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บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED BRR 

นโยบายบริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) 

บริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ (รวมเรียกว่า “บริษทั”) ตระหนกัในการคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคล จึงไดจ้ดัทาํนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) เพื่อดาํเนินงานดา้นการคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่ออธิบายถึงวิธีการเก็บรวบรวม การจดัเก็บ

รักษา การใช ้การเปิดเผย ตลอดจนสิทธิต่าง ๆ ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นตน้ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี   

1. คํานิยาม 

• “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงทาํให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  

แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ 

• “ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มูลท่ีเป็นเร่ืองส่วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเส่ียงในการเลือก

ปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เช้ือชาติ เผ่าพนัธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา 

พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูล

ชีวภาพ หรือขอ้มูลอ่ืนใด ซ่ึงกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในทาํนองเดียวกนัตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลประกาศกาํหนด 

• “คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้น โดยมีหน้าท่ีและอาํนาจ

กํากับดูแล ออกหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อปฏิบัติ อ่ืนใดท่ี เ ก่ียวข้องกับการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

• “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง นโยบายท่ีบริษทัจดัทาํเพื่อเป็นแนวปฏิบติัและแจ้งให้เจ้าของข้อมูล 

ส่วนบุคคลทราบถึงการประมวลผลขอ้มูลของบริษทั และรายละเอียดต่าง ๆ ตามท่ีพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูล 

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กาํหนดไว ้

• “การประมวลผล” หมายถึง การเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคล 

• “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

• “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอาํนาจหน้าท่ีตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม  

การใช ้หรือการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคล 
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• “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดาํเนินการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลตามคาํสั่งหรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีดาํเนินการดงักล่าว

ไม่เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

• เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลท่ีบริษทัแต่งตั้งขึ้น โดยมีหนา้ท่ีให้คาํแนะนาํ บริหารจดัการ และ

ตรวจสอบการดาํเนินงานเก่ียวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญติัคุม้ครองข้อมูล 

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งการประสานแจง้แกไ้ข ยกเลิกขอ้มูลส่วนบุคคลจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และรายงาน

เม่ือเกิดปัญหา และ/หรือการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล  

• “คุกกี้” (Cookies) หมายถึง ไฟล์ข้อความขนาดเล็กท่ีเก็บไวบ้นเบราว์เซอร์ของผูใ้ช้บริการหรือบนฮาร์ดไดร์ฟใน

คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตของผูใ้ช้บริการขณะท่ีเขา้ชมเว็บไซต ์ซ่ึงทาํหน้าท่ีใน

การจดัเก็บหรือติดตามขอ้มูลการใช้งานเว็บไซต์ของผูใ้ช้บริการ เช่น บนัทึกขอ้มูลการตั้งค่าภาษาในหน้าเว็บไซต์ หรือ 

บนัทึกสถานะการเขา้ใชง้านของผูใ้ชบ้ริการ ทาํใหก้ารเขา้ชมเวบ็ไซตค์ร้ังต่อไปง่ายและสะดวกยิง่ขึ้น 

2. ขอบเขตการบังคับใช้ 

การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีดาํเนินการโดยบริษทัและบุคคลใด ๆ ท่ีล่วงรู้ขอ้มูลส่วนบุคคล เน่ืองจากเก่ียวขอ้ง

กบัการดาํเนินงานของบริษทั จะตอ้งปฏิบติัตามนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ฉบบัน้ี 

รวมทั้งตามท่ีกฎหมายกําหนด ทั้งน้ี สําหรับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้เก็บรวบรวมไวก่้อนท่ีพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บงัคบั ให้บริษทัสามารถเก็บรวบรวมและใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นไดต้ามวตัถุประสงค์เดิม เวน้แต่ 

การเปิดเผย และ/หรือ การดาํเนินการอ่ืนใดกบัขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคเ์ดิม บริษทัจะดาํเนินการ

ขอความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบคุคล และจะปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
 

3. การเกบ็รวบรวมและระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัจะจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลตามวตัถุประสงค ์ขอบเขต และใชวิ้ธีการท่ีชอบดว้ยกฎหมายและเป็นธรรม

โดยเก็บรวบรวมเพียงเท่าท่ีจาํเป็นแก่การดาํเนินงานตามวตัถุประสงคข์องบริษทัเทา่นั้น ซ่ึงจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น 

ขอ้มูลเฉพาะบุคคล ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตส่วนตวั หรือความสนใจส่วนบุคคล ขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมี

ความอ่อนไหว อย่างไรก็ตาม บริษทัจะแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลรับทราบวตัถุประสงค ์รวมถึงระยะเวลาในการจดัเก็บ 

