ประกาศว่ าด้ วยการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษั ท เสริ ม สุ ข จ ำกั ด (มหำชน) (“บริ ษั ท ”) ในฐำนะผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล เคำรพในสิ ท ธิ
ควำมเป็ นส่วนตัวของท่ ำน และตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรเก็บ รักษำข้ อ มูลส่วนบุ คคลของท่ำน (“ข้ อ มู ล ส่ วน
บุ ค คล”) บริ ษัทจึงได้ จัดทำประกำศฉบับนีข้ ึ ้นเพื่อกำรคุ้ม ครองข้ อมูลส่ว นบุคคลของท่ำนตำมกฎหมำยว่ำด้ ว ยกำร
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล

1. บริษัทมีวัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
ดังต่ อไปนี ้
• เพื่อประโยชน์ ในการยืนยันหรือระบุตัวตนของท่ านในการเข้ าร่ วมกิจกรรมต่ าง ๆ
ของบริษัท
• เพื่อจัดทากิจกรรมส่ งเสริมการขายและการตลาดเกี่ยวกับสินค้ าและการให้ บริการ
ต่ าง ๆ ของบริษัท และ/หรือกลุ่มไทยเบฟ รวมทัง้ การโฆษณาประชาสัมพันธ์
กิจกรรม โปรโมชั่น สินค้ า และบริการ ตลอดจนให้ คาแนะนาที่เหมาะสมเพื่อ
ประโยชน์ สูงสุดและตอบสนองความต้ องการของท่ าน
• เพื่อการศึกษา วิจัย จัดทาสถิติ พัฒนาและปรับปรุ งสินค้ าและการให้ บริการของกลุ่ม
ไทยเบฟเพื่อประโยชน์ สูงสุดของท่ าน
• เพื่อประโยชน์ ในการติดต่ อสื่อสาร การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ของบริษัท และ/หรือ
กลุ่มไทยเบฟที่เผยแพร่ ผ่านช่ องทางการสื่อสารต่ างๆ
• เพื่อประโยชน์ ในการคัดเลือกและสรรหาบุคลากรเข้ าทางานกับบริษัทและ/หรือกลุ่ม
ไทยเบฟ
2. การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
กำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำน จะต้ องได้ รับควำมยินยอมจำกท่ำน และบริษัท
จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว เท่ำที่จำเป็ นภำยใต้ ขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ท่ำนได้ ให้
ควำมยินยอมไว้ แก่บริษัท
ควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ไม่ใช่เงือ่ นไขกำรเข้ ำถึงกำร
บริกำรหรื อช่องทำงกำรสื่อสำรของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม กรณีที่กำรให้ บริกำร กำรดำเนินกำรหรื อกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ
ของบริษัทบำงประกำรจำเป็ นต้ องอำศัยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำน และท่ำนไม่ให้ ควำมยินยอมหรื อเพิกถอนควำม

