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เอกสารประกาศความเป็นส่วนบุคคล (Privacy Notice) 

ส าหรับผู้มาติดต่อ ผู้ขอเข้าอาคาร สถานท่ีปฏิบัติงาน หรือพ้ืนท่ีเฉพาะของบริษัท 

 
บริษทั เอ แอนด ์ซี คอสเมติกส์ จ ำกดั (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทั” หรือ “องคก์ร”) ใหค้วำมส ำคญั

เป็นอยำ่งยิง่กบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูม้ำติดต่อ ผูข้อเขำ้อำคำร สถำนท่ีปฏิบติังำน หรือพื้นท่ี

เฉพำะของบริษทั และเพื่อใหท้่ำนมัน่ใจไดว้ำ่บริษทัจะใหค้วำมคุม้ครองและปฏิบติัต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่ำนโดยสอดคลอ้งกบักฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจึงไดก้ ำหนดเอกสำรประกำศ

ควำมเป็นส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบบัน้ีขึ้น เพื่อแจง้ใหท้่ำนทรำบรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรกบัขอ้มูล

ส่วนบุคคลไม่วำ่จะเป็นกำรเก็บรวบรวม ใช ้ และเปิดเผย (รวมเรียกวำ่ “กำรประมวลผล”) ซ่ึงอำจเกิดขึ้น 

ตลอดจนแจง้ใหท้่ำนทรำบถึงสิทธิในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน และช่องทำงกำรติดต่อบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

 

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และกรณีจ าเป็นต้องให้ข้อมูลส่วน

 บุคคล 

ในกรณีท่ีท่ำนเขำ้มำติดต่อ หรือขอเขำ้อำคำร หรือขอเขำ้ปฏิบติังำนในสถำนท่ีปฏิบติังำน หรือพื้นท่ี

เฉพำะของบริษทั บริษทัมีควำมจ ำเป็นตอ้งเก็บรวบรวม ใช ้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ตำม

วตัถุประสงคต่์ำง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

ข้อ
ท่ี 

วัตถุประสงค์ ฐานทางกฎหมาย 

1.1.  เพื่อควบคุมกำรเขำ้อำคำร สถำนท่ีปฏิบติังำน หรือพื้นท่ีเฉพำะของบริษทั 
ตลอดจนเพื่อสังเกตกำรณ์ ป้องกนั ขดัขวำง และตรวจสอบกำรเขำ้บริเวณ
ดงักล่ำวโดยมิไดรั้บอนุญำต เพื่อรักษำควำมปลอดภยับริเวณอำคำร สถำนท่ี
ปฏิบติังำน และพื้นท่ีเฉพำะ รวมถึงกำรแลกบตัร กำรลงทะเบียน กำรบนัทึก
ประวติัและขอ้มูลท่ีจ ำเป็นของผูรั้บเหมำท่ีเขำ้ปฏิบติังำนให้บริษทั หรือผูม้ำ
ติดต่อบริษทั ท่ีบริเวณอำคำร สถำนท่ีปฏิบติังำน และพื้นท่ีเฉพำะของบริษทั 
กำรบนัทึกประวติัของผูมี้สิทธิจอดรถ ภำยในบริเวณสถำนท่ีตำมท่ีบริษทั
ก ำหนด กำรบนัทึกประวติัของผูมี้สิทธิเขำ้-ออก ภำยในอำคำร และบริเวณ
สถำนท่ีของบริษทั 

ควำมจ ำเป็นเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบ

ดว้ยกฎหมำย 
(Legitimate 
Interests) 
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1.2. เพื่อดูแลรักษำควำมปลอดภยัใหแ้ก่พนกังำนและทรัพยสิ์นของบริษทั 
รวมถึงกำรใชก้ลอ้งวงจรปิดในกำรบนัทึกภำพบุคคลท่ีอยู่บริเวณอำคำร 
สถำนท่ีปฏิบติังำน และพื้นท่ีเฉพำะของบริษทั 

ควำมจ ำเป็นเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบ

ดว้ยกฎหมำย 
(Legitimate 
Interests) 

1.3. เพื่อกำรตรวจสอบกำรควบคุมภำยในของผูต้รวจสอบภำยในของบริษทัหรือ
ท่ีบริษทัจดัจำ้งจำกภำยนอก 

ควำมจ ำเป็นเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบ

ดว้ยกฎหมำย 
(Legitimate 
Interests) 

1.4. เพื่อกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบติัตำมหรือกำรใชสิ้ทธิ
เรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย และ
กำรด ำเนินคดีต่ำง ๆ รวมถึงเป็นหลกัฐำนประกอบกำรด ำเนินคดี (หำกมี) กบั
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตลอดจนกำรด ำเนินกำรเพื่อบงัคบัคดีตำมกฎหมำย 

