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นโยบายความเป็นส่วนตัวส าหรับลูกค้าและคู่ค้า 

บริษทั บางกอกแร้นช ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งมัน่ท่ีจะคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะท่ีท่านเป็นลูกคา้/คู่

คา้ของบริษทั ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะไดรั้บการคุม้ครองตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษทัใน

ฐานะผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลมีหนา้ท่ีตามกฎหมายในการแจง้เอกสารฉบบัน้ีใหท่้านทราบถึงวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม 

ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงแจง้ใหท่้านทราบสิทธิของท่านในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

1. ค าจ ากดัความ 

ในนโยบายฉบบัน้ี ค  าหรือขอ้ความสามารถนิยามไดด้งัน้ี  

ค าจ ากดัความ ความหมาย 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal data) หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่วา่

ทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ 

2. ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหว (Sensitive 

Data)  

หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับเช้ือชาติ เผ่าพนัธ์ุ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเช่ือในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ 
ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน 
ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ (เช่น ขอ้มูลภาพจ าลองใบหน้า ขอ้มูล
จ าลองม่านตา ขอ้มูลจ าลองลายน้ิวมือ) หรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีกระทบต่อ
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกนัตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด 

3. ประมวลผล หมายถึง การเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
ผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

4. ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีอ านาจในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเก็บ
รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

5. ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล  หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงด าเนินการเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้
หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูล
ส่วนบุคคล 

6. เวบ็ไซต ์

 

หมายถึง เวบ็ไซตซ่ึ์งบริษทั บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) เป็นเจา้ของ
หรือใหบ้ริการแลว้แต่กรณี 
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2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทเกบ็รวบรวม สามารถจ าแนกเป็นประเภทดงัต่อไปนี ้

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอยีด 

1. ขอ้มูลระบุตวัตน  เช่น ช่ือ นามสกุล รูปถ่ายใบหน้า เพศ วนัเดือนปีเกิด อายุ สัญชาติ 

หนงัสือเดินทาง หมายเลขบตัรประชาชน หรือหมายเลขท่ีระบุตวัตนอ่ืน 

ๆ 

2. ขอ้มูลส าหรับการติดต่อ  เช่น ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล สถานท่ีจดัส่งสินคา้ สถานท่ีจดัส่งใบ

แจ้งหน้ี สถานท่ีจดัส่งหนังสือรับรองการหัก ณ ท่ีจ่าย ไอดีแอปพลิเค

ชนัไลน์ และขอ้มูลผูท่ี้สามารถติดต่อได ้

3. ขอ้มูลการเงิน  เช่น รายละเอียดบญัชีธนาคาร เอกสารประกอบการยื่นแบบแสดงภาษี

เงินได ้ขอ้มูลส่วนบุคคลตามใบแจง้หน้ี ใบก ากบัภาษี ใบเสร็จรับเงิน 

ใบส าคญัรับเงิน หนงัสือรับรองการหกั ณ ท่ีจ่าย 

4. ขอ้มูลเก่ียวกบัการท างาน (ผูติ้ดต่อของ

ลูกคา้หรือคูค่า้) 

เช่น ต าแหน่งหรือฐานะ ต าแหน่งงาน แผนกงาน อาชีพ ขอ้มูลท่ีปรากฏ

บนนามบตัร 

5. ขอ้มูลท่ีปรากฏในเอกสารประกอบการท า

ธุรกรรมต่าง ๆ หรือข้ึนทะเบียนเป็นลูกคา้

หรือคูค่า้ของบริษทั  

เช่น ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีปรากฏในส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาหนงัสือ

เดินทาง ส าเนาทะเบียนบา้น ส าเนาใบอนุญาตต่าง ๆ ส าเนาโฉนดท่ีดิน 

ใบขอเปิดหน้าบญัชีลูกคา้หรือคู่คา้ หนังสือมอบอ านาจ ส าเนาหนังสือ

รับรองบริษัท ส าเนาภพ.09/20 สัญญาซ้ือขายหรือสัญญาอ่ืนใดท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรม ใบส่งสินคา้  

6. ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเป็นขอ้มูลอ่อนไหว เช่น ขอ้มูลชีวภาพ ขอ้มูลลายพิมพน้ิ์วมือ ภาพสแกนใบหนา้ (Face scan 