ยินยอมในภำยหลังอำจก่อให้ เกิดข้ อจำกัดในกำรให้ บริกำร หรื อเข้ ำถึงช่องทำงกำรสื่อสำร หรื อกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ
ได้ อย่ำงครบถ้ วน
บริษัทอำจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้ รับควำมยินยอมจำกท่ำนในกรณี
ดังต่อไปนี ้
(1) เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่เกี่ยวกับกำรจัดทำเอกสำรประวัตศิ ำสตร์ หรื อจดหมำยเหตุเพื่อประโยชน์
สำธำรณะ หรื อที่เกี่ยวกับกำรศึกษำวิจยั หรื อสถิติซึ่งได้ จดั ให้ มีมำตรกำรปกป้องที่เหมำะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและ
เสรี ภำพของเจ้ ำของข้ อมูลส่วนบุคคล ทังนี
้ ้ ตำมที่คณะกรรมกำรคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลประกำศกำหนด
(2) เพื่อป้องกันหรื อระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล
(3) เป็ นกำรจำเป็ นเพือ่ กำรปฏิบตั ิตำมสัญญำซึ่งท่ำนเป็ นคู่สญ
ั ญำหรื อเพื่อใช้ ในกำรดำเนินกำรตำมคำขอ
ของท่ำนก่อนเข้ ำทำสัญญำนัน้
(4) เป็ นกำรจำเป็ นเพือ่ กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ในกำรดำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะของบริษัท หรื อปฏิบตั ิ
หน้ ำที่ในกำรใช้ อำนำจรัฐทีไ่ ด้ มอบให้ แก่ผ้ คู วบคุมข้ อมูลส่วนบุคคล
(5) เป็ นกำรจำเป็ นเพือ่ ประโยชน์โดยชอบด้ วยกฎหมำยของบริษทั หรื อของบุคคลหรื อนิติบุคคลอื่น เว้ นแต่
ประโยชน์ดงั กล่ำวมีควำมสำคัญน้ อยกว่ำสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐำนในข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ ำของข้ อมูลส่วนบุคคล
(6) เป็ นกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
3. นโยบายคุกกี ้
“คุกกี”้ คือ ข้ อมูลที่ มีกำรส่งไปยังระบบของท่ำนผ่ำนโปรแกรมกำรเข้ ำถึงเว็บไซต์ต่ำง ๆ (Web browser)
โดยเจ้ ำของโปรแกรมกำรเข้ ำถึงเว็บไซต์นนั ้ และผ่ำนเว็บไซต์ http://www.sermsukplc.com ของบริษัท (“เว็บไซต์ของ
บริ ษัท”) และเมื่อมีกำรติดตัง้ ข้ อมูลดังกล่ำวไว้ ในระบบของท่ ำนแล้ ว กำรเปิ ดใช้ งำนคุกกีจ้ ะทำให้ ท่ ำนได้ รับ ควำม
สะดวกสบำยในกำรใช้ งำนเว็บไซต์ ของบริ ษัทมำกยิ่งขึ ้น เนื่องจำกคุกกีจะท
้ ำหน้ ำที่เก็บรวบรวมข้ อมูลกำรใช้ งำนและ
กำรตังค่
้ ำของท่ำนโดยอัตโนมัติ เช่น ข้ อมูลกำรล็อกอิน รวมถึงเว็บไซต์ที่เข้ ำเยี่ยมชมทังก่
้ อนและหลังเว็บไซต์ของบริษัท
เป็ นต้ น
http://www.sermsukplc.com ใช้ คุก กี ้ (cookies) หรื อ ไฟล์ ข้ อ มูล ขนำดเล็ ก เพื่ อ ช่ ว ยให้ บริ ษั ท สำมำรถ
พัฒนำ หรื อปรับปรุ งแก้ ไขเว็บไซต์ของบริ ษัทให้ ดียิ่งขึ ้น เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรในกำรใช้ งำนของท่ำนได้ อย่ำง
ถูกต้ อง แม่นยำ และสะดวกมำกยิ่งขึ ้น
เมื่อท่ำนได้ ยอมรับคุกกีใ้ นกำรเข้ ำใช้ บริ กำรเว็บไซต์ของบริ ษัทแล้ ว กำรใช้ บริ กำรเว็บไซต์ ของบริ ษัทอย่ำง
ต่ อ เนื่ อ งในครั ง้ ต่ อ ไปโดยไม่ เปลี่ ย นแปลงกำรตัง้ ค่ ำ บนอิ นเตอร์ เน็ ต เบรำว์ เซอร์ อุ ป กรณ์ ข องท่ ำ นจะยอมรั บคุกกี ้

โดยอัตโนมัติ ซึ่งหำกท่ำนไม่ต้องกำรให้ คุกกีท้ ำกำรรวบรวมข้ อมูล ท่ำนสำมำรถเลือกเปลี่ยนแปลงกำรตังค่
้ ำยอมรับ
ที่ ส่วน “กำรตังค่
้ ำ” ของแถบเครื่ องมือบนอินเตอร์ เน็ตเบรำว์เซอร์ ได้

