นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
( Data Privacy Policy )
บริ ษัท โรม่ าอุตสาหกรรม จากัด (ซึ่ งต่อไปในประกาศนี้ เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ” หรื อ “เรา”) ตระหนักถึ ง
ความส าคัญของการคุ ม้ ครองข้อมู ลส่ วนบุ ค คล (Data Privacy) ของเจ้าของข้อมู ล ส่ วนบุ คคลซึ่ งเป็ นบุ คลากร
ลูกจ้าง หรื อผูส้ มัครงานของบริ ษทั ฯ อันเป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานในความเป็ นส่ วนตัวของบุคคล (Privacy Right) ที่
ต้อ งได้รั บ ความคุ ้ม ครองและปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมาย รวมทั้ง กฎเกณฑ์ ที่ ก าหนดขึ้ น โดยต้อ งจัด ระบบเพื่ อ
ควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดและรัดกุม เพื่อให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลปลอดภัย มีการประมวลผลข้อมูล
หรื อการเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยอย่างโปร่ งใสและได้มาตรฐานทางหน่ วยงานราชการซึ่ งกากับดูแลกาหนด
ไว้ โดยนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึ งการปฏิ บตั ิต่อข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิ ดเผย รวมถึงสิ ทธิ ต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลข้อมูล เป็ นต้น และ
ให้นโยบายฉบับนี้ มีผลบังคับกับทุกกิจกรรมการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคล

1. คานิยาม
ในนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ คาหรื อข้อความว่า
“บริ ษทั ฯ ” หมายถึง บริ ษทั โรม่าอุตสาหกรรม จากัด
“บุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดา
“ข้อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึ ง ข้อมูลเกี่ ยวกับบุคคลซึ่ งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้ไม่วา่ ทางตรง
หรื อทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“ข้อมูลส่ วนบุคคลแบบอ่อนไหว” (Sensitive Data) หมายความว่า ข้อมูลส่ วนบุ คคลที่มีความเสี่ ยงอาจ
ถู ก น าไปสู่ ก ารเลื อ กปฏิ บ ัติ อย่า งไม่ เป็ นธรรม ในที่ น้ ี หมายถึ ง เชื้ อชาติ ศาสนา พฤติ ก รรม ทางเพศ ประวัติ
อาชญากรรม ข้อมูลส่ วนสุ ขภาพ ความพิการ ข้อมูลพันธุ กรรม ข้อมูลชีวภาพ หรื ออื่น ตามที่กฎหมายกาหนด
“บุ คคลผูห้ ย่อนความสามารถ” หมายถึ ง บุคคลซึ่ งเป็ นผูเ้ ยาว์ เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้
ความสามารถตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
“เจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล” (Data Protection Officer : DPO) หมายถึง บุคคลซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้
แต่ งตั้ง ให้ ท าหน้าที่ เป็ นเจ้าหน้าที่ คุ ้ม ครองข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลตามพระราชบัญ ญัติคุ ้ม ครองข้อมู ล ส่ วนบุ ค คล
พ.ศ.2562
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“เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เป็ นบุคลากร ลูกจ้าง หรื อผูส้ มัครงานและบุคคลที่
เกี่ ย วข้อง ลู ก ค้าหรื อผู ใ้ ช้บ ริ ก าร คู่ ค ้า ผูเ้ ข้าเยี่ยมชมเว็ป ไซต์ หรื อ Mobile Application ของบริ ษ ัท ฯ ตลอดจน
ผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ัท ฯ และบุ ค คลใดที่ มี นิ ติ สั ม พัน ธ์ เกี่ ย วข้อ งกับ บริ ษ ัท ฯ โดยต่ อ ไปในนโยบายนี้ จะเรี ย ก
ย่อว่า “เจ้าของข้อมูล”
“เว็ปไซต์” หมายถึง เว็ปไซต์ชื่อบริ ษทั ฯ ที่บริ ษทั ฯ เป็ นเจ้าของหรื อให้บริ การแล้วแต่กรณี
“แอปพลิ เคชัน่ ” หมายถึง แอปพลิเคชัน่ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ให้บริ การ อนึ่ งนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี้
ใช้บงั คับกับแอปพลิเคชัน่ ในส่ วนที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง อัพเดท หรื อเพิ่มเติมดังกล่าว จะถูกบังคับใช้
ตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่างหากจากนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี้
“ผูค้ วบคุ มข้อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง บริ ษทั ฯ ซึ่ งมีอานาจตัดสิ นใจเกี่ ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น ซึ่ ง
ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลหรื อให้บริ การแก่เจ้าของข้อมูลหรื อต้องทาหรื อปฏิ บตั ิตามสัญญากับ
เจ้าของข้อมูล ไม่วา่ จะทางตรงหรื อทางอ้อมก็ตาม
“ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึ ง บุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลที่ทาการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการ
เก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล ตามคาสั่งหรื อในนามของอีกบุคคลหรื ออีกนิติบุคคลหนึ่ง
“การเก็บรวบรวม” หมายถึง การทาให้ได้มาซึ่ งข้อมูลส่ วนบุคคล
“การประมวลผลข้อมูล” หมายถึง การดาเนินการใดๆ ซึ่ งกระทาต่อข้อมูลส่ วนบุคคลไม่วา่ จะโดยวิธีการ
อัต โนมัติ ห รื อ ไม่ เช่ น การเก็ บ รวบรวมการบัน ทึ ก การจัด ระบบ การเก็ บ รั ก ษา การใช้ การเปิ ดเผย การ
เปลี่ยนแปลง หรื อการกระทาอื่นใดซึ่ งทาให้เกิดความพร้อมใช้งาน หรื อการผสมเข้าด้วยกัน การลบทาลาย

