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ค ำประกำศควำมเป็นส่วนตวั 
บริษทั บำงจำกไบโอฟูเอล จ ำกดั  

 

1. บทน ำ 
 
บรษิทั บางจากไบโอฟูเอล จ ากดั (BBF) ไดจ้ดัท าและเผยแพร่ค าประกาศความเป็นส่วนตวั (“ค าประกาศ”) ฉบบันี้ เพื่อชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบั
การเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถงึวธิกีารในการปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและแนวทางการจดัการขอ้มูลดงักล่าว
อย่างเหมาะสมตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
 
ค าประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ใชส้ าหรบับุคคลดงัต่อไปนี้ 

– ลูกคา้ของบรษิทัฯ รวมถงึ ลูกคา้ทัว่ไป กรรมการ ผูแ้ทน ผูร้บัมอบอ านาจ หรอืผูป้ฏบิตังิานในนามของลูกคา้ทีเ่ป็นนิตบิุคคล  
– คู่คา้ปัจจุบนั ผูท้ีอ่าจเป็นคู่คา้ในอนาคต รวมถงึกรรมการ ผูแ้ทน ผูร้บัมอบอ านาจ หรอืผูป้ฏบิตังิานในนามของนิตบิุคคลคู่คา้ 
– ผูส้มคัรงาน ผูส้มคัรฝึกงาน และบุคคลอา้งองิ 
– พนักงาน นักศกึษาฝึกงาน และสมาชกิในครอบครวั 
– ผูถ้อืหุน้ 
– บุคคลอื่นๆ ทีบ่รษิทัฯไดเ้กบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลดงักล่าว 

 
ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไม่ประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่มอีายุต ่ากว่า 10 ปี ในกรณีที่ผูเ้ยาว์มอีายุต ่ากว่า 10 ปี 
ประสงคจ์ะสอบถาม หรอืใชง้านเวบ็ไซต์ แอปพลเิคชนั รบับรกิาร หรอืเขา้ท าสญัญาใด ๆ กบับรษิทัฯ ซึง่ก าหนดใหผู้เ้ยาวต์อ้งส่งขอ้มลูส่วนบุคคล
ใหแ้ก่บรษิทัฯ ขอใหบ้ดิามารดาหรอืผู้ใชอ้ านาจปกครองของผูเ้ยาว์ด าเนินการดงักล่าวในนามของผูเ้ยาว์ต่อไป ในกรณีที่เป็นผูเ้ยาว์ที่มอีายุเกนิ 
10 ปี แต่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ และไม่สามารถด าเนินการเรื่องใดได้เองตามกฎหมาย และในการด าเนินการนัน้ตอ้งมกีารให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ผูเ้ยาว์ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อเีมลของท่าน) แก่บรษิทัฯ บรษิทัฯ อาจขอความยนิยอมดงักล่าวจากบดิามารดาหรอืผูใ้ชอ้ านาจปกครองของผูเ้ยาว์
นัน้โดยตรง หรอือาจขอใหผู้เ้ยาวแ์จง้ต่อบดิามารดาหรอืผูใ้ชอ้ านาจปกครองเพื่อใหค้วามยนิยอมส าหรบัการด าเนินการในเรื่องนัน้ ๆ แก่บรษิทัฯ 
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2. รำยละเอียดกำรเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล 
 

2.1 ลูกค้ำของบริษทัฯ 
 

2.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ เกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และแหล่งท่ีมำของข้อมูล 
 
(1) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ เกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 
 
บรษิทัฯ มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถงึขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 

– ขอ้มูลที่ใช้ระบุตวัตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตวับตัรประชาชน เลขหนังสอืเดนิทาง วนั เดอืน ปีเกดิ เพศ 
อายุ สญัชาติ สถานภาพการสมรส รูปถ่าย และในบางกรณีบรษิัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลที่มคีวามอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ 
ศาสนา ลายนิ้วมอื โดยไดร้บัความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่านหรอืตามทีก่ฎหมายก าหนด 

– ขอ้มลูตดิต่อ (Contact Data) เช่น ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์อเีมล LINE ID Facebook account 
– ขอ้มลูทางการเงนิหรอืขอ้มลูการท าธุรกรรม (Transaction Data) เช่น หมายเลขบตัรเครดติ หมายเลขบตัรกดเงนิ ขอ้มลูรายได้ 