/ Face recognition) ขอ้มูลศาสนา ขอ้มูลสุขภาพ ขอ้มูลเช้ือชาติ ขอ้มูล

ประวติัอาชญากรรม เป็นตน้ ทั้งน้ี บริษทัไม่มีนโยบายจดัเก็บขอ้มูลส่วน

บุคคลท่ีเป็นขอ้มูลอ่อนไหวของท่าน เวน้แต่บริษทัไดรั้บความยินยอม

โดยชดัแจง้จากท่านหรือกรณีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 

7. ขอ้มูลการบนัทึก บนัทึกเสียงการสนทนา และบนัทึกโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) 

3. แหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคล  

3.1 บริษทัอาจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น เม่ือท่านใชบ้ริการและให้ขอ้มูลผา่นเวป็ไซตข์องบริษทั หรือ

เม่ือท่านให้ขอ้มูลผ่านช่องทางท่ีบริษทัจดัเตรียมไว ้เม่ือท่านเขา้ท าสัญญาหรือธุรกรรมกบับริษทัและส่งมอบเอกสารและส าเนา

เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่าน หรือเม่ือท่านซ้ือสินคา้หรือบริการของบริษทั หรือเม่ือท่านขายสินคา้หรือบริการใหแ้ก่บริษทั  

หรือเม่ือท่านสอบถามขอ้มูล ใหค้วามเห็น หรือส่งขอ้ร้องเรียนต่อบริษทั เป็นตน้ 
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3.2 บริษทัอาจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอก เช่น หน่วยงานราชการ คู่คา้หรือพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษทั 

เวบ็ไซตอ่ื์น ๆ ท่ีน่าเช่ือถือ เป็นตน้ 

4. วตัถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทมีวตัถุประสงค์ในเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลของผูส้มัครงานและบุคลากรของบริษทัโดยอาศัย
หลกัเกณฑห์รือฐานทางกฎหมายดงัต่อไปน้ีเพ่ือเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

ล าดบั วตัถุประสงค์ ฐานการประมวลผล 

1.  เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัท าและการบริหารจดัการสัญญาระหวา่งบริษทั

กบัลูกคา้หรือคู่คา้ของบริษทั รวมถึงการด าเนินการของบริษทัให้เป็นไป

ตามสญัญา 

เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติ

ตามสญัญา  (ม.24(3)) 

2.  เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจดัซ้ือจดัจา้ง หรือการลงทะเบียนลูกคา้หรือคู่คา้

รายใหม่ หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ตลอดจนการด าเนินการ

ตามค าขอต่าง ๆ ของลูกคา้หรือคู่คา้ 

เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติ

ตามสญัญา  (ม.24(3)) 

3.  เพ่ือบนัทึกการตั้งเจา้หน้ีและลูกหน้ีของบริษทั การออกใบแจง้หน้ี การออก

ใบก ากบัภาษี การท าการเบิกจ่ายเงินและการรับเงิน รวมถึงการท าธุรกรรม

ทางการเงินต่าง ๆ และการด าเนินการทางบญัชีของบริษทัท่ีเก่ียวกบัลูกคา้

หรือคู่คา้ 

เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติ

ตามสญัญา  (ม.24(3)) 

4.  เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการติดต่อส่ือสารหรือประสานงานในการด าเนินงาน

หรือภารกิจของบริษทักบับุคคลภายนอก ลูกคา้ หรือคู่คา้ของบริษทั รวมถึง

พนกังานของลูกคา้หรือคู่คา้ดงักล่าว 

เพื่ อประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย  (Legitimate Interest) 

ของบริษทั (ม.24(5)) 

 

5.  เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล ข่าวสาร กิจกรรมของบริษทั 

เช่น การอบรม การจัดประชุม การสัมมนา โครงการของบริษทั การจัด

กิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์ การจดักิจกรรมเพ่ือสงัคม เป็นตน้ 

เพื่ อประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย  (Legitimate Interest) 

ของบริษทั (ม.24(5)) 

 

6.  เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรับเร่ืองร้องเรียนจากลูกคา้หรือคู่คา้ พนกังานหรือ

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัลูกคา้หรือคู่คา้ 

เพื่ อประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย  (Legitimate Interest) 

ของบริษทั (ม.24(5)) 
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7.  เพื่อการตรวจสอบและการรักษาความปลอดภยัภายในบริเวณอาคารหรือ
สถานท่ีของบริษทั และการประเมินความเส่ียงดา้นความปลอดภยั รวมถึง
การเขา้และออกเพื่อปฏิบติังานในสถานท่ีของบริษทั การแลกบตัรเขา้ออก
อาคารหรือสถานท่ีของบริษทั และการบนัทึกขอ้มูลการเขา้ออกสถานท่ี
ของบริษทั และการบนัทึกภาพภายในอาคารหรือส านกังาน หรือบริเวณ
พ้ืนท่ีโดยรอบดว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

เพื่ อประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย  (Legitimate Interest) 
ของบริษทั (ม.24(5)) 
 

8.  เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

และค าสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวขอ้ง เช่น การจดัท ารายงานภาษียื่นต่อกรมสรรพากร การตรวจสอบ

ทางบญัชีโดยผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายนอก เป็นตน้ 

เป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย (ม.