เพื่อใหค้วามยนิยอมเป็นหนงัสือ หรือทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของบริษทั สาํหรับแหล่งท่ีมาและหลกัการในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลมีดงัต่อไปน้ี 
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3.1 แหล่งท่ีมาของขอ้มูลส่วนบุคคล 

• เก็บรวบรวมโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การตอบแบบสอบถาม การกรอกข้อมูล 

ผา่นแบบฟอร์มทั้งในรูปแบบกระดาษและรูปแบบออนไลน์ หรือการเขา้ใชง้านระบบเวบ็ไซตข์องบริษทั

ผ่านคุกก้ี (Cookies) ทั้งน้ี ในกรณีท่ีขอ้มูลดงักล่าวมีการอา้งอิงหรือประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีระบุถึงบุคคลท่ี

สาม บริษทัจะตอ้งดาํเนินการให้ไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีสามดว้ย เพื่อใช ้เก็บ

รวบรวม หรือเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าว 

• เก็บรวบรวมจากแหล่งอ่ืนท่ีไม่ใช่จากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น การสอบถามหรือตรวจสอบ

จากหน่วยงานราชการ หรือจากบุคคลท่ีสาม อาทิ การตรวจสอบประวติัอาชญกรรมกรณีสมัครงาน   

โดยบริษทัจะขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อน 

เวน้แต่กรณีท่ีได้รับยกเวน้ไม่ต้องขอความยินยอมหรือแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีกฎหมาย

กาํหนด 

3.2 ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวม 

บริษทัอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น 

• ข้อมูลเฉพาะบุคคล : ช่ือ นามสกุล วนัเดือนปีเกิด สัญชาติ หมายเลขบัตรประจาํตัวประชาชนหรือ

หมายเลขหนงัสือเดินทาง หรือเอกสารราชการอ่ืน ๆ ท่ีสามารถระบุตวัตนได ้

• ขอ้มูลติดต่อ : ท่ีอยู ่อีเมล ์ไลน์ไอดี (Line ID) หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรสาร 

• ขอ้มูลการทาํงานและการศึกษา : สถานะวิชาชีพ ตาํแหน่งงาน การศึกษาและการอบรม  

• ขอ้มูลอ่อนไหว : ขอ้มูลศาสนา ขอ้มูลสุขภาพ ประวติัอาชญากรรม 

• ขอ้มูลการสาํรวจทางการตลาด  

• ขอ้มูลคุกก้ี (Cookies) 

• ขอ้มูลภาพวิดีทศัน์กลอ้งวงจรปิด 

• บทสนทนา และการส่ือสารทางโทรศพัท ์หรืออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
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3.3 หลกัการในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

3.3.1 บริษทัอาจมีวตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่กรณี โดยจะเก็บขอ้มูล

ส่วนบุคคลท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินงานเท่านั้น อาทิเช่น 

• เพื่อการเขา้ทาํสัญญาและปฏิบติัตามสัญญาระหว่างบริษทักับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การกู้ยืม

สินเช่ือของชาวไร่ การสมคัรงาน หรือการทาํสัญญาจดัซ้ือจดัจา้ง เป็นตน้ 

• เพื่อการบริหารจดัการภายในของบริษทั เช่น การจ้างงาน การจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน รวมทั้ง

สวสัดิการต่าง ๆ แก่กรรมการ พนกังาน และลูกจา้งของบริษทั เป็นตน้  

• เพื่อการดาํเนินกิจกรรมของบริษทั การติดต่อประสานงานต่าง ๆ และการปฏิบติัหนา้ท่ีตามสัญญาท่ีมีกบั

บุคคลท่ีสาม 

• เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของบริษัท เช่น การจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช ้

ในการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย เป็นตน้ 

• เพื่อสาํรวจขอ้มูลทางการตลาดและความพึงพอใจของลูกคา้ เพื่อพฒันาและปรับปรุงผลิตภณัฑ ์

• เพื่อให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์การบริการ หรือประชาสัมพนัธ์ทางการตลาด หรือเพื่อการสั่งซ้ือสินคา้

และการออกเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขาย 

ทั้งน้ี ในการขอความยินยอมจากเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจะแจ้งวตัถุประสงค์ในการใช้ขอ้มูลส่วน

บุคคลในแต่ละกรณีอยา่งชดัแจง้  

3.3.2 หากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่อนุญาตหรือไม่สามารถให้ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจาํเป็นต่อการเขา้ทาํสัญญา 

หรือการปฏิบติัตามกฎหมายไดน้ั้น อาจส่งผลให้ธุรกรรมหรือการดาํเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจา้ของข้อมูล 

ส่วนบุคคลถูกระงบั หรือหยดุลงชัว่คราว จนกวา่บริษทัจะไดรั้บขอ้มูลดงักล่าวเพื่อการประมวลผล 

3.3.3 บริษทัจะจดัให้มีมาตรการป้องกนัท่ีเหมาะสม เพื่อคุม้ครองและป้องกนัขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิและ

เสรีภาพของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

3.3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว บริษทัจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นหนังสือหรือทาง

อิเลก็ทรอนิกส์จากเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวดงักล่าว 
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ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทักาํหนดโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย เวน้แต่การเก็บขอ้มูลอ่อนไหวดงักล่าวจะไดรั้บยกเวน้ตามท่ี

พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอ่ืนกาํหนดไว ้  

3.4 บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 

• ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนดเก่ียวกบัการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลไวโ้ดยเฉพาะ  

• กรณีท่ีกฎหมายไม่ได้กาํหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไวโ้ดยเฉพาะ บริษทัจะกาํหนด

ระยะเวลาในการจดัเก็บตามความจาํเป็นในการปฏิบติังานของบริษทัและขอความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูล 

• เม่ือพน้ระยะเวลาการเก็บขอ้มูลส่วนบคุคลดงักล่าว บริษทัจะดาํเนินการลบ ทาํลาย หรือทาํใหข้อ้มูลส่วนบุคคล

เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัจะใช้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามวตัถุประสงค์และหลกัการดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งตามขอ้ 3. การเก็บ

รวบรวมและระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี บริษทัจะไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

ไปใหบุ้คคลหรือหน่วยงานใดโดยปราศจากความยินยอม และจะเปิดเผยตามวตัถุประสงคท่ี์ไดมี้การแจง้ไว ้เวน้แต่จะไดก้ระทาํ

ภายในกรอบท่ีกฎหมายใหอ้าํนาจไว ้ 

อยา่งไรก็ดี เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทัและการใหบ้ริการแก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัอาจ

มีความจาํเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษทัในเครือ หรือบุคคลอ่ืนทั้งในและ

ต่างประเทศ โดยในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดงักล่าว บริษทัจะดาํเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาขอ้มูล

ส่วนบุคคลไวเ้ป็นความลบั และไม่นาํไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ่ื์นนอกเหนือจากขอบเขตท่ีบริษทัไดก้าํหนดไว ้ในกรณีท่ีบริษทั

ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ บริษทัจะดาํเนินการเพื่อให้มัน่ใจว่าประเทศปลายทางดังกล่าวมีมาตรฐาน 

การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยใหแ้ก่บุคคลภายนอก องคก์ร หรือหน่วยงานของรัฐ ดงัต่อไปน้ี 

• บริษทัในเครือ หรือบริษทัในกลุ่มบีอาร์อาร์กรุ๊ป 

• คู่สัญญา ผูใ้หบ้ริการ และพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษทั  



 
 

สาํนกังานใหญ่/โรงงาน: 237 หมู่ท่ี 2 บา้นสาวเอ ้ต.หินเหลก็ไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย ์31190 โทร./โทรสาร 0-4466-6592-3 

Head office/Factory: 237 Moo 2, Saoae, Hinlekfai, Khumuang, Buriram 31190 Tel./Fax: +66-4466-6592-3 

สาํนกังานกรุงเทพฯ: 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2216-5820-2 โทรสาร: 0-2216-5823 

Bangkok Office: 128/77-78 Phayathai Plaza Building 7th Floor, Phayathai Road, Thung Phayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400 Tel: +66-2216-5820-2 Fax: +66-2216-5823 

ทะเบียนเลขท่ี 0107556000523 Website: http://www.buriramsugar.com 
 

 

บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED BRR 

• หน่วยงานกาํกับดูแล และหน่วยงานของรัฐซ่ึงมีอาํนาจหน้าท่ีตามกฎหมาย เช่น สํานักงานประกันสังคม 

กรมสรรพากร สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

โดยการเปิดเผยใหแ้ก่บุคคลภายนอก องคก์ร หรือหน่วยงานของรัฐ ขา้งตน้ จะเป็นไปเพื่อดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

• ปฏิบติัตามกฎหมาย เช่น พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา หรือเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน  

หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 

• เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพของบุคคล 

5. การคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัจะกาํหนดมาตรการดา้นการคุม้ครองและรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้ง

กับกฎหมายและนโยบายคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับน้ี เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปล่ียนแปลง  

การแกไ้ข หรือการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล และเพื่อเป็นแนวปฏิบติัให้แก่กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั

และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงสนับสนุนและจัดอบรมแก่บุคลากรของบริษัทให้มีความรู้และตระหนักถึงหน้าท่ี 

และความรับผิดชอบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

รวมถึงบริษทัจะป้องกนัมิให้ขอ้มูลส่วนบุคคลสูญหาย ป้องกนัการเขา้ถึง ทาํลาย ใช ้ดดัแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต และจะจาํกดับุคคลผูมี้สิทธิเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลไวส้ําหรับเฉพาะพนักงาน ลูกจา้ง เท่าท่ี