ขอ้มลูการท าธุรกรรมผ่านผลติภณัฑห์รอืบรกิารของบรษิทัฯ   
– ขอ้มลูการตดิต่อกบับรษิทัฯ (Communication Data) เช่น ขอ้มลูการบนัทกึภาพหรอืเสยีงเมื่อมกีารตดิต่อกบับรษิทัฯ 
– ขอ้มลูเกีย่วกบัต าแหน่งทีต่ ัง้ เช่น ขอ้มลู IP address หรอื GPS Location 

 
(2) แหล่งท่ีมำของข้อมูล  
 
บรษิทัฯ อาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ 
 
(ก) ไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น  

– ขัน้ตอนการสมคัรใชบ้รกิารกบัเรา ลงนามในสญัญา กรอกลงในแบบฟอรม์ ท าแบบสอบถาม ลงทะเบยีนต่างๆ หรอืขัน้ตอนการ
ยื่นขอ้เรยีกรอ้งหรอืค ารอ้งขอใชส้ทิธติ่างๆ 

– การตดิต่อบรษิทัฯผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศพัท ์อเีมล LINE Facebook Messenger เป็นตน้ 
– ขอ้มลูการเขา้ร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ของบรษิทัฯ เช่น การบนัทกึภาพนิ่ง หรอืวดิโีอ  
– บรษิทัฯอาจมกีารจดัเกบ็ขอ้มลูโดยอตัโนมตั ิเช่น เมื่อท่านเขา้ใชง้านเวบ็ไซต์หรอืแอปพลเิคชนัของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

 
(ข) ไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น  

– ลูกคา้ของบรษิทัฯ ตวัแทนหรอืผูใ้หบ้รกิารของบรษิทัฯ  
– บรษิทัในกลุ่มบรษิทัฯ หรอืพนัธมติรทางธุรกจิของบรษิทัฯ  
– หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือบน

แพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยีต่างๆ เช่น Facebook เป็นตน้ 
 

2.1.2 วตัถปุระสงคใ์นกำรเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 

บรษิทัฯ ด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลของท่านเพื่อวตัถุประสงค์หลายประการโดยขึน้อยู่กบัลกัษณะความสมัพนัธ์ระหว่างท่าน
กบับรษิทัฯ ดงัต่อไปนี้ 
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วตัถปุระสงคใ์นกำรประมวลผลข้อมูล 
(ก) เพื่อการพจิารณาอนุมตัคิ าขอใชผ้ลติภณัฑห์รอืบรกิาร หรอืการเขา้ท าสญัญาระหว่างท่านหรอืนิตบิุคคลทีท่่านเป็นตวัแทนกบับรษิทัฯ 

(ข) เพื่อการใชผ้ลติภณัฑ ์สทิธปิระโยชน์ หรอืบรกิารต่างๆ ของบรษิทัฯ รวมทัง้ผลติภณัฑ ์สทิธปิระโยชน์ หรอืบรกิารต่างๆ ของ บรษิทัใน
กลุ่ม และพนัธมติรทางธุรกจิของบรษิทัฯ ทีม่อียู่ร่วมกนั การปฏบิตัติามสญัญา การปฏบิตัติามกระบวนการภายในของบรษิทัฯ การรบั
หรอืส่งขอ้มลูหรอืเอกสารตดิตอ่ระหวา่งท่านกบับรษิทัฯ รวมถงึเพื่อปฏบิตัติามระเบยีบของหน่วยงานราชการ ทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตัติาม
สญัญาระหว่างท่านกบับรษิทัฯ 

(ค) เพื่อการร่วมกจิกรรมต่างๆ ของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม ทีด่ าเนินการโดยบรษิทัฯ บรษิทัในกลุ่ม หรอืบุคคลภายนอก เช่น กจิกรรมชงิ
โชค ค าถามชงิรางวลั การฝึกอบรม การสมัมนา หรอื กจิกรรมทศันศกึษา เป็นตน้ 