2. วัตถุประสงค์
นโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้ จัดทาขึ้นเพื่อคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล ซึ่ งทา
ธุรกรรม ใช้บริ การ มีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื อมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
2.1 เพื่อกาหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน ผูบ้ ริ หาร บุคลากร ซึ่ งมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคล
2.2 เพื่อกาหนดขั้นตอนหรื อมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยหรื อมาตรการอื่นใดที่เป็ นการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคลให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกาหนด
2.3 เพื่อกาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรซึ่ งเกี่ยวข้องกับการประมวลผล หรื อการ
ดาเนินงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคล
2.4 เพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ ในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคล ต่อบุคคล ลูกค้า คู่คา้
ผูใ้ ช้บริ การ ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ซึ่ งมีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคล
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3. การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
การเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ จะต้องสอดคล้องกับหลักการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคคลกล่าวคือ (1) เป็ นการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย มี
ความโปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ (Lawfulness, Fairness and Transparency) (2) เป็ นการเก็บรวบรวม ใช้
หรื อเปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุคคลภายใต้ขอบเขตและวัตถุ ประสงค์ที่บริ ษทั ฯ กาหนด และไม่นาไปใช้หรื อเปิ ดเผย
นอกเหนื อขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลนั้น (Purpose Limitation) (3) เป็ น
การเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างเพียงพอ เกี่ยวข้อง และเท่าที่จาเป็ นตามวัตถุประสงค์ของ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล (Data Minimization) (4) เป็ นการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
ข้อมู ลส่ วนบุ คคลที่ ถูก ต้องและดาเนิ นการให้ขอ้ มูลเป็ นปั จจุบนั ในกรณี ที่จาเป็ น (Accuracy) (5) เป็ นการเก็ บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลตามระยะเวลาเท่าที่จาเป็ น (Storage Limitation) และ (6) เป็ นการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลที่ มี ม าตรการรั ก ษาความมัน่ คงปลอดภัย ของข้อ มู ล ที่ เหมาะสม
(Integrity and Confidentiality) พร้อมกับกาหนดระยะเวลาในการจัดเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลจากระยะเวลาที่
ระบุ ไว้ในสัญญา อายุความตามกฎหมาย หรื อกาหนดเวลาอื่ นที่กฎหมาย มาตรฐานคุ ณภาพ หรื อระเบี ยบของ
บริ ษทั ฯ ที่ได้กาหนดไว้ ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล จะกระทาภายใต้วตั ถุ ประสงค์และเพียงเท่าที่
จาเป็ นตามกรอบวัตถุประสงค์หรื อเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
โดยจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบก่อนหรื อในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล รวมถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 บริ ษ ทั ฯ จะท าการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลเพื่ อวัต ถุ ป ระสงค์ (1) การให้บ ริ ก าร ปรับ ปรุ ง
คุ ณ ภาพการให้บ ริ ก าร การขาย การดาเนิ น กิ จกรรมทางการตลาด การศึ ก ษา การวิเคราะห์ ขอ้ มู ล เพื่ อพัฒ นา
คุณภาพการให้บริ การของบริ ษทั ฯ ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น (2) เพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล เพื่อเสนอสิ ทธิ
ประโยชน์ตามความสนใจของเจ้าของข้อมูล (3) เพื่อการจัดซื้ อจัดจ้างเพื่อการดาเนินการเกี่ยวกับการบุคลากรและ
(4) เพื่อปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย และหากมี กรณี หากมี การเปลี่ ยนแปลงวัตถุ ประสงค์ใหม่ บริ ษทั ฯ จะประกาศให้
เจ้าของข้อมูลทราบโดยเร็ ว
3.2 บริ ษ ัท ฯ จะท าการเก็ บ ข้อมู ล ส่ วนบุ ค คล ตัวอย่างเช่ น ชื่ อ สกุ ล ที่ อยู่ วัน เดื อนปี เกิ ด เพศ ประวัติ
การศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ เลขประจาตัวประชาชน ข้อมูลบัตรเครดิตหรื อบัตรเดบิต เลขที่บญั ชีธนาคาร
หรื อข้อมูลอื่นๆ ทีเกี่ยวกับการธนาคารหรื อการชาระเงิน หมายเลขไอพี หมายเลขบริ การ Cookies MAC Address
บัญชี ผใู ้ ช้บริ การ ข้อมูลการใช้บริ การ บันทึกการติดต่อสื่ อสารของเจ้าของข้อมูลกับบริ ษทั ฯ และข้อมูลอื่นใด ที่
อาจเกิดขึ้นในขณะที่ใช้บริ การกับบริ ษทั ฯ เป็ นต้น โดยจะทาการเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลตราบเท่าที่จาเป็ นเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรื อทางบริ ษทั ฯ ไม่
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มีสิทธิ ในการจัดเก็บหรื อไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลแล้ว บริ ษทั ฯ
จะดาเนินการทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นด้วยวิธีการที่เหมาะสมและเป็ นไปตามกฎหมายต่อไป
3.3 กรณี ที่เจ้าของข้อมู ลต้องให้ขอ้ มู ลส่ วนบุ คคล เพื่ อปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายหรื อสัญญาหรื อเพื่อเข้าท า
สัญญา บริ ษทั ฯ จะแจ้งถึงผลกระทบที่เป็ นไปได้จากการไม่ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลทราบด้วย
3.4 บริ ษ ทั ฯ อาจจะเปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุ คคลที่ เก็บรวบรวมต่อบุ คคลหรื อหน่ วยงาน เช่ น การเปิ ดเผย
ข้อมูลตามกฎหมาย ความมัน่ คง หรื อการให้บริ การ เป็ นต้น ทั้งนี้ตอ้ งเป็ นการเปิ ดเผยเท่าที่จาเป็ นเท่านั้น
