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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

 บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงควำมส ำคัญของสิทธิส่วนบุคคล จึงให้

ควำมส ำคัญกับกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของลกูคำ้ พนักงำน ผูถ้ือหุน้ คู่คำ้ และบุคคลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งหรือท ำ

ธุรกรรมกบับริษัท (รวมเรียกว่ำ “ท่าน”) โดยจดัท ำนโยบำยฉบบันีข้ึน้เพื่อให้ท่ำนทรำบถึงขอ้มลูส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บ

รวบรวม วตัถปุระสงคใ์นกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล และมำตรกำรในกำรเก็บรวบรวม ใชแ้ละเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บคุคล รวมถงึสทิธิของเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคล ดงัต่อไปนี ้

1. ขอบเขตกำรบงัคบัใช ้

นโยบำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบันี ้มีผลบงัคับใชก้ับลกูคำ้ พนักงำน ผูถ้ือหุน้ คู่คำ้ และบุคคลต่ำง ๆ ที่

เกี่ยวขอ้งกบักำรใหบ้ริกำรของบริษัทหรือท ำธุรกรรมกบับริษัท รวมถงึผูป้ระมวลผลขอ้มลูในนำมบริษัท 

2. ค ำนิยำม 

2.1 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท ำให้สำมำรถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ ไม่ว่ำ

ทำงตรงหรือทำงออ้ม แต่ไม่รวมถงึขอ้มลูของผูถ้งึแก่กรรมโดยเฉพำะ  

2.2 “ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมำยถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีควำม

ละเอียดและอำจสุ่มเสี่ยงในกำรเลือกปฏิบติัอย่ำงไม่เป็นธรรม เช่น เชือ้ชำติ เผ่ำพันธุ ์ควำมคิดเห็น

ทำงกำรเมือง ควำมเชื่อในลทัธิ ศำสนำหรือปรชัญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติอำชญำกรรม ขอ้มลู

สุขภำพ ควำมพิกำร ข้อมูลสหภำพแรงงำน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภำพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่ง

กระทบต่อเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลในท ำนองเดียวกนัตำมที่คณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล

ประกำศก ำหนด 

2.3 “กำรประมวลผล” หมำยถึง กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย กำรลบ หรือกำร

ท ำลำยขอ้มลูสว่นบคุคล 

2.4 “เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง บุคคลธรรมดำซึ่งเป็นเจำ้ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้อมูลส่วน

บคุคลสำมำรถระบตุวัตนของบคุคลนัน้ได ้ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม 

2.5 “ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล” หมำยถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ  ำนำจหนำ้ที่ตัดสินใจเกี่ยวกับกำร

รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 
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2.6 “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บ

รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลตำมค ำสั่งหรือในนำมของบริษัท ทัง้นี ้บคุคลหรือนิติบุคคล 

ซึ่งด ำเนินกำรดงักลำ่วไม่เป็นผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล 

3. ขอ้มลูสว่นบคุคลที่บริษัทเก็บรวบรวม 

บริษัทอำจมีกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน ดงัต่อไปนี ้

3.1 ขอ้มลูสว่นบคุคลทั่วไป 

(ก) ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชนและ/หรือหนังสือ

เดินทำง ส ำเนำบตัรประชำชน 

(ข) ขอ้มลูติดต่อ ไดแ้ก่ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศพัท ์สถำนท่ีท ำงำน 

(ค) ต ำแหน่งงำน หน่วยงำนหรือองคก์ร 

(ง) ขอ้มลูเกี่ยวกบักำรใชง้ำนระบบอิเลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ อีเมล หมำยเลขไอพี Cookies 

3.2 ขอ้มลูสว่นบคุคลอ่อนไหว เช่น ขอ้มลูสขุภำพ ขอ้มลูสหภำพแรงงำน ขอ้มลูชีวภำพ ฯลฯ 

4. กำรเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล 

4.1 บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลภำยใตว้ัตถุประสงคเ์ท่ำที่จ  ำเป็น ภำยใต้

กำรด ำเนินงำนตำมวตัถุประสงคข์องบริษัทและ/หรือกฎหมำยเท่ำนั้น โดยบริษัทจะไม่กระท ำกำรใด 

ๆ ที่แตกต่ำงไปจำกวตัถปุระสงคท์ี่บริษัทไดแ้จง้ไวต่้อเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