24(6)) 

9.  เพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใชสิ้ทธิ

เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การ

ด าเนินคดีต่าง ๆ ตลอดจนการด าเนินการเพ่ือบงัคบัคดีตามกฎหมาย 

เพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตาม

กฎหมาย (ม.26(4)) 

10.  เพ่ือป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออนัตรายท่ีอาจแพร่เขา้มาภายใน

บริษทั โดยการคดักรองบุคคลท่ีเขา้และออกในสถานท่ี รวมถึงการติดตาม

และจดัให้มีการรายงานการเดินทางท่ีอาจจะก่อให้เกิดความเส่ียงในการ

แพร่กระจายของโรคได ้

เพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตาม

กฎหมาย (ม.26(5)(ข)) 

 

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามวตัถุประสงคท่ี์บริษทัไดแ้จง้แก่ท่านเท่านั้น โดยบริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านในกรณีดงัต่อไปน้ี   

5.1 บริษทัในเครือในกลุ่มของบริษทั โดยบริษทัอาจเปิดเผยให้แก่พนักงานหรือบุคคลกรของบริษทัในเครือตามความ

จ าเป็นเพื่อการจดัการขอ้มูลหรือการประมวลผลตามวตัถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้ไว ้

5.2 ผูใ้ห้บริการซ่ึงเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัมอบหมายหรือว่าจ้างให้ท าหน้าท่ีบริหารจัดการหรือ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่บริษทัในการให้บริการต่าง ๆ ไดแ้ก่ การบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล การให้บริการดา้น

ความปลอดภยั การให้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือบริการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัหรืออาจ

เป็นประโยชน์ต่อท่าน 

5.3 หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากับดูแล หรือหน่วยงานอ่ืนตามท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย รวมถึงเจ้าพนักงานหรือ

หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีหรือใชอ้  านาจตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร ส านกังานประกนัสังคม กรมพฒันาธุรกิจการคา้ ส านกังาน
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คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ศาล สถานีต ารวจ ธนาคารแห่งประเทศไทย โรงพยาบาล 

เป็นตน้ 

5.4 คู่คา้ ผูรั้บเหมา หรือคู่สญัญาของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั  

5.5 หน่วยงานรัฐวสิาหกิจหรือเอกชน เช่น ธนาคาร สถาบนัการเงิน บริษทัประกนั โรงพยาบาล เป็นตน้ 

5.6 ท่ีปรึกษาของบริษทั เช่น ผูต้รวจสอบบญัชี ผูต้รวจประเมินภายนอก วิทยากร ทนายความหรือท่ีปรึกษากฎหมาย เป็น

ตน้ 
5.7 บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีท่านใหค้วามยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือหน่วยงานนั้น ๆ 

6. ระยะเวลาจดัเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษทัจะจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวใ้นระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือการปฏิบติัตามวตัถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้ต่อท่าน หรือ

ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นนโยบายฉบบัน้ี โดยในกรณีท่ีท่านยติุความสัมพนัธ์หรือส้ินสุดการจา้งกบับริษทั หรือกรณีไม่มี

การใชบ้ริการหรือการท าธุรกรรมบริษทัแลว้ บริษทัจะจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปอีก 10 ปี หรือจดัเก็บตามระยะเวลา

ท่ีกฎหมายก าหนด หรือตามอายุความ หรือตามท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนด เช่น กรมสรรพากร เป็นตน้ หรือเพ่ือการใชสิ้ทธิ

เรียกร้องตามกฎหมาย ทั้งน้ี เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว บริษทัจะด าเนินการลบ หรือท าลายขอ้มูล

ส่วนบุคคล หรือท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลได ้

7. การเช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซต์ของบุคคลภายนอก 

เวบ็ไซตข์องบริษทัอาจมีลิงก์เช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซตข์องบุคคลภายนอก ซ่ึงบุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจเก็บรวบรวมขอ้มูล

บางอยา่งเก่ียวกบัการใชบ้ริการของท่าน โดยบริษทัไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภยัหรือความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลใดๆ 

