุคคลผูห้ย่อนความสามารถ” หมายถึง บุคคลซ่ึงเป็นผูเ้ยาว ์เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้
ความสามารถตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

 “เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล” (Data Protection Officer : DPO) หมายถึง บุคคลซ่ึงบริษทัฯ ได้

แต่งตั้งให้ท าหน้าท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญติัคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล       
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“เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาท่ีเป็นบุคลากร ลูกจา้ง หรือผูส้มคัรงานและบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง ลูกคา้หรือผูใ้ช้บริการ คู่คา้ ผูเ้ขา้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ หรือ Mobile Application ของบริษทัฯ ตลอดจน
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และบุคคลใดท่ีมีนิติสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ  โดยต่อไปในนโยบายน้ีจะเรียก             ยอ่
วา่ “เจา้ของขอ้มูล”   

“เวป็ไซต”์  หมายถึง เวป็ไซตช่ื์อบริษทัฯ ท่ีบริษทัฯ เป็นเจา้ของหรือใหบ้ริการแลว้แต่กรณี  
“แอปพลิเคชัน่” หมายถึง แอปพลิเคชัน่ซ่ึงบริษทัฯ ให้บริการ อน่ึงนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี

ใชบ้งัคบักบัแอปพลิเคชัน่ในส่วนท่ีไดมี้การเปล่ียนแปลง ปรับปรุง อพัเดท หรือเพิ่มเติมดงักล่าว จะถูกบงัคบัใช้
ตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างหากจากนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี 

“ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง บริษทัฯ ซ่ึงมีอ านาจตดัสินใจเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น ซ่ึง
ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจากเจา้ของขอ้มูลหรือให้บริการแก่เจา้ของขอ้มูลหรือตอ้งท าหรือปฏิบติัตามสัญญากบั
เจา้ของขอ้มูล ไม่วา่จะทางตรงหรือทางออ้มกต็าม 

“ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีท าการตดัสินใจเก่ียวกบัการ
เกบ็รวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ตามค าสัง่หรือในนามของอีกบุคคลหรืออีกนิติบุคคลหน่ึง   

“การเกบ็รวบรวม” หมายถึง การท าใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคล 
“การประมวลผลขอ้มูล” หมายถึง  การด าเนินการใดๆ ซ่ึงกระท าต่อขอ้มูลส่วนบุคคลไม่วา่จะโดยวิธีการ

อัตโนมัติหรือไม่ เช่น การเก็บรวบรวมการบันทึก การจัดระบบ การเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย การ
เปล่ียนแปลง หรือการกระท าอ่ืนใดซ่ึงท าใหเ้กิดความพร้อมใชง้าน หรือการผสมเขา้ดว้ยกนั การลบท าลาย 
 

2. วตัถุประสงค์  
นโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี จดัท าข้ึนเพื่อคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงท า

ธุรกรรม ใชบ้ริการ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ  โดยมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
2.1 เพื่อก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของหน่วยงาน ผูบ้ริหาร บุคลากร ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 
2.2 เพื่อก าหนดขั้นตอนหรือมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัหรือมาตรการอ่ืนใดท่ีเป็นการคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลใหส้อดคลอ้งกบัท่ีกฎหมายก าหนด  
2.3 เพื่อก าหนดแนวทางในการปฏิบติังานของบุคลากรซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการประมวลผล หรือการ

ด าเนินงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 
2.4 เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล ต่อบุคคล ลูกคา้ คู่คา้ 

ผูใ้ชบ้ริการ ตลอดจนบุคคลอ่ืนๆ ซ่ึงมีส่วนไดส่้วนเสียหรือเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 
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3. การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  

การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ  จะตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคคลกล่าวคือ (1)  เป็นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยชอบดว้ยกฎหมาย มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้(Lawfulness, Fairness and Transparency) (2) เป็นการเก็บรวบรวม ใช ้
หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลภายใตข้อบเขตและวตัถุประสงคท่ี์บริษทัฯ ก าหนด และไม่น าไปใชห้รือเปิดเผย
นอกเหนือขอบเขตและวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลนั้น (Purpose Limitation) (3) เป็น
การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งเพียงพอ เก่ียวขอ้ง และเท่าท่ีจ าเป็นตามวตัถุประสงคข์อง
การเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Minimization) (4) เป็นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีถูกตอ้งและด าเนินการให้ขอ้มูลเป็นปัจจุบนัในกรณีท่ีจ าเป็น (Accuracy) (5) เป็นการเก็บ
รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็น (Storage Limitation) และ (6) เป็นการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลท่ีเหมาะสม 
(Integrity and Confidentiality)  พร้อมกบัก าหนดระยะเวลาในการจดัเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลจากระยะเวลาท่ี
ระบุไวใ้นสัญญา อายุความตามกฎหมาย หรือก าหนดเวลาอ่ืนท่ีกฎหมาย มาตรฐานคุณภาพ หรือระเบียบของ
บริษทัฯ ท่ีไดก้ าหนดไว ้ ทั้งน้ี  การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล จะกระท าภายใตว้ตัถุประสงคแ์ละเพียงเท่าท่ี
จ าเป็นตามกรอบวตัถุประสงคห์รือเพื่อประโยชน์ท่ีมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม 
โดยจะแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลทราบก่อนหรือในขณะเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

