
 

ประกาศว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

บริษัท เสริมสุข จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ในฐำนะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เคำรพในสิทธิ 
ควำมเป็นส่วนตัวของท่ำน และตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน (“ข้อมูลส่วน
บุคคล”) บริษัทจึงได้จัดท ำประกำศฉบับนีข้ึน้เพื่อกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 

1.   บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
ดังต่อไปนี ้ 

• เพ่ือประโยชน์ในการยืนยันหรือระบุตัวตนของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของบริษัท  

• เพ่ือจัดท ากิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดเก่ียวกับสินค้าและการให้บริการ
ต่าง ๆ ของบริษัท และ/หรือกลุ่มไทยเบฟ รวมทัง้การโฆษณาประชาสัมพันธ์
กิจกรรม โปรโมชั่น สินค้า และบริการ ตลอดจนให้ค าแนะน าที่เหมาะสมเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดและตอบสนองความต้องการของท่าน  

• เพ่ือการศึกษา วิจัย จัดท าสถิติ พัฒนาและปรับปรุงสินค้าและการให้บริการของกลุ่ม
ไทยเบฟเพ่ือประโยชน์สูงสุดของท่าน 

• เพ่ือประโยชน์ในการติดต่อส่ือสาร การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ของบริษัท และ/หรือ
กลุ่มไทยเบฟที่เผยแพร่ผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ 

• เพ่ือประโยชน์ในการคัดเลือกและสรรหาบุคลากรเข้าท างานกับบริษัทและ/หรือกลุ่ม
ไทยเบฟ 

 
2. การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
กำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของท่ำน จะต้องได้รับควำมยินยอมจำกท่ำน และบริษัท

จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลดงักล่ำว เท่ำที่จ ำเป็นภำยใต้ขอบเขตของวตัถุประสงค์ที่ท่ำนได้ให้

ควำมยินยอมไว้แก่บริษัท  

ควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของท่ำน ไม่ใช่เงือ่นไขกำรเข้ำถงึกำร

บริกำรหรือช่องทำงกำรส่ือสำรของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม กรณีที่กำรให้บริกำร กำรด ำเนินกำรหรือกำรปฏิบตัิตำมสญัญำ

ของบริษัทบำงประกำรจ ำเป็นต้องอำศยัข้อมลูส่วนบุคคลของท่ำน และท่ำนไม่ให้ควำมยินยอมหรือเพิกถอนควำม



ยินยอมในภำยหลงัอำจก่อให้เกิดข้อจ ำกัดในกำรให้บริกำร หรือเข้ำถึงช่องทำงกำรส่ือสำร หรือกำรปฏิบตัิตำมสญัญำ

ได้อย่ำงครบถ้วน  

บริษัทอำจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลโดยไมไ่ด้รับควำมยินยอมจำกท่ำนในกรณี

ดงัต่อไปนี ้ 

(1) เพื่อให้บรรลวุตัถุประสงค์ที่เกี่ยวกับกำรจดัท ำเอกสำรประวตัศิำสตร์หรือจดหมำยเหตเุพื่อประโยชน์
สำธำรณะ หรือที่เกี่ยวกบักำรศึกษำวิจยัหรือสถิติซึ่งได้จดัให้มีมำตรกำรปกป้องที่เหมำะสมเพื่อคุ้มครองสิทธแิละ
เสรีภำพของเจ้ำของข้อมลูส่วนบุคคล ทัง้นี ้ตำมที่คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลประกำศก ำหนด 

(2) เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสขุภำพของบุคคล 
(3) เป็นกำรจ ำเป็นเพือ่กำรปฏิบตัิตำมสญัญำซึ่งท่ำนเป็นคู่สญัญำหรือเพื่อใช้ในกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอ

ของท่ำนก่อนเข้ำท ำสญัญำนัน้ 
(4) เป็นกำรจ ำเป็นเพือ่กำรปฏิบตัิหน้ำที่ในกำรด ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะของบริษัท หรือปฏิบตัิ