3.4 บริ ษ ทั ฯ จะเก็บ รวบรวมข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลของเจ้าของข้อมู ล โดยตรง เมื่ อเจ้าของข้อมู ล ให้ค วาม
ยินยอมมาอย่างสมัครใจ หรื อโดยชัดแจ้ง และโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้
3.4.1 แบบคาขอใช้บริ การ หรื อขั้นตอนการยืนคาร้องขอใช้สิทธิ ต่างๆ
3.4.2 การทาแบบสอบถาม หรื อการโต้ตอบทางอีเมล์
3.4.3 ทาง Website หรื อ Mobile Application ของบริ ษทั ฯ
3.4.4 ทางข้อความสั้น (SMS)
3.4.5 ช่องทางการสื่ อสารอื่นๆ ระหว่างเจ้าของข้อมูลกับบริ ษทั ฯ ตามแบบวิธีของบริ ษทั ฯ
3.5 บริ ษทั ฯ มีนโยบาย Cookies ตามที่บริ ษทั ฯ กาหนด
3.6 ข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ฯ จัดเก็บบางส่ วนอาจเป็ นข้อมูลแบบอ่อนไหว (Sensitive Data)ซึ่งบริ ษทั ฯ
จะแจ้ง ขอความยิ น ยอมโดยชั ด แจ้ง เป็ นต้น ว่า เชื้ อ ชาติ ความเชื่ อ ทางศาสนา ข้อ มู ล ด้ า นสุ ข ภาพ ประวัติ
อาชญากรรม ข้อมูลสหภาพแรงงาน เป็ นต้น และบริ ษทั ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ เมื่อจาเป็ นในการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและระเบียบ ทั้งนี้ ในการขอความยินยอมนั้น บริ ษทั ฯ จะทาการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
ก่อนหรื อในขณะทาการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล เว้นแต่ในกรณี ดงั นี้
(1) เพื่ อประโยชน์ ที่ เกี่ ยวกับ การศึ ก ษาวิจยั หรื อสถิ ติ เพื่ อคุ ้ม ครองสิ ท ธิ และเสรี ภ าพของเจ้า
ของข้อมูล
(2) เพื่อป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชี วติ ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของเจ้าของข้อมูลหรื อบุคคลอื่น
(3) เพื่อปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อเพื่อใช้ในการดาเนิ นการตามคาขอของเจ้าของข้อมูลก่อนเข้าทา
สัญญานั้น
(4) เพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในการดาเนินการภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรื อได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ในการใช้อานาจรัฐ
(5) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายที่ครอบคลุมในกิจการของบริ ษทั ฯ
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(6) เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสั่งศาล หรื อที่กฎหมายกาหนด เช่น พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการควบคุม
โรคติ ดต่อ พระราชบัญ ญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ ยวกับคอมพิ วเตอร์ พระราชบัญ ญัติการรัก ษาความมัน่ คง
ปลอดภัยไซเบอร์ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็ นต้น
(7) เป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว
3.7 กรณี ที่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่สมรส สมาชิกในครอบครัว
หรื อเพื่ อน เป็ นต้น แก่บริ ษทั ฯ ตัวอย่างเช่ น อาจระบุ เป็ นที่ อยู่ติดต่อฉุ กเฉิ น เจ้าของข้อมู ลจะต้องรั บรองและ
รับประกันว่าเจ้าของข้อมูลได้รับความยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุ คคลดังกล่ าว
ตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้
3.8 ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ใช้ฐานความยิ นยอม หรื อความยินยอมโดยชัดแจ้งเพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล สาหรับการขอความยินยอมต้องทาโดยชัดแจ้ง บริ ษทั ฯ จะจัดทาเป็ นหนังสื อหรื อทา
โดยผ่านระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได้ และในการขอ
ความยินยอม บริ ษ ทั ฯ จะต้องแจ้งวัตถุ ประสงค์ของการเก็บรวบรวมใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุ คคลไปด้วย
และการขอความยินยอมต้องแยกส่ วนออกจากข้อความอื่นอย่างชัดเจน มีแบบหรื อข้อความที่เข้าถึ งได้ง่ายและ
เข้าใจได้ รวมทั้งใช้ภาษาที่ อ่านง่าย และไม่เป็ นการหลอกลวงหรื อทาให้เจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคลเข้าใจผิดใน
วัตถุประสงค์ดงั กล่าว
ในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั ฯ จะคานึ งถึงอย่างถึงที่สุดในความเป็ นอิสระของ
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลในการให้ความยินยอม ในการเข้าทาสัญญา ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การใดๆ ของบริ ษทั ฯ
โดยไม่มีเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุ คคลที่ ไม่มีความจาเป็ น
หรื อเกี่ยวข้องสาหรับการเข้าทาสัญญาซึ่ งรวมถึงการให้บริ การนั้นๆ นอกจากนี้ เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลจะถอน
ความยินยอมที่ได้ให้ไว้เสี ยเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องถอนความยินยอมได้ง่ายเช่นเดียวกับการให้ความยินยอม เว้น
แต่มีขอ้ จากัดสิ ทธิ ในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรื อสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
ทั้งนี้ การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่เจ้าของ
ข้อมูลส่ วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ อย่างไรก็ตามในกรณี ที่การถอนความยินยอมส่ งผลกระทบ
ต่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลในเรื่ องใด บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลทราบถึ งผลกระทบจากการ
ถอนความยินยอมนั้น
ในการขอความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของผูเ้ ยาว์ซ่ ึ งยังไม่บรรลุ นิติ
ภาวะโดยการสมรส หรื อไม่มีฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่ งบรรลุ นิติภาวะแล้วตามมาตรา 27 แห่ งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์ รวมทั้งข้อมูลส่ วนบุคคลของผูไ้ ร้ ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ หรื อการถอน
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ความยินยอมของบุคคลดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการให้เป็ นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคลบัญญัติไว้