3.1 บริษทัฯ จะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงค์ (1) การให้บริการ ปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการ การขาย การด าเนินกิจกรรมทางการตลาด การศึกษา การวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อพฒันา
คุณภาพการให้บริการของบริษทัฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (2) เพื่อประโยชน์ของเจา้ของขอ้มูล เพื่อเสนอสิทธิ
ประโยชน์ตามความสนใจของเจา้ของขอ้มูล (3) เพื่อการจดัซ้ือจดัจา้งเพื่อการด าเนินการเก่ียวกบัการบุคลากรและ 
(4) เพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย และหากมีกรณีหากมีการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์ใหม่ บริษทัฯ จะประกาศให้
เจา้ของขอ้มูลทราบโดยเร็ว 
 3.2 บริษทัฯ จะท าการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล ตวัอย่างเช่น ช่ือ สกุล ท่ีอยู่ วนัเดือนปีเกิด เพศ ประวติั
การศึกษา หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล ์ เลขประจ าตวัประชาชน ขอ้มูลบตัรเครดิตหรือบตัรเดบิต เลขท่ีบญัชีธนาคาร
หรือขอ้มูลอ่ืนๆ ทีเก่ียวกบัการธนาคารหรือการช าระเงิน หมายเลขไอพี หมายเลขบริการ Cookies MAC Address 
บญัชีผูใ้ชบ้ริการ ขอ้มูลการใชบ้ริการ บนัทึกการติดต่อส่ือสารของเจา้ของขอ้มูลกบับริษทัฯ และขอ้มูลอ่ืนใด ท่ี
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อาจเกิดข้ึนในขณะท่ีใชบ้ริการกบับริษทัฯ เป็นตน้ โดยจะท าการเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลตราบเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูลและตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือพน้ระยะเวลาจดัเกบ็ หรือทางบริษทัฯ ไม่
มีสิทธิในการจดัเก็บหรือไม่สามารถอา้งฐานในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลแลว้ บริษทัฯ  
จะด าเนินการท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายต่อไป 
 3.3 กรณีท่ีเจา้ของขอ้มูลตอ้งให้ขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อปฏิบติัตามกฎหมายหรือสัญญาหรือเพื่อเขา้ท า
สัญญา บริษทัฯ จะแจง้ถึงผลกระทบท่ีเป็นไปไดจ้ากการไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลใหเ้จา้ของขอ้มูลทราบดว้ย 
 3.4 บริษทัฯ อาจจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมต่อบุคคลหรือหน่วยงาน เช่น การเปิดเผย
ขอ้มูลตามกฎหมาย ความมัน่คง หรือการใหบ้ริการ เป็นตน้ ทั้งน้ีตอ้งเป็นการเปิดเผยเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น 
 3.4 บริษทัฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลโดยตรง เม่ือเจา้ของขอ้มูลให้ความ
ยนิยอมมาอยา่งสมคัรใจ หรือโดยชดัแจง้ และโดยวิธีการใดวิธีการหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  3.4.1 แบบค าขอใชบ้ริการ หรือขั้นตอนการยนืค าร้องขอใชสิ้ทธิต่างๆ  
  3.4.2 การท าแบบสอบถาม หรือการโตต้อบทางอีเมล ์
  3.4.3 ทาง Website หรือ Mobile Application ของบริษทัฯ  
  3.4.4 ทางขอ้ความสั้น (SMS) 
  3.4.5 ช่องทางการส่ือสารอ่ืนๆ ระหวา่งเจา้ของขอ้มูลกบับริษทัฯ ตามแบบวิธีของบริษทัฯ  
 3.5 บริษทัฯ มีนโยบาย Cookies ตามท่ีบริษทัฯ ก าหนด  

3.6 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ จดัเก็บบางส่วนอาจเป็นขอ้มูลแบบอ่อนไหว (Sensitive Data)ซ่ึงบริษทัฯ 
จะแจ้งขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง เป็นต้นว่า เช้ือชาติ ความเช่ือทางศาสนา ข้อมูลด้านสุขภาพ ประวติั
อาชญากรรม ขอ้มูลสหภาพแรงงาน  เป็นตน้ และบริษทัฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มูลเหล่าน้ีเม่ือจ าเป็นในการปฏิบติั
ตามกฎหมายและระเบียบ  ทั้งน้ี ในการขอความยนิยอมนั้น บริษทัฯ จะท าการขอความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูล
ก่อนหรือในขณะท าการเกบ็รวบรวม การใช ้การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล เวน้แต่ในกรณีดงัน้ี 
  (1) เพื่อประโยชน์ท่ีเก่ียวกบัการศึกษาวิจยัหรือสถิติ เพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของเจา้    ของ
ขอ้มูล 
  (2) เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของเจา้ของขอ้มูลหรือบุคคลอ่ืน 
  (3) เพื่อปฏิบติัตามสัญญา หรือเพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของเจา้ของขอ้มูลก่อนเขา้ท า
สญัญานั้น 
  (4) เพื่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในการด าเนินการภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือไดรั้บมอบหมาย
ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการใชอ้  านาจรัฐ 
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  (5) เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายท่ีครอบคลุมในกิจการของบริษทัฯ  
  (6) เป็นการปฏิบติัตามค าสัง่ศาล หรือท่ีกฎหมายก าหนด เช่น พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการควบคุม
โรคติดต่อ  พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พระราชบญัญติัการรักษาความมัน่คง
ปลอดภยัไซเบอร์ พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นตน้ 
  (7) เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะโดยชอบดว้ยกฎหมายแลว้ 
 3.7 กรณีท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลใหข้อ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น คู่สมรส สมาชิกในครอบครัว 
หรือเพื่อน เป็นตน้ แก่บริษทัฯ  ตวัอย่างเช่น อาจระบุเป็นท่ีอยู่ติดต่อฉุกเฉิน เจา้ของขอ้มูลจะตอ้งรับรองและ
รับประกนัว่าเจา้ของขอ้มูลไดรั้บความยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว
ตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายน้ี 