จาํเป็นตอ้งทราบขอ้มูลนั้นเพื่อทาํการประมวลผลขอ้มูล โดยท่ีพนักงานหรือบุคคลเหล่านั้นตอ้งรักษาขอ้มูลดังกล่าวไวเ้ป็น

ความลบั 

สําหรับกรณีท่ีบริษทัได้ว่าจ้างหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกให้เก็บรวบรวม นําใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจะกาํหนดให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดังกล่าว เก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็น

ความลบัและรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลดงักล่าว รวมทั้งป้องกนัการนาํขอ้มูลส่วนบุคคลไปเก็บรวบรวม นาํใช ้หรือเปิดเผย 

เพื่อการอ่ืนใดท่ีไม่เป็นไปตามขอบเขตการวา่จา้ง หรือขดัต่อกฎหมาย  
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6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดงัต่อไปน้ี  

6.1 สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล และขอใหบ้ริษทัทาํสําเนาขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงขอใหบ้ริษทัเปิดเผยการ

ไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่ไดใ้หค้วามยนิยอม  

6.2 สิทธิในการโอนยา้ยขอ้มลูส่วนบุคคล 

6.3 สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

6.4 สิทธิในการขอใหล้บหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล หรือทาํให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ี

ไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของได ้ 

6.5 สิทธิในการระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล 

6.6 สิทธิในการแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง 

6.7 สิทธิท่ีจะเพิกถอนความยนิยอม ไดต้ลอดระยะเวลาท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลอยูใ่นความครอบครองของบริษทั 

6.8 สิทธิในการยืน่ขอ้ร้องเรียนต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ทั้งน้ี เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวขา้งตน้โดยยื่นคาํร้องขอใช้สิทธิต่อบริษทัเป็นลายลกัษณ์

อกัษรหรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบฟอร์มท่ีบริษทักาํหนด ซ่ึงมีรายละเอียดตามขอ้ 8 ช่องทางการติดต่อบริษทั  

โดยบริษทัจะพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาตามคาํร้องของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํร้อง

ดังกล่าว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคาํร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และดําเนินการตามท่ี

พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญติัดงักล่าวกาํหนด อยา่งไรก็ตาม ใน

กรณีท่ีบริษทัปฏิเสธคาํร้องขอขา้งตน้ บริษทัจะแจง้เหตุผลของการปฏิเสธใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบ 

หากมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัแนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั สามารถติดต่อตามรายละเอียดในขอ้ 8  

ช่องทางการติดต่อบริษทั ในกรณีท่ีมีเหตุให้เช่ือไดว้่าบริษทัไดฝ่้าฝืนไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. 2562 หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญติัดงักล่าว เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิยื่นขอ้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

 



 
 

สาํนกังานใหญ่/โรงงาน: 237 หมู่ท่ี 2 บา้นสาวเอ ้ต.หินเหลก็ไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย ์31190 โทร./โทรสาร 0-4466-6592-3 

Head office/Factory: 237 Moo 2, Saoae, Hinlekfai, Khumuang, Buriram 31190 Tel./Fax: +66-4466-6592-3 

สาํนกังานกรุงเทพฯ: 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2216-5820-2 โทรสาร: 0-2216-5823 

Bangkok Office: 128/77-78 Phayathai Plaza Building 7th Floor, Phayathai Road, Thung Phayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400 Tel: +66-2216-5820-2 Fax: +66-2216-5823 

ทะเบียนเลขท่ี 0107556000523 Website: http://www.buriramsugar.com 
 

 

บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED BRR 

7. การทบทวนและปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัอาจปรับปรุงและแกไ้ขนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคร้ังคราว เพื่อใหส้อดคลอ้งตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการดาํเนินงานของบริษทั รวมถึงขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ บริษทัจะแจง้

การปรับปรุงและแก้ไขนโยบายดังกล่าวให้ท่านทราบอย่างชัดเจน โดยแสดงนโยบายฉบบัล่าสุดไวใ้นเว็บไซต์ของบริษทั

www.buriramsugar.com  

8. ช่องทางการติดต่อบริษัท 

บริษทัไดม้อบหมายใหบ้ริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นตวัแทนในการประสานงานการคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลซ่ึงสามารถติดต่อผา่นช่องทาง ดงัน้ี 

เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล (Data Protection Officer) 

บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 

128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท:์ 0-2216-5820-2 ต่อ 217 อีเมล dpo@brr.co.th 

นโยบายฉบบัน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 

 

--------------ลงนาม-------------- 

____________________________ 

             (นายศิริชยั สมบติัศิริ) 

              ประธานกรรมการบริษทั  

http://www.buriramsugar.com/
mailto:dpo@brr.co.th