ของท่านท่ีเก็บรวบรวมโดยเวบ็ไซตข์องบุคคลภายนอกดงักล่าว ท่านควรใชค้วามระมดัระวงัและตรวจสอบนโยบายความเป็น

ส่วนตวัของเวบ็ไซต ์ผลิตภณัฑ ์และบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้นดว้ย 

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

ในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องขอใหบ้ริษทัด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตท่ี

กฎหมายอนุญาตใหก้ระท าได ้ดงัน้ี 

8.1 ท่านมีสิทธิท่ีจะทราบหรือขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตนซ่ึงอยูใ่นความรับผิดชอบของบริษทั หรือขอให้

บริษทัเปิดเผยการไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีท่านไม่ไดใ้หค้วามยนิยอม  

8.2 ท่านมีสิทธิท่ีจะขอใหบ้ริษทัด าเนินการแกไ้ขเพ่ือใหข้อ้มูลถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนัสมบูรณ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด

ไดใ้นกรณีท่ีท่านเห็นวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลใดท่ีเก่ียวกบัตนไม่ถูกตอ้ง ไม่เป็นปัจจุบนั ไม่สมบูรณ์ หรืออาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด  

8.3 ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยนิยอมท่ีใหบ้ริษทัเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเม่ือใดก็ได ้

เวน้แต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีขอ้จ ากดัโดยกฎหมายหรือสัญญาท่ีให้ประโยชน์แก่ท่าน เช่น ท่านยงัมีภาระหน้ีหรือภาระ
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ผูกพนัตามกฎหมายอยู่กบับริษทั เป็นตน้ ทั้งน้ี การเพิกถอนความยินยอมดงักล่าวอาจท าให้ท่านไม่สามารถรับบริการหรือท า

ธุรกรรมกบับริษทัได ้หรืออาจท าใหบ้ริการท่ีจะไดรั้บจากบริษทัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

8.4 ท่านมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตนจากบริษทัได ้ในกรณีท่ีบริษทัไดท้ าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ใน

รูปแบบท่ีสามารถอ่านหรือใชง้านโดยทัว่ไปไดด้ว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีท างานไดโ้ดยอตัโนมติัและสามารถใชห้รือเปิดเผย

ไดด้ว้ยวธีิการอตัโนมติั รวมทั้งท่านมีสิทธิขอใหบ้ริษทัส่งหรือโอนขอ้มูลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน 

เม่ือสามารถท าไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมติั หรือท่านมีสิทธิขอรับขอ้มูลท่ีบริษทัส่งหรือโอนขอ้มูลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุม

ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนโดยตรง เวน้แต่สภาพทางเทคนิคไม่สามารถท าได ้

8.5 ท่านมีสิทธิคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตนเม่ือใดก็ได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีท่ีเป็นขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมดว้ยเหตุจ าเป็นเพ่ือการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของบริษทั หรือเหตุ

จ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั  

(2) กรณีท่ีเป็นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการตลาดแบบตรง 

(3) กรณีท่ีเป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์เ ก่ียวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ หรือสถิติ เวน้แต่การจ าเป็นเพ่ือการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของบริษทั 

8.6 ท่านมีสิทธิขอใหบ้ริษทัลบ หรือท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลดว้ยเหตุบาง

ประการได ้  

8.7 ท่านมีสิทธิขอใหบ้ริษทัระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี   

(1) เม่ือบริษทัอยูใ่นระหวา่งการตรวจสอบตามท่ีท่านร้องขอให้ด าเนินการใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูกตอ้ง เป็น

ปัจจุบนั สมบูรณ์ หรือไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ 

(2) เม่ือเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีตอ้งลบหรือท าลาย เพราะเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีถูกประมวลผลโดยไม่ชอบดว้ย

กฎหมาย แต่ท่านขอใหร้ะงบัการใชแ้ทน  

(3) เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นท่ีบริษทัจะเก็บรักษา แต่ท่านมีความจ าเป็นตอ้งขอใหบ้ริษทัเก็บรักษาไวเ้พ่ือ

ใชใ้นการก่อตั้งสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบติัตาม หรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตาม

กฎหมาย  

(4) ในกรณีท่ีท่านใชสิ้ทธิคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล และบริษทัอยูใ่นระหวา่งการพิสูจน์เพ่ือปฏิเสธการ