3.8 ในกรณีท่ีบริษทัฯ ใชฐ้านความยินยอม หรือความยินยอมโดยชดัแจง้เพื่อการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ส าหรับการขอความยินยอมตอ้งท าโดยชดัแจง้ บริษทัฯ จะจดัท าเป็นหนังสือหรือท า
โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เวน้แต่โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมดว้ยวิธีการดงักล่าวได ้และในการขอ
ความยินยอม  บริษทัฯ จะตอ้งแจง้วตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไปดว้ย 
และการขอความยินยอมตอ้งแยกส่วนออกจากขอ้ความอ่ืนอย่างชดัเจน มีแบบหรือขอ้ความท่ีเขา้ถึงไดง่้ายและ
เขา้ใจได ้รวมทั้งใชภ้าษาท่ีอ่านง่าย และไม่เป็นการหลอกลวงหรือท าให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเขา้ใจผิดใน
วตัถุประสงคด์งักล่าว  
     ในการขอความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัฯ จะค านึงถึงอยา่งถึงท่ีสุดในความเป็นอิสระของ
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในการให้ความยินยอม ในการเขา้ท าสัญญา ซ่ึงรวมถึงการให้บริการใดๆ ของบริษทัฯ 
โดยไม่มีเง่ือนไขในการให้ความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวม ใช ้หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่มีความจ าเป็น
หรือเก่ียวขอ้งส าหรับการเขา้ท าสัญญาซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการนั้นๆ นอกจากน้ี  เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลจะถอน
ความยินยอมท่ีไดใ้ห้ไวเ้สียเม่ือใดก็ได ้โดยจะตอ้งถอนความยนิยอมไดง่้ายเช่นเดียวกบัการใหค้วามยนิยอม เวน้
แต่มีขอ้จ ากดัสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาท่ีให้ประโยชน์แก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
ทั้งน้ี การถอนความยินยอมยอ่มไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้หค้วามยนิยอมไปแลว้โดยชอบ อยา่งไรก็ตามในกรณีท่ีการถอนความยนิยอมส่งผลกระทบ
ต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในเร่ืองใด  บริษทัฯ จะแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบถึงผลกระทบจากการ
ถอนความยนิยอมนั้น 

ในการขอความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ยาวซ่ึ์งยงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะโดยการสมรส หรือไม่มีฐานะเสมือนดงับุคคลซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้ตามมาตรา 27 แห่งประมวลกฎหมาย
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แพ่งและพาณิชย ์รวมทั้งขอ้มูลส่วนบุคคลของผูไ้ร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือการถอน
ความยินยอมของบุคคลดงักล่าว บริษทัฯ จะด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลบญัญติัไว ้ 

 

4. การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

การใชห้รือการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์ท่ี

มีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัวตัถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ทั้งน้ี บุคคล หน่วยงาน ท่ีบริษทัฯ อาจเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจ้าของขอ้มูล โดยจ าเป็นตอ้งส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของเจ้าของขอ้มูลไปยงับุคคลหรือ

หน่วยงานภายนอกใดๆ เช่น กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  กรมบงัคบัคดีหรือส านกังานบงัคบัคดี กองทุน

เงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา กองบงัคบัการปราบปรามการกระท าความผดิเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเทคโนโลย ีหรือ

หน่วยงานดา้นความมัน่คง เป็นตน้ ทั้งน้ีใหด้ าเนินการเพื่อปฏิบติัตามกฎหมายเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น 

5.  วตัถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษทัฯ ท าการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล โดยมีวตัถุประสงคแ์ละอา้งฐานทางกฎหมาย ดงัน้ี 
5.1 ประมวลผลขอ้มูลตามฐานสญัญา (Contract)  ตวัอยา่งเช่น  