(ง) เพื่อประโยชน์ในการประเมนิ ปรบัปรงุ และพฒันาผลติภณัฑ ์การใหบ้รกิาร และรายการส่งเสรมิการขายต่าง ๆ ของบรษิทัฯ 

(จ) เพื่อปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัทางกฎหมายและขอ้เรยีกรอ้งการบงัคบัใชก้ฎหมาย รวมถงึรายงานหรอืเปิดเผยขอ้มลูต่อหน่วยงานราชการ
ตามกฎหมาย  

(ฉ) เพื่อการก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏบิตัติามหรอืการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึน้ตอ่สูส้ทิธเิรยีกรอ้งตาม
กฎหมาย 

(ช) เพื่อด าเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกจิ 

(ซ) เพื่อป้องกนัการทุจรติ การสบืสวน สอบสวน หรอืกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด 

(ฌ) เพื่อการรกัษาความปลอดภยัภายในบรเิวณอาคาร สถานที ่ของบรษิทัฯ รวมถงึการแลกบตัรก่อนเขา้บรเิวณพืน้ทีด่งักล่าว การ
บนัทกึภาพผูท้ีม่าตดิต่อกบับรษิทัฯ ณ อาคาร สถานที ่ของบรษิทัฯดว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

(ญ) เพื่อการบรหิารความเสีย่ง การก ากบัการตรวจสอบ และการบรหิารจดัการภายในองคก์ร 

(ฎ) เพื่อการรกัษาความสมัพนัธก์บัลูกคา้ของบรษิทัฯ เช่น การตดิต่อประสานงานในการสอบถามขอ้มลูต่างๆ การจดัการขอ้แนะน าตชิม 
การเสนอสทิธปิระโยชน์รวมถงึการแจง้เตอืนต่างๆ โดยไม่มวีตัถุประสงคท์างการตลาด 

(ฏ) เพื่อแจง้ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัผลติภณัฑห์รอืบรกิาร สทิธปิระโยชน์ รายการส่งเสรมิการขายต่างๆ กจิกรรมทางการตลาด การเชญิชวน
เขา้ร่วมงานกจิกรรม และน าเสนอผลติภณัฑห์รอืบรกิารต่างๆ ของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม 

(ฐ) เพื่อส ารวจความประสงค ์ความพงึพอใจ และขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบางจาก และวเิคราะหข์อ้มลูการใชบ้ตัร
สมาชกิ ประวตักิารใชจ้่ายหรอืการใชบ้รกิาร และความสนใจของท่านเพื่อใชใ้นการน าเสนอผลติภณัฑห์รอืบรกิารของบางจาก รวมถงึ
พฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบางจากเพื่อใหเ้หมาะสมและตรงตามความตอ้งการของท่าน 

(ฑ) เพื่อการเปิดเผยใหแ้ก่ตวัแทน ผูร้บัจา้ง/ผูร้บัจา้งช่วง และผูใ้หบ้รกิารส าหรบัการด าเนินงานใดๆ ของบรษิทัฯ 

(ฒ) เพื่อการเปิดเผยใหแ้ก่บรษิทัในกลุ่ม พนัธมติรทางธุรกจิของบรษิทัฯ เพือ่พฒันาบรกิาร เสนอสทิธปิระโยชน์ และน าเสนอผลติภณัฑห์รอื
บรกิารอื่นๆ ของบรษิทัฯ บรษิทัในกลุม่ และบรษิทัพนัธมติรทีม่รีว่มกนัอยู่ในปัจจุบนัและทีจ่ะจดัท าขึน้ร่วมกนัในอนาคต รวมถงึแจง้
ขา่วสารสทิธปิระโยชน์และรายการส่งเสรมิการขายต่างๆ 

 
 



ค ำประกำศควำมเป็นส่วนตวั 
บรษิทั บำงจำกไบโอฟูเอล จ ำกดั  

7 
 

2.1.3 ระยะเวลำในกำรเกบ็รกัษำข้อมูลส่วนบุคคล 
 
บรษิทัฯ จะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อวตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ซึง่ไดร้ะบุไวใ้นค าประกาศความเป็นส่วนตวันี้ หลกัเกณฑท์ีใ่ชก้ าหนดระยะเวลาเก็บ ไดแ้ก่ ระยะเวลาที่บรษิทัฯ ด าเนินความสมัพนัธก์บัท่านและ
ให้บรกิารแก่ท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จ าเป็นเพื่อการปฏิบตัติามกฎหมายหรอืตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั ้งสทิธิ
เรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏบิตัติามหรอืการใช้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืเพื่อเหตุอื่น
ตามและขอ้ก าหนดภายในองคก์รของบรษิทัฯ 
 