4. การใช้ หรื อการเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
การใช้หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หรื อเป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์ที่
มีความเกี่ ยวข้องโดยตรงกับ วัตถุ ป ระสงค์ของการเก็บรวบรวม ทั้งนี้ บุ คคล หน่ วยงาน ที่ บริ ษทั ฯ อาจเปิ ดเผย
ข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลของเจ้าของข้อมู ล โดยจาเป็ นต้องส่ ง ข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลของเจ้าของข้อมู ล ไปยังบุ ค คลหรื อ
หน่วยงานภายนอกใดๆ เช่น กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กรมบังคับคดีหรื อสานักงานบังคับคดี กองทุน
เงินให้กูย้ มื เพื่อการศึกษา กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรื อ
หน่วยงานด้านความมัน่ คง เป็ นต้น ทั้งนี้ให้ดาเนินการเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายเท่าที่จาเป็ นเท่านั้น

5. วัตถุประสงค์ ของการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ ทาการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล โดยมีวตั ถุประสงค์และอ้างฐานทางกฎหมาย ดังนี้
5.1 ประมวลผลข้อมูลตามฐานสัญญา (Contract) ตัวอย่างเช่น
5.1.1 เมื่ อลู ก ค้า คู่ สั ญ ญา และผูใ้ ช้บ ริ ก าร ติ ดต่ อเกี่ ยวกับ ข้อเสนอการให้ บ ริ ก ารหรื อเข้าท า
สัญญากับบริ ษทั จาเป็ นที่ ลูกค้า คู่สัญญา และผูใ้ ช้บริ การ ต้องให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลแก่บริ ษทั เพื่อบริ ษทั จะได้นา
ข้อมู ล ดังกล่ าวไปประมวลผลเกี่ ยวกับ การให้บ ริ ก ารหรื อการเข้าท าสั ญ ญา หรื อเพื่ อติ ด ต่ อสื่ อสารกับ ลู ก ค้า
คู่สัญญา และผูใ้ ช้บริ การ หรื อเพื่อติดตามและแจ้งผลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามสัญญา
5.1.2 เมื่อบุคลากรทาการสมัครเข้าทางานกับบริ ษทั หรื อทาธุ รกรรมที่เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ผ่าน
ทางช่ องทางต่าง ๆ บุ ค ลากรจาเป็ นต้องให้ข ้อมู ลส่ วนบุ คคลแก่ บ ริ ษทั เพื่ อที่ บริ ษ ทั จะได้นาข้อมู ลดังกล่ าวไป
ประมวลผลเกี่ยวกับการพิจารณา คัดเลือกและอนุ มตั ิการจ้างงาน รวมถึงการนาไปใช้เพื่อคานวณและให้สิทธิ อนั
เกิ ดจากการท างาน ก าหนดและเบิ ก จ่ าย เงิ นเดื อน ติ ดต่ อสื่ อสารกับ บุ ค ลากรติ ดตามและแจ้งผลประโยชน์ ที่
บุคลากรได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์หรื อสิ ทธิ อนั เกี่ยวข้องกับการทางานและปฏิบตั ิหน้าที่
ตอบข้อซักถาม และแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
5.2 ประมวลผลข้อมูลตามฐานความยินยอม (Consent) ตัวอย่างเช่น
บริ ษทั ฯ อาจนาข้อมู ลส่ วนบุ คคลของลู กค้า คู่สัญญา และผูใ้ ช้บริ การไปใช้ในการประมวลผลเพื่ อการเข้าท า
สัญญากับบุ คคลดังกล่าวบริ ษทั อาจมี ความจาเป็ นในการประมวลผลข้อมู ลอ่อนไหวตามที่ ปรากฏในเอกสาร
แสดงตัวตน (เช่น ศาสนา) เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของบุคคลดังกล่าว และอาจนาข้อมูล
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อ่อนไหวของบุคลากรไปใช้ในการประมวลผลเพื่อประกอบการช่วยเหลื อบุคลากรในกรณี ที่ บุคลากรเจ็บป่ วย
หรื อต้องการความช่ วยเหลื ออย่างเร็ งด่วนรวมถึ งการอานวยความสะดวกแก่บุคลากรเกี่ ยวกับประกันชี วิต และ
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะไม่ทาการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวโดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากลูกค้า คู่สัญญา ผูใ้ ช้บริ การ และบุคลากรก่อน
อนึ่ ง หากลู กค้า คู่สัญญา ผูใ้ ช้บริ การ และบุคลากรประสงค์จะถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่ วน
บุ คคลในกรณี ขา้ งต้นนี้ ลู กค้า คู่สัญญา ผูใ้ ช้บริ การ และบุ คลากรสามารถติ ดต่อกับบริ ษทั ฯ เพื่อขอถอนความ
ยินยอมได้
5.3 ประมวลผลข้อ มู ล ตามฐานประโยชน์ โ ดยชอบด้ว ยกฎหมายของผู ้ค วบคุ ม ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
(Legitimate Interest) ตัวอย่างเช่น บริ ษทั ฯ นาข้อมูลส่ วนบุคลของลูกค้า คู่สัญญา และผูใ้ ช้บริ การไปประมวลผล
เพื่อการบริ หารการดาเนิ นธุ รกิ จ และการจัดการความสัมพันธ์ตามข้อตกลง ซึ่ งรวมถึ ง แต่ไม่จากัดเพี ยงการ
ดาเนินการและการออกใบแจ้งหนี้ การปฏิบตั ิ ตามข้อกาหนดว่าด้วยการเก็บรักษาบันทึกภายในการจัดการภายใน
การสอบบัญชี การรายงาน การส่ งหรื อยืน่ ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล หรื อกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อคล้ายกัน
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ อาจนาข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคลากรไปประมวลผลเพื่อการจัดการและการจัดทารายงานภายใน
ของบริ ษทั ฯ การดู แลรักษาระบบเพื่อการรักษามาตรฐานการปฏิบตั ิงานและให้บริ การ รวมถึงการดาเนิ นการ
ด้านภาษีและการ จัดการความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ การสอบบัญชี การส่ งหรื อยืน่ ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล หรื อ
กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อคล้ายกัน
5.4 ประมวลผลข้อมูลตามฐานการปฏิบตั ิตามกฎหมาย (Legal Obligation) โดยบริ ษทั ฯ อาจนาข้อมูล
ส่ วนบุ ค คลของลู ก ค้า คู่ สั ญ ญา และผูใ้ ช้บ ริ การ ไปประมวลผลเพื่ อการปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมายที่ ใช้บ งั คับ ทั้งนี้
รวมถึ งการปฏิ บตั ิ ตามคาสั่งของผูม้ ี อานาจตามกฎหมาย ตามภาระผูกพันที่ กฎหมายก าหนด สิ ท ธิ และหน้าที่
ภายใต้ก ฎหมายที่ บ ริ ษ ัท ใช้บ ัง คับ และ/หรื อ กระบวนการภายใน การตรวจจับ การทุ จริ ต การตรวจสอบทาง
กฎหมายหรื อกฎข้อบังคับอื่น ๆ และบริ ษทั ฯ อาจนาข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคลากรไปประมวลผลเพื่อการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายที่ เกี่ ยวกับการจ้างงาน และการประกอบธุ รกิ จของบริ ษ ทั เช่ น พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 , พระราชบัญ ญัติ ก องทุ น เงิ น ให้ กู้ยืม เพื่ อ การศึ ก ษา พ.ศ. 2560 , พระราชบัญ ญัติ ก องทุ น ส ารอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เป็ นต้น รวมทั้งกฎหมายอื่นที่บริ ษทั ต้องอยูภ่ ายใต้บงั คับที่กาหนดให้ส่งข้อมูล

6. การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการดูแลและเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลให้มีความเหมาะสม ไม่วา่ จะข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่านจะอยูใ่ นแบบเอกสาร ไฟล์ หรื อระบบอิเล็กทรอนิ กส์ รวมทั้งเครื่ องมือต่าง ๆ ที่บริ ษทั ฯ ใช้ เพื่อรักษาความ
มัน่ คงปลอดภัยของข้อมู ลส่ วนบุ คคลของท่าน โดยให้เป็ นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการรักษา
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ความลับ ความถู กต้องครบถ้วน และความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่ วนบุคคล เป็ นการป้ องกันการสู ญหาย การ
เข้าถึง การใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยมิชอบ หรื อกระทาการโดยปราศจากอานาจ
โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดและดาเนิ นมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วน
บุคคลตามแนวทางดังต่อไปนี้
6.1 จัดให้มี ม าตรการการยืนยันตัวตน (Authentication) ก าหนดสิ ท ธิ (Authorization) และการบันทึ ก
กิ จกรรม (Accounting) ในการเข้าถึ ง การใช้ การเปิ ดเผย การประมวลผลข้อมูลส่ วนบุ คคลตามมาตรการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด
6.2 ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่างประเทศ รวมถึ งการนาข้อมูลส่ วนบุคคล
ไปเก็บบนฐานข้อมูลในระบบอื่นใด ซึ่ งผูใ้ ห้บริ การรับโอนข้อมูลหรื อบริ การเก็บข้อมูลอยูต่ ่างประเทศนั้น ต้องมี
มาตรการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เพียงพอหรื อเทียบเท่ามาตรการตามนโยบายนี้ เว้นแต่การนั้นจะเป็ นไปตาม
กฎหมายหรื อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
6.3 ในกรณี ที่ มีก ารฝ่ าฝื นมาตรการการรั กษาความมัน่ คงปลอดภัยของบริ ษ ทั ฯ จนเป็ นเหตุ ให้มีก าร
ละเมิดข้อมูลส่ วนบุ คคลหรื อข้อมูลส่ วนบุคคลรั่วไหลสู่ สาธารณะ บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการแจ้งเจ้าของข้อมูลให้
ทราบโดยเร็ ว รวมทั้ง แจ้ง แผนการเยีย วยาความเสี ย หายจากการละเมิ ด หรื อรั่ วไหลของข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลสู่
สาธารณะในกรณี ที่เกิดจากความบกพร่ องของบริ ษทั ฯ ที่ส่งผลต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
ทั้งนี้ บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบในกรณี ความเสี ยหายใดๆ อันเกิ ดจากการใช้หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุ คคลต่อ
บุคคลที่สามรวมถึงการละเลยหรื อเพิกเฉยการออกจากระบบ (Log out) ที่เจ้าของข้อมูลได้เข้าไปใช้งาน โดยการ
กระทาของเจ้าของข้อมูลหรื อบุคคลอื่นซึ่งได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
6.4 บริ ษ ทั ฯ ก าหนดระเบี ยบให้ บุ คลากรทุ ก คนถื อปฏิ บ ตั ิ ในการเข้าถึ งข้อมู ล ส่ วนบุ คคลของลู ก ค้า
คู่ สั ญ ญา ผูใ้ ช้บ ริ ก าร และบุ ค ลากร โดยบุ ค ลากรที่ ส ามารถเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลเหล่ านั้น ได้จะเป็ นเพี ย ง
บุคลากรที่ มีความจาเป็ นต้องรับทราบ ข้อมู ลเพื่อการปฏิ บตั ิหน้าที่ ของตนเท่านั้น เช่ น บุคลากรที่มีหน้าที่ด้าน
ทรัพยากรบุคคล บุคลากรที่ดูแลและบริ หารสัญญาระหว่างบริ ษทั กับคู่สัญญา เป็ นต้น
6.5 บริ ษทั ฯ มี การดาเนิ นการสอบทานและประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อทาการ
รักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลตามมาตรการที่กาหนดไว้ให้มีประสิ ทธิภาพ อยูเ่ สมอ

7. บทบาทหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
บริ ษ ทั ฯ ก าหนดให้ บุ คลากรหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับ ข้อมู ล ส่ วนบุ คคลต้องให้ ความส าคัญ และ
รับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุ คคลตามนโยบายและแนวปฏิ บตั ิในการคุ ม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด โดยกาหนดให้บุคคลหรื อหน่วยงานดังต่อไปนี้ ทาหน้าที่กากับและ
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ตรวจสอบให้การดาเนิ นงานของบริ ษทั นั้นถู กต้องและเป็ นไปตามนโยบายและกฎหมายว่าด้วยการคุ ้มครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคลกาหนด
7.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบได้แก่
7.1.1 กาหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิการคุม้ ครองข้อมูลบุคคลและความเป็ นส่ วนตัว
7.1.2 กากับดูแลให้มีการนานโยบายไปปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม
7.2 ผู้บริหารทุกระดับ มีหน้าที่รับผิดชอบได้แก่
7.2.1 จัดให้มีระเบียบปฏิบตั ิและมาตรการในการจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลให้เหมาะสมกับบริ บท
ของแต่ละ บริ ษทั ฯ โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย แนวปฏิบตั ิ กฎหมาย และมาตรฐานสากล
7.2.2 จัดให้มีผูร้ ับผิดชอบ เช่น หน่วยงานหรื อบุคลากรที่รับผิดชอบเพื่อดู แลการดาเนิ นงานให้
เป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิ
7.2.3 ในกรณี ที่ บ ริ ษ ทั ฯ ว่าจ้างบุ ค คลธรรมดาหรื อนิ ติบุ คคลจากภายนอก เพื่ อให้ดาเนิ นการ
เกี่ยวกับข้อมูลส่ วน บุคคลต้องมีระบบการคัดเลือกที่มีการวางระบบการคุม้ ครองข้อมูลที่ได้มาตรฐาน
7.2.4 กากับดู แลให้มีการปฏิ บตั ิตามนโยบายและแนวปฏิ บตั ิ และระเบียบปฏิ บตั ิ ตลอดจนหา
แนวทางพัฒนา ปรับปรุ งเพื่ อให้การนาไปปฏิ บตั ิ มีป ระสิ ทธิ ภาพมากขึ้ นรวมทั้งมัน่ ใจว่ามี การรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงาน ตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิและระเบียบปฏิบตั ิ
7.3 หน่ ว ยงานหรื อ บุ ค คลที่ ได้ รับ มอบหมายให้ เป็ นผู้ เก็บ รวบรวม ใช้ ห รื อเปิ ดเผยข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คล
มีหน้าที่รับผิดชอบได้แก่
7.3.1 ดาเนิ นการและควบคุ มการดาเนิ นการเกี่ ยวกับการประมวลข้อมู ลทั้งการแจ้ง ขอความ
ยินยอม เก็บ รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุ คคลให้เป็ นไปตามระเบี ยบปฏิ บ ตั ิ การคุ ม้ ครองข้อมู ลส่ วน
บุคคล และ กฎหมายที่กาหนด
7.3.2 ดาเนิ นการและควบคุ มการดาเนิ นมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อ
ป้ องกันการสู ญหาย เข้าถึ ง ใช้ เปลี่ ยนแปลง แก้ไข หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยปราศจากอานาจหรื อโดยมิ
ชอบ ตามที่ ก าหนดไว้ในระเบี ย บปฏิ บ ัติก ารคุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลรวมทั้ง แจ้งให้ ผู ค้ วบคุ ม ข้อ มู ล ส่ ว น
บุคคลทราบถึงเหตุการละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกิดขึ้น
7.3.3 ดาเนิ นการและควบคุ มการลบหรื อทาลายข้อมูลเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาการเก็บรักษา
หรื อที่ ไม่ เกี่ ยวข้องหรื อเกิ นความจาเป็ นตามวัตถุ ประสงค์ในการเก็บ รวบรวม หรื อตามที่ เจ้าของข้อมู ล ส่ วน
บุคคลได้ร้องขอ
7.3.4 ตรวจสอบ และควบคุ ม ปรับปรุ งข้อมู ลส่ วนบุ คคลให้มีความถู กต้อง ทันสมัยและเป็ น
ปัจจุบนั
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7.3.5 เมื่ อพบการรั่ วไหลหรื อการละเมิ ดข้อมู ลส่ วนบุ ค คลต้องแจ้งคณะท างานเพื่ อคุ ม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคล ทราบทันที
7.3.6 ด าเนิ น การควบคุ ม การบัน ทึ ก ข้อ มู ล และรายงานที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่
รับผิดชอบ
7.3.7 ประเมิ นความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับข้อมู ลส่ วนบุ คคลที่ ตนรับ ผิดชอบ บริ หารจัดการและ
ดาเนินตามมาตรการที่กาหนดเพื่อลดความเสี่ ยง
7.4 คณะทางาน PDPA มีหน้าที่รับผิดชอบได้แก่
7.4.1 ให้คาแนะนาแก่ผูค้ วบคุ มข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลรวมทั้ง
พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
7.4.2 ตรวจสอบการดาเนิ นงานของผูค้ วบคุ ม้ ข้อมู ลส่ วนบุ คคลหรื อผูป้ ระมวลผลข้อมู ลส่ วน
บุคคลเกี่ยวกับการ เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
7.4.3 ประสานงานและให้ความร่ วมมือกับสานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ในกรณี ที่มี ปั ญหาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อ
ผู ้ ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
7.4.4 รักษาความลับของข้อมูลส่ วนบุคคลที่ตนล่วงรู ้หรื อได้มาเนื่องจากการปฏิบตั ิหน้าที่
7.5 เจ้ า หน้ า ที่ ค้ ุ ม ครองข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คล (Data Protection Officer) หรื อ ที่ อ าจเรี ย กชื่ อ เป็ นอย่า งอื่ น
มีหน้าที่รับผิดชอบได้แก่
7.5.1 ให้คาแนะนาในด้านต่างๆ ที่เกี่ ยวกับการคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลแก่ผูบ้ ริ หาร บุคลากร
และคู่คา้ ของบริ ษทั ฯ
7.5.2 ตรวจตราการดาเนิ น งานของผูค้ วบคุ ม ข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลและผูป้ ระมวลผลข้อมู ล ส่ วน
บุคคล
7.5.3 ประสานงานและให้ความร่ วมมือกับสานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ ลูกค้า คู่คา้ ของบริ ษทั ฯ
หรื อบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

8. สิ ทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ จัดให้มีช่องทางและอานวยความสะดวกให้แก่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อผูม้ ีอานาจกระทา
การแทนในการใช้สิทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ซึ่ งเปิ ดให้
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลดาเนินการตามสิ ทธิ อนั กฎหมายรับรองและคุม้ ครองให้ดงั ต่อไปนี้
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8.1 สิ ทธิ ขอเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่ งอยูใ่ นความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
หรื อขอให้เปิ ดเผยถึงการได้มาซึ่ งข้อมูลส่ วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม (Right of Access)
8.2 สิ ทธิ ขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากบริ ษทั ฯ ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ได้ทาให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล
นั้นอยูใ่ นรู ปแบบที่สามาถอ่านหรื อใช้งานโดยทัว่ ไปได้ดว้ ยเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ ที่ทางานได้โดยอัตโนมัติและ
สามารถใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลได้ดว้ ยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงสิ ทธิ ขอให้บริ ษทั ฯ ส่ งต่อหรื อโอนข้อมูล
ส่ วนบุ คคลในรู ปแบบดังกล่ าวไปยังผูค้ วบคุ มข้อมู ลส่ วนบุ คคลอื่นเมื่ อสามารถทาได้ดว้ ยวิธีการอัตโนมัติและ
สิ ทธิ ขอรับข้อมู ลส่ วนบุ คคลที่ บริ ษทั ฯ ส่ งหรื อโอนข้อมู ลส่ วนบุ คคลในรู ปแบบดังกล่ าวไปยังผูค้ วบคุ มข้อมู ล
ส่ วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทาได้ (Right to Date Portability)
8.3 สิ ทธิ คดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน (Right to Object)
8.4 สิ ทธิ ขอให้บริ ษทั ฯ ดาเนิ นการลบหรื อทาลาย หรื อทาให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถ
ระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ (Right to Erasure)
8.5 สิ ทธิ ขอให้บริ ษทั ฯ ระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)
8.6 สิ ท ธิ ร้ อ งขอให้ บ ริ ษ ัท ฯ ด าเนิ น การให้ ข ้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลถู ก ต้อ ง เป็ นปั จ จุ บ ัน สมบู ร ณ์ และ
ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (Right to Rectification) ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ และบริ ษทั ฯ อาจปฏิเสธการใช้
สิ ทธิ ดงั กล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อผูม้ ีอานาจกระทาการแทนได้หากไม่ขดั ต่อกฎหมาย