       5.1.1  เม่ือลูกคา้ คู่สัญญา และผูใ้ช้บริการ ติดต่อเก่ียวกบัขอ้เสนอการให้บริการหรือเขา้ท า
สัญญากบับริษทั จ าเป็นท่ี ลูกคา้ คู่สัญญา และผูใ้ชบ้ริการ ตอ้งใหข้อ้มูลส่วนบุคคลแก่บริษทั เพื่อบริษทัจะไดน้ า
ขอ้มูลดังกล่าวไปประมวลผลเก่ียวกับ การให้บริการหรือการเขา้ท าสัญญา หรือเพื่อติดต่อส่ือสารกับลูกค้า 
คู่สญัญา และผูใ้ชบ้ริการ หรือเพื่อติดตามและแจง้ผลเก่ียวกบัการปฏิบติัตามสญัญา 
       5.1.2 เม่ือบุคลากรท าการสมคัรเขา้ท างานกบับริษทัหรือท าธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัผ่าน
ทางช่องทางต่าง ๆ บุคลากรจ าเป็นตอ้งให้ขอ้มูลส่วนบุคคลแก่บริษทัเพื่อท่ีบริษทัจะไดน้ าขอ้มูลดงักล่าวไป
ประมวลผลเก่ียวกบัการพิจารณา คดัเลือกและอนุมติัการจา้งงาน รวมถึงการน าไปใชเ้พื่อค านวณและใหสิ้ทธิอนั
เกิดจากการท างาน ก าหนดและเบิกจ่าย เงินเดือน ติดต่อส่ือสารกับบุคลากรติดตามและแจง้ผลประโยชน์ท่ี
บุคลากรไดรั้บแจง้การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบั ผลประโยชน์หรือสิทธิอนัเก่ียวขอ้งกบัการท างานและปฏิบติัหนา้ท่ี 
ตอบขอ้ซกัถาม และแจง้การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
 5.2  ประมวลผลขอ้มูลตามฐานความยนิยอม (Consent)  ตวัอยา่งเช่น  
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บริษทัฯ  อาจน าขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ คู่สัญญา และผูใ้ช้บริการไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการเขา้ท า
สัญญากบับุคคลดงักล่าวบริษทัอาจมีความจ าเป็นในการประมวลผลขอ้มูลอ่อนไหวตามท่ีปรากฏในเอกสาร
แสดงตวัตน (เช่น ศาสนา) เพื่อวตัถุประสงคใ์นการพิสูจน์และยนืยนัตวัตนของบุคคลดงักล่าว และอาจน าขอ้มูล
อ่อนไหวของบุคลากรไปใชใ้นการประมวลผลเพื่อประกอบการช่วยเหลือบุคลากรในกรณีท่ี บุคลากรเจ็บป่วย
หรือตอ้งการความช่วยเหลืออย่างเร็งด่วนรวมถึงการอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรเก่ียวกบัประกนัชีวิต และ
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล  ทั้งน้ี บริษทัฯ จะไม่ท าการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวโดยไม่ไดรั้บความ
ยนิยอมจากลูกคา้ คู่สญัญา ผูใ้ชบ้ริการ และบุคลากรก่อน 
อน่ึง หากลูกคา้ คู่สัญญา ผูใ้ชบ้ริการ และบุคลากรประสงคจ์ะถอนความยินยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลในกรณีขา้งตน้น้ี ลูกคา้ คู่สัญญา ผูใ้ช้บริการ และบุคลากรสามารถติดต่อกบับริษทัฯ เพื่อขอถอนความ
ยนิยอมได ้  

5.3 ประมวลผลข้อมูลตามฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
(Legitimate Interest) ตวัอยา่งเช่น บริษทัฯ น าขอ้มูลส่วนบุคลของลูกคา้ คู่สัญญา และผูใ้ชบ้ริการไปประมวลผล 
เพื่อการบริหารการด าเนินธุรกิจ และการจดัการความสัมพนัธ์ตามขอ้ตกลง ซ่ึงรวมถึง   แต่ไม่จ ากดัเพียงการ
ด าเนินการและการออกใบแจง้หน้ีการปฏิบติั ตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยการเกบ็รักษาบนัทึกภายในการจดัการภายใน 
การสอบบญัชี การรายงาน การส่งหรือยืน่ขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือคลา้ยกนั  
ทั้งน้ี  บริษทัฯ อาจน าขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคลากรไปประมวลผลเพื่อการจดัการและการจดัท ารายงานภายใน
ของบริษทัฯ  การดูแลรักษาระบบเพื่อการรักษามาตรฐานการปฏิบติังานและให้บริการ รวมถึงการด าเนินการ
ดา้นภาษีและการ จดัการความเส่ียงของบริษทัฯ  การสอบบญัชี การส่งหรือยืน่ขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล หรือ
กิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือคลา้ยกนั 