หน้ำที่ในกำรใช้อ ำนำจรัฐทีไ่ด้มอบให้แก่ผู้ควบคมุข้อมลูส่วนบุคคล 
(5) เป็นกำรจ ำเป็นเพือ่ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของบริษทัหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่

ประโยชน์ดงักล่ำวมีควำมส ำคญัน้อยกว่ำสิทธิขัน้พืน้ฐำนในข้อมลูส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมลูส่วนบุคคล 
(6) เป็นกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย 

3. นโยบายคุกกี ้

“คุกกี”้ คือ ข้อมูลที่มีกำรส่งไปยังระบบของท่ำนผ่ำนโปรแกรมกำรเข้ำถึงเว็บไซต์ต่ำง ๆ (Web browser)            

โดยเจ้ำของโปรแกรมกำรเข้ำถึงเว็บไซต์นัน้ และผ่ำนเว็บไซต์ http://www.sermsukplc.com ของบริษัท (“เว็บไซต์ของ

บริษัท”) และเมื่อมีกำรติดตัง้ข้อมูลดังกล่ำวไว้ในระบบของท่ำนแล้ว กำรเปิดใช้งำนคุกกีจ้ะท ำให้ท่ำนได้รับควำม

สะดวกสบำยในกำรใช้งำนเว็บไซต์ของบริษัทมำกยิ่งขึน้ เนื่องจำกคุกกีจ้ะท ำหน้ำที่เก็บรวบรวมข้อมูลกำรใช้งำนและ

กำรตัง้ค่ำของท่ำนโดยอตัโนมตัิ เช่น ข้อมลูกำรล็อกอิน รวมถึงเว็บไซต์ที่เข้ำเยี่ยมชมทัง้ก่อนและหลงัเว็บไซต์ของบริษัท 

เป็นต้น 

http://www.sermsukplc.com ใช้คุกกี ้(cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนำดเล็กเพื่อช่วยให้บริษัทสำมำรถ

พัฒนำ หรือปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ของบริษัทให้ดียิ่งขึน้ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรในกำรใช้งำนของท่ำนได้อย่ำง

ถูกต้อง แม่นย ำ และสะดวกมำกยิ่งขึน้  

เมื่อท่ำนได้ยอมรับคุกกีใ้นกำรเข้ำใช้บริกำรเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว กำรใช้บริกำรเว็บไซต์ของบริษัทอย่ำง

ต่อเนื่องในครัง้ต่อไปโดยไม่เปล่ียนแปลงกำรตัง้ค่ำบนอินเตอร์เน็ตเบรำว์เซอร์ อุปกรณ์ของท่ำนจะยอมรับคุกกี  ้               

http://www.sermsukplc.com/
http://www.sermsukplc.com/


โดยอัตโนมัติ ซึ่งหำกท่ำนไม่ต้องกำรให้คุกกีท้ ำกำรรวบรวมข้อมูล ท่ำนสำมำรถเลือกเปล่ียนแปลงกำรตัง้ค่ำยอมรับ               

ที่ ส่วน “กำรตัง้ค่ำ” ของแถบเคร่ืองมือบนอินเตอร์เน็ตเบรำว์เซอร์ได้ 

 

4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคลของท่ำนตรำบเท่ำระยะเวลำที่จ ำเป็นต่อกำรประมวลผล       

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทอำจเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด 

(มหำชน) (“กลุ่มไทยเบฟ”) และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทให้เป็นผู้ประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลและ/หรือ
หน่วยงำนของรัฐและ/หรือเอกชนเพื่อปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยหรือตำมที่ท่ำนได้ให้ควำมยินยอม   

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมลูส่วนบุคคลมีสิทธิในกำรด ำเนินกำร ดงันี  ้

   6.1 สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล  
   6.2 สิทธิในกำรขอเข้ำถึงหรือขอรับส ำเนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือขอให้บริษัทเปิดเผยถึงกำร
ได้มำซึ่งข้อมลูที่ท่ำนไม่ได้ให้ควำมยินยอมไว้  