ใชสิ้ทธิของท่าน   

8.8 ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีท่ีบริษทัหรือผู ้

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจา้งหรือผูรั้บจา้งของบริษทัหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม
กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หรือประกาศท่ีออกตามกฎหมาย 
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ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธิในการพิจารณาค าร้องขอใชสิ้ทธิขา้งตน้และด าเนินการตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ก าหนด หากท่านประสงคจ์ะใชสิ้ทธิขา้งตน้สามารถด าเนินการโดย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูลตาม QR 
Code หรือลิงกท่ี์ปรากฏดา้นล่าง และส่งแบบฟอร์มท่ีกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้มาท่ีเจา้หนา้คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั 

 

 

                     https://www.bangkokranch.com/wp-content/uploads/2022/05/data-subject-request-form.pdf 

9. มาตรการความมัน่คงปลอดภัยในการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษทัตระหนักถึงความส าคญัของการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน บริษทัจึงก าหนดให้มี

มาตรการในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งเหมาะสม เพ่ือป้องกนัการสูญหาย การเขา้ถึง ท าลาย ใช ้

เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีก าหนดใน
นโยบายและ/หรือแนวปฏิบติัในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทั  

บริษทัจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันดา้นการ

บริหารจดัการ มาตรการป้องกนัดา้นเทคนิค และมาตรการป้องกนัทางกายภาพในเร่ืองการเขา้ถึงหรือควบคุมการใชง้านขอ้มูล

ส่วนบุคคล อนัประกอบไปดว้ยการด าเนินการดงัต่อไปน้ี เป็นอยา่งนอ้ย 

1) การควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในการจดัเก็บและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยค านึงถึงการใช้

งานและความมัน่คงปลอดภยั 

2) การก าหนดเก่ียวกบัการอนุญาตหรือก าหนดสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล 

3) การบริหารจดัการการเขา้ถึงของผูใ้ชง้านเพ่ือควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลเฉพาะผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตแลว้ 

4) การก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูใ้ชง้านเพ่ือป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต การเปิดเผย 

การล่วงรู้ หรือการลกัลอบท าส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคล การลกัขโมยอุปกรณ์จดัเก็บหรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล และ 

5) การจดัใหมี้วธีิการเพ่ือใหส้ามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัการเขา้ถึง เปล่ียนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคล 
ใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัวธีิการและส่ือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

10. การเปลีย่นแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวั  

นโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือแจง้รายละเอียดและวิธีการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษทัอาจ

ด าเนินการปรับปรุงหรือแกไ้ขนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดเป็นคร้ังคราว เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวทาง
และหลกัเกณฑข์องกฎหมายท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป ดงันั้น ท่านจึงควรติดตามนโยบายความเป็นส่วนตวัท่ีก าหนดไวน้ี้อยูเ่สมอ 

https://u11192606.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=c35wOi5MU8UWfopOTHtmUqklVw-2BorDoIg-2FcDVUhc-2FcLgXW4T2yI4Lp3Js5-2BfP9S3S3N4pkJkjGJKODjCPr9d1ig2Jr7PaKZzcvfTR5fFGUGFLkRbBqhTrZcXYNqJPBM-2BOV_X_xCowqIvABeVErVMQxIakTCTxLr5e-2BrWbZKOzS05AxQzT1E6LKOEFSSCOhwYdMCIUtK1n3a1Af-2BUvSUNG-2By8p3UiRv1PcSkpsk9SpyofsysbhjMb-2FhApstcNq13yjTw17vErJdujA9naXiNQfDdkp-2FoQkAXXjaKAvOmYscZZxOQr78JP4rtbqPzIpp8JWW9XYFgJI40NmLKLSQCUsDGAL25J9NrElpl32-2FZCSDwqTh08-3D
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11. ช่องทางการตดิต่อ  

หากท่านประสงค์จะติดต่อ หรือมีขอ้สงสัย หรือตอ้งการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัรายละเอียดการประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคล รวมถึงสิทธิของท่านในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบบัน้ี หรือกรณีท่ีพบวา่มีการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านไปในทางท่ีไม่ชอบ ท่านสามารถติดต่อบริษทัผา่นทางช่องทางดงัต่อไปน้ี  

บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) ท่ีอยู:่ 18/1 หมู่ท่ี 12 ถนนสายหลงัวดับางพลีใหญ่ใน ต าบลบางพลีใหญ่ 

อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

อีเมล: DPO@br-bangkokranch.com 
โทร.  02-175-7200 

เจ้าหน้าทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคล : 

(Data Protection Officer) 

ท่ีอยู:่ 18/1 หมู่ท่ี 12 ถนนสายหลงัวดับางพลีใหญ่ใน ต าบลบางพลี

ใหญ่ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

อีเมล: DPO@br-bangkokranch.com  
โทร. 02-175-7200 ต่อ 1121 หรือ 2322 

 