5.4  ประมวลผลขอ้มูลตามฐานการปฏิบติัตามกฎหมาย (Legal Obligation)  โดยบริษทัฯ  อาจน าขอ้มูล
ส่วนบุคคลของลูกคา้ คู่สัญญา และผูใ้ช้บริการ ไปประมวลผลเพื่อการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใช้บงัคบั ทั้งน้ี 
รวมถึงการปฏิบติัตามค าสั่งของผูมี้อ  านาจตามกฎหมาย ตามภาระผูกพนัท่ีกฎหมายก าหนด สิทธิและหน้าท่ี
ภายใตก้ฎหมายท่ีบริษทัใช้บังคบัและ/หรือกระบวนการภายใน การตรวจจบัการทุจริต การตรวจสอบทาง
กฎหมายหรือกฎขอ้บงัคบัอ่ืน ๆ  และบริษทัฯ อาจน าขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคลากรไปประมวลผลเพื่อการปฏิบติั
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการจา้งงาน และการประกอบธุรกิจของบริษทั เช่น พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน   
พ.ศ. 2541 ,  พระราชบญัญติักองทุนเงินใหกู้ย้มืเพือ่การศึกษา พ.ศ. 2560 ,  พระราชบญัญติักองทุนส ารอง      เล้ียง
ชีพ พ.ศ. 2530 เป็นตน้ รวมทั้งกฎหมายอ่ืนท่ีบริษทัตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัท่ีก าหนดใหส่้งขอ้มูล 
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6.  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
 บริษทัฯ จะด าเนินการดูแลและเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลใหมี้ความเหมาะสม ไม่ว่าจะขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านจะอยูใ่นแบบเอกสาร ไฟล ์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ ใช ้เพื่อรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งน้ี  เพื่อประโยชน์ในการรักษา
ความลบั ความถูกตอ้งครบถว้น และความพร้อมใชง้านของขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นการป้องกนัการสูญหาย การ
เขา้ถึง การใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ขหรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ หรือกระท าการโดยปราศจากอ านาจ
โดยชอบดว้ยกฎหมาย  โดยบริษทัฯ ไดก้ าหนดและด าเนินมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วน
บุคคลตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 
 6.1 จดัให้มีมาตรการการยืนยนัตวัตน (Authentication) ก าหนดสิทธิ (Authorization) และการบนัทึก
กิจกรรม (Accounting) ในการเขา้ถึง การใช ้การเปิดเผย การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามมาตรการรักษา
ความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด 
 6.2  ในกรณีท่ีบริษทัฯ ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ รวมถึงการน าขอ้มูลส่วนบุคคล
ไปเก็บบนฐานขอ้มูลในระบบอ่ืนใด ซ่ึงผูใ้หบ้ริการรับโอนขอ้มูลหรือบริการเก็บขอ้มูลอยูต่่างประเทศนั้น ตอ้งมี
มาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอหรือเทียบเท่ามาตรการตามนโยบายน้ี เวน้แต่การนั้นจะเป็นไปตาม
กฎหมายหรือไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูล 
 6.3  ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนมาตรการการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของบริษทัฯ จนเป็นเหตุให้มีการ
ละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลหรือขอ้มูลส่วนบุคคลร่ัวไหลสู่สาธารณะ บริษทัฯ จะด าเนินการแจง้เจา้ของขอ้มูลให้
ทราบโดยเร็ว รวมทั้งแจ้งแผนการเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดหรือร่ัวไหลของข้อมูลส่วนบุคคลสู่
สาธารณะในกรณีท่ีเกิดจากความบกพร่องของบริษทัฯ ท่ีส่งผลต่อสิทธิและเสรีภาพของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
ทั้งน้ีบริษทัจะไม่รับผิดชอบในกรณีความเสียหายใดๆ อนัเกิดจากการใชห้รือการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลต่อ
บุคคลท่ีสามรวมถึงการละเลยหรือเพิกเฉยการออกจากระบบ (Log out) ท่ีเจา้ของขอ้มูลไดเ้ขา้ไปใชง้าน โดยการ
กระท าของเจา้ของขอ้มูลหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูล 

6.4  บริษทัฯ  ก าหนดระเบียบให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบติัในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ 
คู่สญัญา ผูใ้ชบ้ริการ และบุคลากร โดยบุคลากรท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลเหล่านั้นไดจ้ะเป็นเพียงบุคลากร
ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งรับทราบ ขอ้มูลเพื่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเท่านั้น เช่น บุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีดา้นทรัพยากร
บุคคล บุคลากรท่ีดูแลและบริหารสญัญาระหวา่งบริษทักบัคู่สญัญา เป็นตน้  
 6.5 บริษทัฯ มีการด าเนินการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อท าการ
รักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลตามมาตรการท่ีก าหนดไวใ้หมี้ประสิทธิภาพ  อยูเ่สมอ 
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7. บทบาทหน้าที่และความรับผดิชอบ 

บริษทัฯ ก าหนดให้บุคลากรหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งให้ความส าคญัและ
รับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามนโยบายและแนวปฏิบติัในการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด โดยก าหนดใหบุ้คคลหรือหน่วยงานดงัต่อไปน้ี ท าหนา้ท่ีก ากบัและ
ตรวจสอบให้การด าเนินงานของบริษทันั้นถูกตอ้งและเป็นไปตามนโยบายและกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด 

7.1 คณะกรรมการบริษัท  มีหนา้ท่ีรับผดิชอบไดแ้ก่ 
     7.1.1 ก าหนดใหมี้นโยบายและแนวปฏิบติัการคุม้ครองขอ้มูลบุคคลและความเป็นส่วนตวั 
      7.1.2 ก ากบัดูแลใหมี้การน านโยบายไปปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 

7.2 ผู้บริหารทุกระดบั  มีหนา้ท่ีรับผดิชอบไดแ้ก่ 
   7.2.1 จดัใหมี้ระเบียบปฏิบติัและมาตรการในการจดัเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลใหเ้หมาะสมกบับริบท
ของแต่ละ บริษทัฯ โดยใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย แนวปฏิบติั กฎหมาย และมาตรฐานสากล 
   7.2.2 จดัให้มีผูรั้บผิดชอบ เช่น หน่วยงานหรือบุคลากรท่ีรับผิดชอบเพื่อดูแลการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระเบียบปฏิบติั 

7.2.3 ในกรณีท่ีบริษทัฯ ว่าจา้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลจากภายนอก เพื่อให้ด าเนินการ
เก่ียวกบัขอ้มูลส่วน บุคคลตอ้งมีระบบการคดัเลือกท่ีมีการวางระบบการคุม้ครองขอ้มูลท่ีไดม้าตรฐาน 
 7.2.4 ก ากบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติั และระเบียบปฏิบติั ตลอดจนหา
แนวทางพฒันา ปรับปรุงเพื่อให้การน าไปปฏิบติัมีประสิทธิภาพมากข้ึนรวมทั้งมัน่ใจว่ามีการรายงานผลการ
ปฏิบติังาน ตามนโยบายและแนวปฏิบติัและระเบียบปฏิบติั 