ควำมจ ำเป็นเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบ

ดว้ยกฎหมำย 
(Legitimate 
Interests) 

1.5. เพื่อกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ค ำสั่งของหน่วยงำน องคก์รอิสระ หรือเจำ้
พนกังำนท่ีมีหนำ้ท่ีและอ ำนำจตำมกฎหมำย เช่น กำรปฏิบติัตำมหมำยเรียก 
หมำยอำยดั ค ำสั่งของศำล เจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจ อยักำร หน่วยงำนรำชกำร 

กำรปฏิบติัตำม
กฎหมำย 

(Legal Obligation) 
1.6. เพื่อกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยเก่ียวกบัประโยชน์สำธำรณะดำ้นกำร

สำธำรณสุข เช่น กำรป้องกนัดำ้นสุขภำพจำกโรคติดต่ออนัตรำยหรือโรค
ระบำดท่ีอำจติดต่อหรือแพร่เขำ้มำในรำชอำณำจกัร 

กำรปฏิบติัตำม
กฎหมำย 

(Legal Obligation) 
1.7. เพื่อกำรบริหำรจดักำรดำ้นสุขอนำมยัและควำมปลอดภยัของท่ำน กำรป้องกนัหรือ

ระงบัอนัตรำยต่อ
ชีวิต ร่ำงกำย หรือ
สุขภำพบุคคล 
(Vital Interests) 

1.8. เพื่อกำรลงทะเบียนและเก็บรวมขอ้มูลกำรใชง้ำน INTERNET  ของผูม้ำ
ติดต่อ เน่ืองจำกบริษทัมีบริกำรใหใ้ช ้ Wi-Fi  Hotspot ฟรี โดยมีก ำหนดเวลำ
สั้นๆ  
 

ควำมจ ำเป็นเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบ

ดว้ยกฎหมำย 
(Legitimate 
Interests) 
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บริษทัขอแจง้ใหท้่ำนทรำบวำ่ กำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของผูม้ำติดต่อ ผูข้อเขำ้อำคำร 

สถำนท่ีปฏิบติังำน หรือพื้นท่ีเฉพำะของบริษทัท่ีไดใ้หข้อ้มูลไวก้บับริษทันั้น บริษทัอำศยัฐำนทำงกฎหมำย

ประกำรต่ำง ๆ  ตำมท่ีแจง้ไวน้ี้ โดยไม่ไดอ้ำศยัควำมยนิยอม แต่อยำ่งไรก็ตำม อำจมีกำรประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลในบำงกรณีท่ีบริษทัไม่อำจใชฐ้ำนทำงกฎหมำยเหล่ำน้ีได ้ เช่น กรณีท่ีกฎหมำยก ำหนดใหจ้ะตอ้งไดรั้บ

ควำมยนิยอมจำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมละเอียดอ่อน 

(Sensitive data) เป็นตน้ ในกรณีเช่นนั้น บริษทัจะขอควำมยนิยอมโดยชดัแจง้จำกท่ำน (โปรดอ่านเอกสารขอ

ความยินยอมของบริษัทเพ่ิมเติมจากเอกสารนี)้  

2. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีการเกบ็รวบรวม 

โดยทัว่ไปแลว้ บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน โดยกำรขอขอ้มูลจำกท่ำนโดยตรง 

เช่น กำรใหท้่ำนกรอกขอ้มูลตำมแบบฟอร์มท่ีบริษทัก ำหนด หรือสอบถำมจำกท่ำน หรือขอใหท้่ำนส่ง

เอกสำรท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนใหแ้ก่บริษทั แต่อยำ่งไรก็ตำม อำจมีบำงกรณีท่ีบริษทัเก็บรวบรวม

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนมำจำกแหล่งอ่ืนเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่ำวขำ้งตน้ เช่น 

• นิติบุคคลท่ีท่ำนมีฐำนะเป็นผูแ้ทน ผูรั้บมอบอ ำนำจ ผูป้ฏิบติังำนแทน หรือ ลูกจำ้ง 

• พนกังำนของบริษทั ในกรณีท่ีมีกำรรำยงำนเหตุกำรณ์และอุบติักำรณ์ท่ีเกิดขึ้นในอำคำร 

สถำนท่ีปฏิบติังำน หรือพื้นท่ีเฉพำะของบริษทั 

ทั้งน้ี ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัด ำเนินกำรเก็บรวบรวมนั้น มีดงัต่อไปน้ี 

2.1. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ัวไป 

1) ขอ้มูลท่ีใชร้ะบุตวัตน (Identity Data) เช่น ช่ือ นำมสกุล เลขประจ ำตวัประชำชน หนงัสือเดินทำง เพศ 