9. นโยบายการใช้ คุกกี้ (Cookies)
เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากท่าน
ผ่านการใช้คุกกี้ โดยคุ กกี้ (Cookies) นั้นคือไฟล์ขนาดเล็ก ซึ่ งอาจถู กติดตั้งและ/หรื อจัดเก็บในอุปกรณ์ ของท่าน
อันได้แก่ คอมพิ วเตอร์ โทรศัพ ท์มื อถื อ แท็บเล็ต เป็ นต้น เมื่ อท่านเยี่ยมชมเว็บ ไซต์หนึ่ ง ๆ และคุ กกี้ น้ ันจะถู ก
ส่ งกลับไปยังเว็บไซต์ตน้ ทางในแต่ละครั้งของการเข้าเยีย่ มชมในครั้งต่อๆ มา หรื อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่จดจาคุกกี้
นั้นๆ ได้ หรื อกล่าวได้วา่ คุกกี้ก็คือข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกับคอมพิวเตอร์ ของท่าน เมื่อท่านเยีย่ มชมเว็บไซต์ คุกกี้
จะทาหน้าที่ในการจัดเก็บหรื อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านและนามาใช้ในการวิเคราะห์กระแส
ความนิ ยม (Trend) การบริ หารจัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของผูใ้ ช้บริ การ หรื อเพื่อ
จดจาการตั้งค่าของผูใ้ ช้บริ การ คุ กกี้ บางประเภทนั้น มีความจาเป็ น (Necessary Cookie) เนื่ องจากหากปราศจาก
คุกกี้ที่จาเป็ นประเภทนี้ แล้ว หน้าเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถใช้การได้อย่างเหมาะสม และคุกกี้ประเภท อื่น ๆ จะ
ทาให้บริ ษทั สามารถปรับปรุ งประสบการณ์ การเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน ปรับแต่งเนื้ อหาตามความต้องการของ
ท่าน และทาให้การท่องเว็บไซต์สะดวกมากขึ้ น เนื่ องจากคุ กกี้ จะจดจาชื่ อผูใ้ ช้ (ในวิธีการที่ ปลอดภัย) รวมทั้ง
จดจาการตั้งค่าทางภาษาของท่าน
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อย่างไรก็ตาม โดยปกติ อินเตอร์ เน็ตเบราว์เซอร์ (Internet Browser) ส่ วนใหญ่จะให้ท่านตั้งค่าว่าท่านจะ
ยอมรับคุกกี้หรื อไม่ หากท่านเลือกไม่ยอมรับให้มีการติดตามโดยคุกกี้ หรื อให้ลบคุกกี้ออกไป ทางเลือกของท่าน
อาจมีผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และหากไม่มีการเก็บคุกกี้ การใช้งานฟั งก์ชนั หรื อเว็บไซต์บางส่ วนอาจ
ถูกจากัด
นอกจากนี้ บุคคลภายนอก อาจใช้คุกกี้ผา่ นเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อนาเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความ
สนใจของท่ าน ตามประวัติกิ จกรรมการของเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน บุ คคลภายนอกเหล่ านี้ อาจเก็บ รวบรวม
ประวัติข องท่ านหรื อข้อมู ล อื่ นเพื่ อให้ ท ราบว่าท่ านเข้าถึ ง เว็บ ไซต์อย่างไร และเว็บ เพจที่ ท่ านเข้าไปเยี่ยมชม
หลังจากที่ ออกจากเว็บ ไซต์ของบริ ษ ทั ฯ ข้อมู ลที่ รวมรวมผ่านระบบอัตโนมัติเหล่ านี้ อาจมี ความเกี่ ยวข้องกับ
ข้อมู ลส่ วนบุ คคลที่ ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ท่านเองก็อาจตกอยู่ภายใต้นโยบาย
ความเป็ นส่ วนตัวหรื อนโยบายการใช้คุกกี้ ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นได้เช่ นกัน บริ ษทั ฯ จึงขอแนะนาให้ท่าน
อ่านนโยบายความเป็ นส่ วนตัว หรื อนโยบายการใช้คุกกี้ ของบุ คคลภายนอกดังกล่าว เพื่อศึ กษาข้อมู ลเพิ่มเติ ม
เกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านด้วย

10. การปรับปรุง ทบทวน หรื อแก้ไข นโยบายความเป็ นส่ วนตัว
บริ ษทั ฯ อาจดาเนินการปรับปรุ ง ทบทวน หรื อแก้ไข นโยบายฉบับนี้ ได้ไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมด หรื อ
เป็ นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และสอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศหรื อ
คาสัง่ ของหน่วยงานราชการที่กาหนดให้ดาเนินการ

11. การใช้ บังคับนโยบายความเป็ นส่ วนตัว
นโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้ มีผลใช้บงั คับกับข้อมูลส่ วนบุคคลทั้งหมดที่บริ ษทั ฯ เป็ นผูเ้ ก็บรวบรวม ใช้
และเปิ ดเผยและเจ้าของข้อมูลตกลงให้ บริ ษทั ฯ มีสิทธิ ในการเก็บรวบรวม และนาข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมูลที่บริ ษทั ฯ ได้เก็บรวบรวมไว้แล้ว (หากมี) ตลอดจนข้อมูลส่ วนบุคคลที่ บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวมในปั จจุบนั
และที่จะเก็บรวบรวมในอนาคต ไปใช้ หรื อเปิ ดเผยแก่บุคคลอื่นภายในขอบเขตที่ ระบุ ไว้ในนโยบายความเป็ น
ส่ วนตัวนี้