7.3 หน่วยงานหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เกบ็รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล         มี
หนา้ท่ีรับผดิชอบไดแ้ก่ 
       7.3.1  ด าเนินการและควบคุมการด าเนินการเก่ียวกบัการประมวลขอ้มูลทั้งการแจง้ ขอความ
ยินยอม เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบติัการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล และ กฎหมายท่ีก าหนด 
       7.3.2  ด าเนินการและควบคุมการด าเนินมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม เพื่อ
ป้องกนัการสูญหาย เขา้ถึง ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิ
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ชอบ ตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้ งแจ้งให้ผูค้วบคุมข้อมูลส่วน      
บุคคลทราบถึงเหตุการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเกิดข้ึน 
              7.3.3  ด าเนินการและควบคุมการลบหรือท าลายขอ้มูลเม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาการเก็บรักษา 
หรือท่ีไม่ เก่ียวขอ้งหรือเกินความจ าเป็นตามวตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม หรือตามท่ีเจา้ของขอ้มูล ส่วน 
บุคคลไดร้้องขอ 
       7.3.4  ตรวจสอบ และควบคุม ปรับปรุงขอ้มูลส่วนบุคคลให้มีความถูกตอ้ง ทนัสมยัและเป็น
ปัจจุบนั 
       7.3.5 เม่ือพบการร่ัวไหลหรือการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งแจง้คณะท างานเพื่อคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล ทราบทนัที 
      7.3.6 ด าเนินการควบคุมการบันทึกข้อมูลและรายงานท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลท่ี
รับผิดชอบ 
      7.3.7 ประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีตนรับผิดชอบ บริหารจดัการและ
ด าเนินตามมาตรการท่ีก าหนดเพื่อลดความเส่ียง 

7.4 คณะท างาน PDPA มีหนา้ท่ีรับผดิชอบไดแ้ก่  
      7.4.1    ให้ค  าแนะน าแก่ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลรวมทั้ง
พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
        7.4.2 ตรวจสอบการด าเนินงานของผูค้วบคุม้ขอ้มูลส่วนบุคคลหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลเก่ียวกบัการ เกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
       7.4.3 ประสานงานและให้ความร่วมมือกบัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
ในกรณีท่ีมี ปัญหาเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลหรือ
ผู ้ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
       7.4.4 รักษาความลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีตนล่วงรู้หรือไดม้าเน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ี 
          7.5 เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) หรือท่ีอาจเรียกช่ือเป็นอยา่งอ่ืน        มี
หนา้ท่ีรับผดิชอบไดแ้ก่ 
      7.5.1 ให้ค าแนะน าในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลแก่ผูบ้ริหาร บุคลากร 
และคู่คา้ของบริษทัฯ 
       7.5.2 ตรวจตราการด าเนินงานของผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล 
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      7.5.3 ประสานงานและให้ความร่วมมือกบัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ ลูกคา้ คู่คา้ของบริษทัฯ 
หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

8.  สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
บริษทัฯ จดัให้มีช่องทางและอ านวยความสะดวกให้แก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหรือผูมี้อ  านาจกระท า

การแทนในการใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงเปิดให้
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลด าเนินการตามสิทธิอนักฎหมายรับรองและคุม้ครองใหด้งัต่อไปน้ี 

8.1  สิทธิขอเขา้ถึงและขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตนซ่ึงอยูใ่นความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
หรือขอใหเ้ปิดเผยถึงการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีตนไม่ไดใ้หค้วามยนิยอม (Right of Access)  

8.2  สิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตนจากบริษทัฯ  ในกรณีท่ีบริษทัฯ ไดท้ าใหข้อ้มูลส่วนบุคคล
นั้นอยูใ่นรูปแบบท่ีสามาถอ่านหรือใชง้านโดยทัว่ไปไดด้ว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีท างานไดโ้ดยอตัโนมติัและ
สามารถใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมติั รวมถึงสิทธิขอใหบ้ริษทัฯ ส่งต่อหรือโอนขอ้มูล
ส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนเม่ือสามารถท าไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมติัและ
สิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูล
ส่วนบุคคลอ่ืนโดยตรง เวน้แต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถท าได ้(Right to Date Portability)  

8.3  สิทธิคดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตน (Right to Object) 
8.4  สิทธิขอให้บริษทัฯ ด าเนินการลบหรือท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถ

ระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้(Right to Erasure)  
8.5  สิทธิขอใหบ้ริษทัฯ ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)  
8.6  สิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และ                      

ไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด (Right to Rectification)  ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั และบริษทัฯ อาจปฏิเสธการใช้
สิทธิดงักล่าวขา้งตน้ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหรือผูมี้อ  านาจกระท าการแทนไดห้ากไม่ขดัต่อกฎหมาย 
 

9.  นโยบายการใช้คุกกี ้(Cookies)  
เม่ือท่านเยี่ยมชมเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เราอาจจะเก็บรวบรวมขอ้มูลบางประการโดยอตัโนมติัจากท่าน