6.3 สิทธิในกำรขอรับ ส่ง หรือโอนย้ำยข้อมลูส่วนบุคคลของท่ำนที่ได้ให้ไว้กับบริษัทไปยงัผู้ควบคมุ  
ข้อมลูส่วนบุคคลรำยอื่น  

6.4 สิทธิในกำรคดัค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของท่ำน  
6.5 สิทธิในกำรขอลบ หรือท ำลำย หรือท ำให้ข้อมลูส่วนบุคคลอยู่ในรูปแบบข้อมลูที่ไม่สำมำรถระบุ 

ตวัตนบุคคลที่เป็นเจ้ำของข้อมลูได้  
6.6 สิทธิในกำรขอให้บริษัทระงบักำรใช้ข้อมลูส่วนบุคคล  
6.7 สิทธิในกำรขอให้ด ำเนินกำรให้ข้อมลูส่วนบุคคลนัน้ถูกต้อง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อ 

ให้เกิดควำมเข้ำใจผิด หำกบริษัทไม่ด ำเนินกำรตำมค ำร้องขอของท่ำน บริษัทจะบนัทึกค ำร้องขอของท่ำนพร้อมเหตุผล
เอำไว้เพื่อกำรตรวจสอบ 

6.8 สิทธิในกำรร้องเรียนเกี่ยวกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล  
 ทัง้นี ้ภำยใต้หลกัเกณฑ์ที่กฎหมำยคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลก ำหนดไว้ 

ในกรณีที่ท่ำนประสงค์จะใช้สิทธิดงักล่ำวข้ำงต้น โปรดติดต่อไปยงับุคคลที่ระบุในข้อ 11. (ติดต่อบริษัท) 

7.   มาตรการรักษาความปลอดภัย 

        บริษัทได้จดัให้มีระบบกำรปกป้องข้อมลูส่วนบุคคลจำกกำรเข้ำถึง กำรเปล่ียนแปลง และกำรท ำลำย โดยไม่ได้
รับอนุญำต โดยบริษัทตกลงใช้ระบบรักษำควำมปลอดภัยที่ได้มำตรฐำน เพื่อคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของท่ำน และ



ในกำรรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน บริษัทตกลงด ำเนินกำรตำมสิทธิและ
หน้ำที่ที่พึงมีหรือพึงปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล  

   

  8.   บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

        เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมำยให้มีหน้ำที่ หรือควำมรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์กำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือเพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำยเท่ำนัน้ที่มีสิทธิเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้ 
โดยบริษัทจะควบคุมให้เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมำยดังกล่ำวสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำนได้ 

9.  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี ้      

      บริษัทอำจพิจำรณำทบทวนประกำศฉบับนีเ้พื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมำย หรือข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ทัง้นี ้หำกมีกำรเปล่ียนแปลงประกำศฉบบันี ้บริษัทจะประกำศผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทำงกำรส่ือสำร
อื่นของบริษัท   

10.   กฎหมายที่ใช้บังคับ 

        ประกำศฉบบันีอ้ยู่ภำยใต้บงัคบัของกฎหมำยไทย และศำลไทยมีเขตอ ำนำจในกำรพจิำรณำข้อพิพำทที่เกิดขึน้ 

11.   ติดต่อบริษัท 

         หำกท่ำนมีข้อสอบถำมเกี่ยวกับประกำศฉบบันี ้หรือประสงค์ที่จะใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมลูส่วนบุคคลตำมข้อที่ 
6 (สิทธิของเจ้ำของข้อมลูส่วนบุคคล) ท่ำนสำมำรถติดต่อบริษัทได้ตำมที่อยู่และวิธีกำร ดงัต่อไปนี ้

  บริษัท เสริมสุข จ ำกัด (มหำชน) ส ำนักงำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 90 อำคำรซีดับเบิล้ยู ทำวเวอร์ ชัน้ 31-32               
ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
  โทร.02-7839000 ต่อ เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล หรือ ส ำนกักฎหมำย 
 

 ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและรับทรำบประกาศว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนีแ้ล้ว และตกลงยินยอม
ให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของข้ำพเจ้ำตำมวตัถุประสงค์ข้ำงต้น 

 
 