12. การจ้ างผู้ประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิในการทาสัญญาจ้างประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลกับบุคคลหรื อนิ ติ
บุคคลภายนอกที่เป็ นผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลไว้ดงั นี้
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12.1 ก่ อนทาการจ้างผูป้ ระมวลผลข้อมูล บริ ษทั ฯ ต้องประเมินระบบและแนวทางการคุ ม้ ครองข้อมู ล
ส่ วนบุคคลของผูร้ ับจ้างก่อน หากผูร้ ับจ้างประมวลผลไม่มีระบบการป้ องกันหรื อไม่เพียงพอการทาสัญญาจ้างผู ้
ประมวลผลต้องให้ผปู ้ ระมวลผลปฏิบตั ิตามระเบียบปฏิบตั ิหรื อประกาศที่บริ ษทั ฯ กาหนด
12.2 ในสัญญาจ้างต้องระบุวตั ถุประสงค์ วิธีการเก็บข้อมูล การแจ้งเจ้าของข้อมูล การใช้ การส่ ง การโอน
ข้อมูล และการกาจัดหรื อลบทิง้ ทาลายข้อมูล
12.3 คู่สัญญาต้องลงนามในข้อตกลงการประมวลผลข้อมู ลส่ วนบุ คคล (Data Processing Agreement DPA) ให้เป็ นไปตามที่กฎหมาย หรื อที่ระเบียบของบริ ษทั ฯ ได้กาหนดไว้
12.4 เมื่อมีการจ้างผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล ต้องทาการควบคุ มการประมวลผลตามที่จา้ งและการควบคุม
การปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
12.5 เมื่อครบกาหนดการเก็บรักษาข้อมูล ต้องติดตามและควบคุมให้ผูร้ ับจ้างประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น
ทาการลบทิ้งทาลายหรื อทาให้ขอ้ มู ลนั้นเป็ นข้อมู ลนิ รนาม (Anonymized Data) ที่ ไม่สามารถระบุ ตวั บุ คคลได้
ทั้งนี้ ตามระเบียบปฏิบตั ิที่บริ ษทั ฯ กาหนด หรื อที่ได้ตกลงกัน

13. การฝึ กอบรม
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการจัดฝึ กอบรมให้ความรู ้ และสร้ างความตระหนักเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิตาม
กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลให้กบั ผูบ้ ริ หารและบุคลากรทุกระดับ และถือเป็ นหน้าที่ของผูบ้ งั คับบัญชาทุก
คนที่จะต้องกาหนดให้บุ คลากรในสังกัดของตนซึ่ งเกี่ ยวข้องกับข้อมู ลส่ วนบุ คคล ต้องเข้าร่ วมฝึ กอบรมอย่าง
เคร่ งครัด พร้อมกับประเมินและติดตามผลเพื่อให้มนั่ ใจว่าบุคลากรจะสามารถปฏิบตั ิงานได้ครบถ้วนและถูกต้อง
ตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล

14. นโยบายความเป็ นส่ วนตัวของเว็บไซต์ อื่น
นโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะการให้บริ การของบริ ษทั ฯ และการใช้งานเว็บไซต์ของบริ ษทั
เท่านั้น หากลู กค้า คู่สัญญา ผูใ้ ช้บริ การ และบุคลากร ได้กดลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้จะผ่านทาง เว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ ก็ตาม) นโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ รวมถึงข้อกาหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ จะไม่มีผล
ผูกพัน โดยลู กค้า คู่สัญญา ผูใ้ ช้บ ริ การ และบุ คลากรจะต้องศึ กษาและปฏิ บตั ิ ตามนโยบายความเป็ นส่ วนตัวที่
ปรากฏบนเว็บ ไซต์ เหล่ านั้น บริ ษ ัท จะไม่ รับ ผิด ชอบเกี่ ยวกับ เนื้ อ หาหรื อการดาเนิ น การต่ าง ๆ ของเว็บ ไซต์
ดังกล่าว เนื่องจากบริ ษทั ไม่ได้เป็ นผูใ้ ห้บริ การ เว็บไซต์ดงั กล่าว
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15. ความรับผิดชอบของบุคคล
บริ ษทั ฯ กาหนดให้บุค ลากรหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับ ข้อมู ลส่ วนบุ คคล ต้องให้ความสาคัญและ
รับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลตามนโยบายคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี้ อย่าง
เคร่ ง ครั ด โดยจะต้อ งปฏิ บ ัติ ง านให้ ส อดคล้อ งกับ นโยบาย แนวปฏิ บ ัติ คู่ มื อ และกฎหมายอัน เกี่ ย วกับ การ
ปฏิ บตั ิงานนั้น ทั้งนี้ ความจงใจหรื อประมาทเลิ นเล่อ ละเลยหรื อละเว้นไม่สั่งการ หรื อไม่ดาเนิ นการ หรื อสั่ง
การหรื อดาเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ่ งในหน้าที่ ของตนอันเป็ นการฝ่ าฝื นนโยบายและแนวปฏิ บ ตั ิ เกี่ ยวกับ การ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล และ/หรื อความเสี ยหายขึ้น บุคลากรอาจต้องรับโทษทางวินยั ตามระเบียบของบริ ษทั ฯ
และต้องรับโทษทางกฎหมายตามฐานความผิดนั้น ๆ ทั้งนี้หากความผิดดังกล่าวก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั
และ/หรื อบุคคลอื่นใด บริ ษทั ฯ อาจพิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมายเพิ่มเติมต่อไป

16. ติดต่ อเรา
กรณี พบเหตุอนั ควรสงสัยหรื อเชื่ อว่ามีการละเมิดการข้อมูลส่ วนบุคคล การร้องเรี ยน หรื อการใช้สิทธิ ของ
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี้ หรื อตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.2562 หรื อ
สอบถามข้อสงสัย สามารถติดต่อกับเราได้ที่
คณะทางานคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ( คณะทางาน PDPA )
บริ ษทั โรม่าอุตสาหกรรม จากัด
234 ถนนพระรามที่2 ซอยพระรามที่ 2 ซอย50 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร 10150
หมายเลขโทรศัพท์ + 66 (0) 2 415 0076 ต่อ 333
อีเมล์ Adisorn@romar.co.th หรื อ Info@romar.co.th
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

( น.ส.ฐานิดา รัถยาพิมล )
กรรมการผูจ้ ดั การ
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