4.2 บริษัทจะแจง้วตัถปุระสงคข์องกำรเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล และด ำเนินกำร

ขอควำมยินยอมเก็บในกำรเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูดังกล่ำว เวน้แต่เป็นกำรจ ำเป็น

เพื่อกำรปฏิบติัตำมสญัญำหรือเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของเจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคลก่อน

เขำ้ท ำสญัญำ เพื่อประโยชนส์ำธำรณะหรือปฏิบติัหนำ้ที่ในกำรใช้อ  ำนำจรฐัที่ไดร้บัมอบหมำย เพื่อ

ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยของผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล หรือเพื่อปฏิบติัตำมกฎหมำย 

4.3 ในกรณีที่เป็นกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลอ่อนไหว บริษัทจะด ำเนินกำรขอควำมยินยอมโดยชัด

แจง้จำกท่ำน เวน้แต่ กรณีที่เป็นขอ้มลูที่เปิดเผยต่อสำธำรณะดว้ยควำมยินยอมโดยชดัแจง้ และ/หรือ 

กำรเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลอ่อนไหวเพื่อควำมจ ำเป็นในกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยเพื่อใหบ้รรลุ

วตัถปุระสงคต์ำมที่กฎหมำย หรือเหตอุื่นใดตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

5. วตัถปุระสงคใ์นกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

บริษัทจะท ำกำรเก็บรวบรวม หรือใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน เพื่อวตัถปุระสงคต่์ำง ๆ ดงัต่อไปนี ้
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5.1 เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษัท หรือผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล ในกำรด ำเนินงำน

ของบริษัทหรือกำรใหบ้ริกำรของบริษัท เช่น กำรด ำเนินกิจกรรมบริษัท กำรติดต่อประสำนงำน กำร

ใหห้รือรบับริกำรในรูปแบบต่ำง ๆ 

5.2 เพื่อปฏิบติัตำมสญัญำ เช่น กำรจัดซือ้จดัจำ้ง กำรตรวจรับช ำระค่ำสินคำ้และบริกำร กำรตรวจสอบ

และประเมินกำรท ำงำนตำมขอ้ตกลงที่ก  ำหนดไวใ้นสญัญำหรือเอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  กำรท ำ

ธุรกรรมทำงกำรเงิน และภำษีที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบติัตำมสญัญำของบริษัท 

5.3 เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยบริษัท หรือผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

5.4 เพื่อวัตถุประสงคใ์นกำรป้องกันและระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสขุภำพของท่ำนหรือบุคคล

อื่น กำรควบคมุและปอ้งกนัโรคติดต่อ และเพื่อประโยชนใ์นกำรดแูลรกัษำควำมปลอดภยัของบริเวณ

อำคำร ภำยในอำคำร และพืน้ท่ีของบริษัท 

5.5 เพื่อท ำกำรตลำดหรือแจง้ข่ำวสำรเกี่ยวกบักิจกรรม ขอ้เสนอสง่เสริมกำรขำยผลติภณัฑ ์และบริกำร 

5.6 เพื่อกำรใชส้ทิธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย 

6. กำรเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

6.1 บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้กับบุคคลอื่นโดยปรำศจำกควำมยินยอมจำก

เจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคล และจะเปิดเผยตำมวตัถปุระสงคท์ี่ไดม้ีกำรแจง้ไวเ้ท่ำนัน้ 

6.2 บริษัทอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้กับหน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำนภำครัฐตำม

ขอ้บงัคบัของกฎหมำย ตำมค ำสั่งศำล ตำมค ำสั่งเจำ้หนำ้ที่ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อปฏิบติัตำมกฎหมำย และ

อำจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนต่อบุคคลอื่น โดยอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำยโดยไม่ตอ้งไดร้บั

ควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

ทั้งนี ้ ในกรณีที่ต้องมีกำรโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่ำงประเทศ บริษัทจะด ำเนินกำรตำมที่

พระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 ก ำหนดไวอ้ย่ำงเคร่งครดั 

7. มำตรกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคล 

บริษัทจะจดัใหม้ีมำตรกำรกำรรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ เพื่อให้