ผ่านการใชคุ้กก้ี โดยคุกก้ี (Cookies) นั้นคือไฟลข์นาดเล็ก ซ่ึงอาจถูกติดตั้งและ/หรือจดัเก็บในอุปกรณ์ของท่าน 
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อนัไดแ้ก่คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์มือถือ แท็บเล็ต เป็นตน้ เม่ือท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์หน่ึง ๆ และคุกก้ีนั้นจะถูก
ส่งกลบัไปยงัเวบ็ไซตต์น้ทางในแต่ละคร้ังของการเขา้เยีย่มชมในคร้ังต่อๆ มา หรือไปยงัเวบ็ไซตอ่ื์นๆ ท่ีจดจ าคุกก้ี
นั้นๆ ได ้ หรือกล่าวไดว้า่คุกก้ีกคื็อขอ้มูลท่ีเฉพาะเจาะจงกบัคอมพิวเตอร์ของท่าน เม่ือท่านเยีย่มชมเวบ็ไซต ์ คุกก้ี
จะท าหนา้ท่ีในการจดัเก็บหรือติดตามขอ้มูลเก่ียวกบัการใชเ้วบ็ไซตข์องท่านและน ามาใชใ้นการวิเคราะห์กระแส
ความนิยม (Trend) การบริหารจดัการเวบ็ไซต์ ติดตามการเคล่ือนไหวการใชเ้วบ็ไซต์ของผูใ้ชบ้ริการ หรือเพื่อ
จดจ าการตั้งค่าของผูใ้ชบ้ริการ คุกก้ีบางประเภทนั้น มีความจ าเป็น (Necessary Cookie) เน่ืองจากหากปราศจาก
คุกก้ีท่ีจ าเป็นประเภทน้ีแลว้ หนา้เวบ็ไซตอ์าจจะไม่สามารถใชก้ารไดอ้ยา่งเหมาะสม และคุกก้ีประเภท อ่ืน ๆ จะ
ท าให้บริษทัสามารถปรับปรุงประสบการณ์การเขา้ใชเ้วบ็ไซตข์องท่าน ปรับแต่งเน้ือหาตามความตอ้งการของ
ท่าน และท าให้การท่องเวบ็ไซต์สะดวกมากข้ึน เน่ืองจากคุกก้ีจะจดจ าช่ือผูใ้ช ้(ในวิธีการท่ีปลอดภยั) รวมทั้ง
จดจ าการตั้งค่าทางภาษาของท่าน  

อยา่งไรก็ตาม  โดยปกติ อินเตอร์เน็ตเบราวเ์ซอร์ (Internet Browser) ส่วนใหญ่จะใหท่้านตั้งค่าวา่ท่านจะ
ยอมรับคุกก้ีหรือไม่ หากท่านเลือกไม่ยอมรับใหมี้การติดตามโดยคุกก้ี หรือใหล้บคุกก้ีออกไป ทางเลือกของท่าน
อาจมีผลต่อการใชง้านเวบ็ไซตข์องท่าน  และหากไม่มีการเก็บคุกก้ี การใชง้านฟังกช์นัหรือเวบ็ไซตบ์างส่วนอาจ
ถูกจ ากดั  

นอกจากน้ี บุคคลภายนอก อาจใชคุ้กก้ีผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อน าเสนอโฆษณาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
สนใจของท่าน ตามประวติักิจกรรมการของเขา้ชมเว็บไซต์ของท่าน บุคคลภายนอกเหล่าน้ีอาจเก็บรวบรวม
ประวติัของท่านหรือขอ้มูลอ่ืนเพื่อให้ทราบว่าท่านเขา้ถึงเว็บไซต์อย่างไร และเว็บเพจท่ีท่านเขา้ไปเยี่ยมชม
หลงัจากท่ีออกจากเว็บไซต์ของบริษทัฯ ขอ้มูลท่ีรวมรวมผ่านระบบอตัโนมติัเหล่าน้ีอาจมีความเก่ียวขอ้งกบั
ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้ห้ไวก่้อนหน้าน้ีบนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ทั้งน้ี ท่านเองก็อาจตกอยู่ภายใตน้โยบาย
ความเป็นส่วนตวัหรือนโยบายการใชคุ้กก้ีของบุคคลภายนอกเหล่านั้นไดเ้ช่นกนั บริษทัฯ จึงขอแนะน าให้ท่าน
อ่านนโยบายความเป็นส่วนตวั หรือนโยบายการใช้คุกก้ีของบุคคลภายนอกดงักล่าว เพื่อศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติม
เก่ียวกบัวิธีการท่ีบุคคลภายนอกดงักล่าวเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านดว้ย 
 

10. การปรับปรุง ทบทวน หรือแก้ไข นโยบายความเป็นส่วนตัว  
 บริษทัฯ อาจด าเนินการปรับปรุง ทบทวน หรือแกไ้ข นโยบายฉบบัน้ีไดไ้ม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือ
เป็นคร้ังคราวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนินงานของบริษทัฯ และสอดคลอ้งกบักฎหมาย ประกาศหรือ
ค าสัง่ของหน่วยงานราชการท่ีก าหนดใหด้ าเนินการ   
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11. การใช้บังคบันโยบายความเป็นส่วนตัว 
 นโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี  มีผลใชบ้งัคบักบัขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งหมดท่ีบริษทัฯ เป็นผูเ้ก็บรวบรวม ใช้
และเปิดเผยและเจา้ของขอ้มูลตกลงให้บริษทัฯ มีสิทธิในการเก็บรวบรวม และน าขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของ
ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดเ้ก็บรวบรวมไวแ้ลว้ (หากมี) ตลอดจนขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวมในปัจจุบนั 
และท่ีจะเก็บรวบรวมในอนาคต ไปใช ้หรือเปิดเผยแก่บุคคลอ่ืนภายในขอบเขตท่ีระบุไวใ้นนโยบายความเป็น
ส่วนตวัน้ี 
 

12. การจ้างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
บริษทัฯ ไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัในการท าสัญญาจา้งประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลกบับุคคลหรือนิติ

บุคคลภายนอกท่ีเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลไวด้งัน้ี 
12.1 ก่อนท าการจา้งผูป้ระมวลผลขอ้มูล บริษทัฯ ตอ้งประเมินระบบและแนวทางการคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลของผูรั้บจา้งก่อน หากผูรั้บจา้งประมวลผลไม่มีระบบการป้องกนัหรือไม่เพียงพอการท าสัญญาจา้งผู ้
ประมวลผลตอ้งใหผู้ป้ระมวลผลปฏิบติัตามระเบียบปฏิบติัหรือประกาศท่ีบริษทัฯ ก าหนด 

12.2 ในสญัญาจา้งตอ้งระบุวตัถุประสงค ์วิธีการเกบ็ขอ้มูล การแจง้เจา้ของขอ้มูล การใช ้การส่ง การโอน 
ขอ้มูล และการก าจดัหรือลบท้ิงท าลายขอ้มูล 
  12.3 คู่สัญญาตอ้งลงนามในขอ้ตกลงการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement - 
DPA) ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมาย หรือท่ีระเบียบของบริษทัฯ ไดก้ าหนดไว ้  
12.4 เม่ือมีการจา้งผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ตอ้งท าการควบคุมการประมวลผลตามท่ีจา้งและการควบคุม
การปฏิบติัให ้เป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งไดก้ าหนดไว ้ 
12.5  เม่ือครบก าหนดการเก็บรักษาขอ้มูล ตอ้งติดตามและควบคุมให้ผูรั้บจา้งประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น 
ท าการลบท้ิงท าลายหรือท าให้ขอ้มูลนั้นเป็นขอ้มูลนิรนาม (Anonymized Data) ท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลได ้
ทั้งน้ี ตามระเบียบปฏิบติัท่ีบริษทัฯ ก าหนด หรือท่ีไดต้กลงกนั  
 

13. การฝึกอบรม 
 บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการจดัฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม
กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้บัผูบ้ริหารและบุคลากรทุกระดบั และถือเป็นหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาทุก
คนท่ีจะตอ้งก าหนดให้บุคลากรในสังกดัของตนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ตอ้งเขา้ร่วมฝึกอบรมอย่าง
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เคร่งครัด พร้อมกบัประเมินและติดตามผลเพื่อใหม้ัน่ใจวา่บุคลากรจะสามารถปฏิบติังานไดค้รบถว้นและถูกตอ้ง
ตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  
 

14. นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อ่ืน 
นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี ใชเ้ฉพาะการใหบ้ริการของบริษทัฯ และการใชง้านเวบ็ไซตข์องบริษทั 

เท่านั้น หากลูกคา้ คู่สัญญา ผูใ้ชบ้ริการ และบุคลากร ไดก้ดลิงคไ์ปยงัเวบ็ไซต์อ่ืน (แมจ้ะผ่านทาง เวบ็ไซต์ของ
บริษทัฯ ก็ตาม) นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี รวมถึงขอ้ก าหนดและเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯ จะไม่มีผล
ผูกพนั โดยลูกคา้ คู่สัญญา ผูใ้ช้บริการ และบุคลากรจะตอ้งศึกษาและปฏิบติัตามนโยบายความเป็นส่วนตวัท่ี
ปรากฏบนเว็บไซต์เหล่านั้น บริษทัจะไม่รับผิดชอบเก่ียวกับเน้ือหาหรือการด าเนินการต่าง ๆ ของเว็บไซต์
ดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัไม่ไดเ้ป็นผูใ้หบ้ริการ เวบ็ไซตด์งักล่าว 
 
 

15. ความรับผดิชอบของบุคคล 
 บริษทัฯ ก าหนดให้บุคลากรหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ตอ้งให้ความส าคญัและ
รับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีอย่าง
เคร่งครัด โดยจะต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย แนวปฏิบัติ คู่มือและกฎหมายอันเก่ียวกับการ
ปฏิบติังานนั้น  ทั้งน้ี  ความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  ละเลยหรือละเวน้ไม่สั่งการ หรือไม่ด าเนินการ หรือสั่ง
การหรือด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงในหน้าท่ีของตนอนัเป็นการฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และ/หรือความเสียหายข้ึน  บุคลากรอาจตอ้งรับโทษทางวินยัตามระเบียบของบริษทัฯ 
และตอ้งรับโทษทางกฎหมายตามฐานความผดินั้น ๆ  ทั้งน้ีหากความผดิดงักล่าวก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทั
และ/หรือบุคคลอ่ืนใด บริษทัฯ อาจพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมายเพิ่มเติมต่อไป 
 

16. ติดต่อเรา 
          กรณีพบเหตุอนัควรสงสัยหรือเช่ือวา่มีการละเมิดการขอ้มูลส่วนบุคคล การร้องเรียน หรือการใชสิ้ทธิของ
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบบัน้ี หรือตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  หรือ
สอบถามขอ้สงสยั  สามารถติดต่อกบัเราไดท่ี้   
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คณะท างานคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ( คณะท างาน PDPA )  
บริษทั โรม่าอุตสาหกรรม จ ากดั  
234 ถนนพระรามท่ี2 ซอยพระรามท่ี 2 ซอย50 แขวงแสมด า  เขตบางขนุเทียน  กรุงเทพมหานคร 10150 
หมายเลขโทรศพัท ์+ 66 (0) 2 415 0076 ต่อ 333 
อีเมล ์Adisorn@romar.co.th  หรือ  Info@romar.co.th  

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

 

( น.ส.ฐานิดา  รัถยาพิมล ) 
      กรรมการผูจ้ดัการ 
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