4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตรำบเท่ำระยะเวลำที่จำเป็ นต่อกำรประมวลผล
5. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริษัทอำจเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ แก่บริษัทในเครื อ บริษัทในกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
(มหำชน) (“กลุ่มไทยเบฟ”) และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมำยจำกบริษัทให้ เป็ นผู้ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลและ/หรื อ
หน่วยงำนของรัฐและ/หรื อเอกชนเพื่อปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยหรื อตำมที่ท่ำนได้ ให้ ควำมยินยอม
6. สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ท่ำนในฐำนะเจ้ ำของข้ อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในกำรดำเนินกำร ดังนี ้
6.1 สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล
6.2 สิทธิในกำรขอเข้ ำถึงหรื อขอรับสำเนำข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรื อขอให้ บริษัทเปิ ดเผยถึง กำร
ได้ มำซึ่งข้ อมูลที่ท่ำนไม่ได้ ให้ ควำมยินยอมไว้
6.3 สิทธิในกำรขอรับ ส่ง หรื อโอนย้ ำยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ได้ ให้ ไว้ กับบริษัทไปยังผู้ควบคุม
ข้ อมูลส่วนบุคคลรำยอื่น
6.4 สิทธิในกำรคัดค้ ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
6.5 สิทธิในกำรขอลบ หรื อทำลำย หรื อทำให้ ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในรูปแบบข้ อมูลที่ไม่สำมำรถระบุ
ตัวตนบุคคลที่เป็ นเจ้ ำของข้ อมูลได้
6.6 สิทธิในกำรขอให้ บริษัทระงับกำรใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล
6.7 สิทธิในกำรขอให้ ดำเนินกำรให้ ข้อมูลส่วนบุคคลนันถู
้ กต้ อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ ก่อ
ให้ เกิดควำมเข้ ำใจผิด หำกบริษัทไม่ดำเนินกำรตำมคำร้ องขอของท่ำน บริษัทจะบันทึกคำร้ องขอของท่ำนพร้ อมเหตุผล
เอำไว้ เพื่อกำรตรวจสอบ
6.8 สิทธิในกำรร้ องเรี ยนเกี่ยวกำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
ทังนี
้ ้ ภำยใต้ หลักเกณฑ์ที่กฎหมำยคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้
ในกรณีที่ท่ำนประสงค์จะใช้ สิทธิดงั กล่ำวข้ ำงต้ น โปรดติดต่อไปยังบุคคลที่ระบุในข้ อ 11. (ติดต่ อบริษัท)
7. มาตรการรักษาความปลอดภัย
บริษัทได้ จดั ให้ มีระบบกำรปกป้องข้ อมูลส่วนบุคคลจำกกำรเข้ ำถึง กำรเปลี่ยนแปลง และกำรทำลำย โดยไม่ได้
รับอนุญำต โดยบริ ษัทตกลงใช้ ระบบรักษำควำมปลอดภัยที่ได้ มำตรฐำน เพื่อคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำน และ

ในกำรรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลไม่ว่ำทังหมดหรื
้
อบำงส่วน บริษัทตกลงดำเนินกำรตำมสิทธิและ
หน้ ำที่ที่พึงมีหรื อพึงปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยกำรคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
8. บุคคลที่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าถึงข้ อมูลส่ วนบุคคล
เฉพำะเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องบริ ษั ทหรื อ บุค คลที่ บ ริ ษั ท มอบหมำยให้ มี ห น้ ำ ที่ หรื อ ควำมรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วข้ อ งกับ
วัตถุประสงค์กำรใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลหรื อเพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำยเท่ำนัน้ ที่มีสิทธิเข้ ำถึงข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้
โดยบริ ษัทจะควบคุมให้ เฉพำะเจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัทหรื อบุคคลที่บริ ษัทมอบหมำยดังกล่ำวสำมำรถเข้ ำถึงข้ อมูลส่วน
บุคคลของท่ำนได้
9. การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี ้
บริ ษัทอำจพิจำรณำทบทวนประกำศฉบับนีเ้ พื่อให้ สอดคล้ องกับแนวปฏิบัติแ ละกฎหมำย หรื อข้ อบังคับที่
เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงประกำศฉบับนี ้ บริ ษัทจะประกำศผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท หรื อช่องทำงกำรสื่อสำร
อื่นของบริษัท
10. กฎหมายที่ใช้ บังคับ
ประกำศฉบับนีอ้ ยู่ภำยใต้ บงั คับของกฎหมำยไทย และศำลไทยมีเขตอำนำจในกำรพิจำรณำข้ อพิพำทที่เกิดขึ ้น
11. ติดต่ อบริษัท
หำกท่ำนมีข้อสอบถำมเกี่ยวกับประกำศฉบับนี ้ หรื อประสงค์ที่จะใช้ สิทธิ ของเจ้ ำของข้ อมูลส่วนบุคคลตำมข้ อที่
6 (สิทธิของเจ้ ำของข้ อมูลส่วนบุคคล) ท่ำนสำมำรถติดต่อบริษัทได้ ตำมที่อยู่และวิธีกำร ดังต่อไปนี ้
บริ ษั ท เสริ ม สุข จ ำกั ด (มหำชน) สำนัก งำนใหญ่ ตัง้ อยู่ เลขที่ 90 อำคำรซี ดับ เบิ ล้ ยู ทำวเวอร์ ชัน้ 31-32
ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
โทร.02-7839000 ต่อ เจ้ ำหน้ ำที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อ สำนักกฎหมำย

ข้ ำพเจ้ ำได้ อ่ำนและรับทรำบประกาศว่ าด้ วยการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลนี ้แล้ ว และตกลงยินยอม
ให้ บริ ษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของข้ ำพเจ้ ำตำมวัตถุประสงค์ข้ำงต้ น