สอดคลอ้งกบักฎหมำย และคุม้ครองสทิธิของเจำ้ของขอ้มลู 

8. Cookies คืออะไร? 

Cookies คือ Text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอรข์องท่ำนที่ใช้เพื่อจัดเก็บรำยละเอียดข้อมูล log กำรใช้งำน 

internet ของท่ำน หรือพฤติกรรมกำรเยี่ยมชม website ของท่ำน 

9. กำรใช ้Cookies 
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บริษัทมีกำรใช ้Cookies เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล ตำมที่ด ำหนดไวต้ำม นโยบำยกำรใช ้Cookies 

10. สทิธิของเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

10.1 สทิธิขอเขำ้ถงึและขอรบัส ำเนำขอ้มลูสว่นบคุคลที่เกี่ยวกบัตน หรือขอใหเ้ปิดเผยถงึกำรไดม้ำซึ่งขอ้มูล

สว่นบคุคลดงักลำ่วที่ตนไม่ไดใ้หค้วำมยินยอม 

10.2 สทิธิขอใหด้ ำเนินกำรลบหรือท ำลำย หรือท ำใหข้อ้มลูสว่นบคุคลเป็นขอ้มลูที่ไม่สำมำรถระบตุวับุคคล

ที่เป็นเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

10.3 สทิธิในกำรขอใหร้ะงบักำรใชข้อ้มลูสว่นบคุคล 

10.4 สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่ไดใ้หค้วำมยินยอมไว ้ทั้งนี ้

กำรเพิกถอนควำมยินยอมย่อมไม่สง่ผลกระทบต่อกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล

ที่ไดใ้หค้วำมยินยอมไวแ้ลว้ 

10.5 สทิธิในกำรแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคล 

10.6 สทิธิในกำรใหโ้อนยำ้ยขอ้มลูสว่นบคุคล 

10.7 สทิธิขอคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนในเวลำใดก็ได ้

10.8 สิทธิในกำรรอ้งเรียนกรณีฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยต่อคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บคุคล 

กำรใชส้ทิธิอำจถกูจ ำกดัภำยใตก้ฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง อนึ่ง บริษัทอำจสงวนสทิธิหรือไม่ด ำเนินกำรตำม

ค ำขอของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในบำงกรณี เช่น เพื่อประโยชนส์ำธำรณะ ตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำยหรือ

ค ำสั่งของศำล ทัง้นีบ้ริษัทจะแจง้ใหเ้จำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลทรำบถึงเหตุผลของกำรปฏิเสธค ำขอดว้ย ในกรณี

ที่ท่ำนใชส้ทิธิดงักลำ่ว บำงกรณีอำจสง่ผลใหบ้ริษัทไม่สำมำรถบริกำรท่ำนไดอ้ย่ำงเต็มที่ 

ท่ำนสำมำรถติดต่อมำยังบริษัท เพื่อด ำเนินกำรยื่ นค ำร้องขอด ำเนินกำรตำมสิทธิข้ำงต้นได้ 

(รำยละเอียดปรำกฏตำมหวัขอ้ “ช่องทำงกำรติดต่อ” ดำ้นลำ่งนี)้  

ทัง้นี ้ท่ำนไม่จ  ำเป็นตอ้งเสยีค่ำใชจ้่ำยใด ๆ ในกำรด ำเนินตำมสทิธิขำ้งตน้ โดยบริษัทจะพิจำรณำและ

แจง้ผลกำรพิจำรณำตำมค ำรอ้งขอของท่ำนภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด  

11. กำรทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

บริษัทจะท ำกำรพิจำรณำทบทวนนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคลเป็นประจ ำเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

แนวทำงกำรด ำเนินงำน และกฎหมำย ทั้งนีห้ำกมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล บริษัท

จะประกำศแจง้กำรเปลี่ยนแปลงใหท้รำบอย่ำงชดัเจน 

12. ช่องทำงกำรติดต่อบริษัท 
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บริษัท บโูอโน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

104/2 หมู่ที่ 1 ต ำบลไทยำวำส อ ำเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 73210 

โทรศพัท ์: 034-311-984-6 

อีเมล : dataprivacy@buonogroup.com 

เว็บไซต ์: www.buonogroup.com 

 

                   นโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดพ้ิจำรณำและอนุมัติ ในกำร
ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2565  

 

                           นโยบำยฉบบันีม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 13 พฤษภำคม 2565 เป็นตน้ไป  

 

 

                                                                    ประกาศ ณ วันที ่13 พฤษภาคม 2565 
 
                                                                                             -ลงนามโดย- 
 
 (นางไขศรี เน่ืองสิกขาเพยีร) 
 ประธานกรรมการ 

                                                                                    
 

 