วนัเดือนปีเกิด อำย ุสัญชำติ ลำยมือช่ือ ภำพถ่ำย 

2) ขอ้มูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์เบอร์โทรสำร อีเมล Line ID  

3) ขอ้มูลกำรติดต่อกบับริษทั (Communication Data) เช่น รูปภำพ ขอ้มูลกำรบนัทึกภำพเคล่ือนไหว 

4) หมำยเลขทะเบียนรถ 

5) ขอ้มูลกำรคดักรองตำมมำตรกำรป้องกนัโรคระบำด 

 

2.2. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความละเอยีดอ่อน 

โดยทัว่ไปแลว้ บริษทัไม่มีควำมประสงคจ์ะเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลศำสนำและหมู่โลหิตท่ีปรำกฏ

อยูใ่นส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของท่ำนเพื่อวตัถุประสงคใ์ดโดยเฉพำะ หำกท่ำนไดม้อบส ำเนำบตัร

ประจ ำตวัประชำชนใหแ้ก่บริษทั ขอใหท้่ำนปกปิดขอ้มูลดงักล่ำว หำกท่ำนมิไดป้กปิดขอ้มูลขำ้งตน้ ถือวำ่
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ท่ำนอนุญำตใหบ้ริษทัด ำเนินกำรปกปิดขอ้มูลเหล่ำนั้น และถือวำ่เอกสำรท่ีมีกำรปกปิดขอ้มูลดงักล่ำว มีผล

สมบูรณ์และบงัคบัใชไ้ดต้ำมกฎหมำยทุกประกำร ทั้งน้ี หำกบริษทัไม่สำมำรถปกปิดขอ้มูลไดเ้น่ืองจำก

ขอ้จ ำกดัทำงเทคนิคบำงประกำร บริษทัจะเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลดงักล่ำวเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของเอกสำร

ยนืยนัตวัตนของท่ำนเท่ำนั้น 

อยำ่งไรก็ตำม ในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของผูม้ำติดต่อ ผูข้อเขำ้อำคำร สถำนท่ีปฏิบติังำน 

หรือพื้นท่ีเฉพำะของบริษทั อำจมีบำงกิจกรรมท่ีบริษทั จะขอขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมละเอียดอ่อนบำง

ประกำรเพิ่มเติม เช่น ขอ้มูลสุขภำพ หรือ ขอ้มูลชีวภำพ (ขอ้มูลจ ำลองลำยน้ิวมือ ขอ้มูลภำพจ ำลองใบหนำ้) 

เพื่อวตัถุประสงคต์ำมท่ีเรำจะไดแ้จง้ไวโ้ดยเฉพำะในแบบฟอร์มกำรขอควำมยนิยอม และบริษทัจะด ำเนินกำร

ขอควำมยนิยอมจำกท่ำนโดยชดัแจง้ก่อนเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมละเอียดอ่อนดงักล่ำว 

 

3. ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัจะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นระยะเวลำเท่ำท่ีจ ำเป็นเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรเก็บ

รวบรวม ใช ้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือแจง้ฉบบัน้ี และอำจเก็บต่อไปตำม

ระยะเวลำท่ีจ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยหรือตำมอำยคุวำมทำงกฎหมำย เพื่อกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง

ตำมกฎหมำย กำรปฏิบติัตำมหรือกำรใชสิ้ทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำม

กฎหมำย หรือเพื่อเหตุอ่ืนตำมนโยบำยและขอ้ก ำหนดภำยในองคก์รของบริษทั 

4. การเปิดเผยข้อมูล 

ในกำรด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นหนงัสือแจง้ฉบบัน้ี บริษทัอำจเปิดเผยขอ้มูลของท่ำน

ใหแ้ก่บุคคลภำยนอกดงัต่อไปน้ี 

1) หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนก ำกบัดูแล หรือหน่วยงำนอ่ืนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด รวมถึงเจำ้

พนกังำนซ่ึงใชอ้ ำนำจตำมกฎหมำย เช่น ศำล ต ำรวจ 

2) ตวัแทน ผูรั้บจำ้ง/ผูรั้บจำ้งช่วง และ/หรือผูใ้หบ้ริกำรส ำหรับกำรด ำเนินงำนใด ๆ ให้แก่บริษทั 

เช่น ผูต้รวจสอบบญัชี ผูต้รวจสอบภำยใน ทนำยควำม ท่ีปรึกษำกฎหมำย 

 

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล 

ในฐำนะท่ีท่ำนเป็นเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิตำมท่ีก ำหนดไวโ้ดยพระรำชบญัญติั

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี ท่ำนสำมำรถขอใชสิ้ทธิต่ำง ๆ ของท่ำนไดต้ำมช่องทำงท่ีบริษทั

ก ำหนดในขอ้ 7. หรือผำ่นเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยจะสำมำรถเร่ิมใชสิ้ทธิได ้เม่ือกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลมีผลใชบ้งัคบักบับริษทั ซ่ึงสิทธิต่ำง ๆ มีรำยละเอียด ดงัน้ี 
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5.1. สิทธิในการเพกิถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) 

ในกรณีท่ี บริษัทขอควำมยินยอมจำกท่ำน ท่ำนมีสิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมในกำร

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่ำนไดใ้ห้ควำมยินยอมกบับริษทัได ้เวน้แต่กำรเพิกถอนควำมยินยอมจะมี

ขอ้จ ำกดัโดยกฎหมำยหรือสัญญำท่ีใหป้ระโยชน์แก่ท่ำน 

ทั้งน้ี กำรเพิกถอนควำมยนิยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่ำนไดใ้ห้

ควำมยนิยอมไปแลว้โดยชอบดว้ยกฎหมำย  

5.2. สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access) 

ท่ำนมีสิทธิขอเขำ้ถึงและขอรับส ำเนำขอ้มูลของท่ำนซ่ึงอยู่ในควำมรับผิดชอบของบริษทั รวมถึง

ขอใหบ้ริษทัเปิดเผยกำรไดม้ำซ่ึงขอ้มูลดงักล่ำวท่ีท่ำนไม่ไดใ้หค้วำมยนิยอมต่อบริษทัได ้

5.3. สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability Right) 

ท่ำนมีสิทธิขอใหบ้ริษทัโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนท่ีท่ำนใหไ้วก้บับริษทัไดต้ำมท่ีกฎหมำย

ก ำหนด 

5.4. สิทธิในการคัดค้านการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) 

ท่ำนมีสิทธิในกำรคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัท่ำนส ำหรับกรณีกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตนไดต้ำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  

5.5. สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Erasure Right) 

ท่ำนมีสิทธิขอใหบ้ริษทัลบขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด อยำ่งไรก็ตำม บริษทั

อำจเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ซ่ึงอำจมีบำงระบบท่ีไม่สำมำรถลบขอ้มูลได ้ ใน

กรณีเช่นนั้นบริษทัจะจดัใหมี้กำรท ำลำยหรือท ำใหข้อ้มูลดงักล่ำวกลำยเป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถระบุตวัตนของ

ท่ำนได ้ 

5.6. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing) 

ท่ำนมีสิทธิขอใหบ้ริษทัระงบักำรใชข้อ้มูลของท่ำนไดต้ำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
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5.7. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification) 

กรณีท่ีท่ำนเห็นวำ่ขอ้มูลท่ีบริษทัมีอยูน่ั้นไม่ถูกตอ้งหรือท่ำนมีกำรเปล่ียนแปลงขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่ำนเอง ท่ำนมีสิทธิขอใหบ้ริษทัแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อใหข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวถูกตอ้ง เป็น

ปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผิด 

5.8. สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint) 

ท่ำนมีสิทธิในกำรร้องเรียนต่อพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีผูมี้อ  ำนำจตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคล พ.ศ. 2562 หำกบริษทั ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมพระรำชบญัญติัดงักล่ำวได ้

6. การแก้ไขเปลีย่นแปลงแบบแจ้งฉบับนี้ 

บริษทัอำจแกไ้ขปรับปรุงแบบแจง้เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีเป็นคร้ังครำว และเม่ือมีกำร

แกไ้ขเปล่ียนแปลงเช่นวำ่นั้น บริษทัจะประกำศใหท้่ำนทรำบผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบริษทั และ/หรือแจง้ให้

ท่ำนทรำบผำ่นทำงอีเมล ์ ทั้งน้ี หำกจ ำเป็นตอ้งขอควำมยินยอมจำกท่ำน ทำงบริษทัจะด ำเนินกำรขอควำม

ยนิยอมจำกท่ำนเพิ่มเติมดว้ย 

7. วิธีการติดต่อ 

ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยหรือตอ้งกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ของท่ำน กำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลของท่ำน กำรใชสิ้ทธิของท่ำน หรือมีขอ้ร้องเรียนใด ๆ ท่ำน

สำมำรถติดต่อบริษทั ไดต้ำมช่องทำงดงัต่อไปน้ี 

สถำนท่ีติดต่อ:  
 บริษทั เอ แอนด ์ซี คอสเมติกส์ จ ำกดั  
227 ถนนประชำรำษฏร์ 1 แขวงบำง
ซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพฯ 
  

เบอร์โทรศพัท:์   
02 - 9123575-7 

 

 
  
  

 