2.1.4 กำรเปิดเผยข้อมูล 
 
ในการด าเนินการตามวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไวใ้นค าประกาศนี้ บรษิทัฯ  อาจเปิดเผยขอ้มลูของลูกคา้ใหแ้ก่บุคคลภายนอกดงัต่อไปนี้ 
 
(1) บรษิทัในกลุ่ม และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งใดๆ (หมายถงึ (1) บรษิทัทีถ่อืหุน้ในบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัใดๆ ที ่บรษิทัฯ ถอืหุน้อยู่ และ (2) 

บรษิทัทีถู่กถอืหุน้ต่อไปเป็นทอดๆ ของบรษิทัดงักล่าวใน (1) ขา้งต้น ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มดว้ย) เพื่อวตัถุประสงคใ์นการด าเนิน
ธุรกจิ การบรหิารงานภายใน เสนอขายสนิคา้และบรกิารอื่นๆ ทีท่่านอาจสนใจ รวมถงึด าเนินกจิกรรมอื่นใดตามทีร่ะบุในค าประกาศ
ความเป็นส่วนตวั  

 
(2) หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากบัดูแล หรอืหน่วยงานอื่นตามทีก่ฎหมายก าหนด รวมถงึเจา้พนักงานซึง่ใชอ้ านาจตามกฎหมาย  
 
(3) ตวัแทน ผูร้บัจา้ง/ผูร้บัจา้งช่วง และ/หรอืผูใ้หบ้รกิารส าหรบัการด าเนินงานใดๆ เช่น  

– ผู้ให้บรกิารขนส่ง ผู้ให้บรกิารจดัท าหรอืท าลายบตัร ผู้ให้บรกิารเก็บและท าลายเอกสาร โรงพมิพ์ บรษิัทรบัจ้างท ากิจกรรม
ทางการตลาด บรษิทัรบัจ้างท าวจิยั บรษิทัรบัจ้างพฒันาและดูแลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ บรษิทัรบัจ้างจดัหาที่พกัและการ
เดนิทาง 

– ผูต้รวจสอบบญัช ีทนายความ ทีป่รกึษากฎหมายและภาษ ีทีป่รกึษาใดๆ 
– ผูใ้หบ้รกิารดา้นงานบรกิารลูกคา้ผ่านระบบ Call Center 
– ผูใ้หบ้รกิารดา้นการออกแบบงานสถานีบรกิารน ้ามนั 

 
(4) พนัธมติรทางธุรกจิของบรษิทัฯ หรอืบุคคลภายนอกตามความยนิยอมจากท่าน หรอืตามขอ้ก าหนดของสญัญา หรอืตามขอ้ก าหนด

ของกฎหมาย แลว้แต่กรณี 
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2.2 คู่ค้ำของบริษทัฯ 
 

2.2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ เกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และแหล่งท่ีมำของข้อมูล 
 
(1) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ เกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

 
บรษิทัฯ มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถงึขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 
 

– ขอ้มูลที่ใช้ระบุตวัตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตวับตัรประชาชน เลขหนังสอืเดนิทาง วนั เดอืน ปีเกดิ เพศ 
อายุ สญัชาต ิสถานภาพการสมรส รูปถ่าย และในบางกรณีบรษิทัฯ อาจประมวลผลขอ้มูลทีม่คีวามอ่อนไหว เช่น ขอ้มูลศาสนา 
ลายนิ้วมอื ขอ้มลูสุขภาพ หรอืประวตัอิาชญากรรม โดยไดร้บัความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่านหรอืตามทีก่ฎหมายก าหนด 

– ขอ้มลูตดิต่อ (Contact Data) เช่น ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์อเีมล LINE ID 
– ขอ้มลูทางการเงนิหรอืขอ้มลูการท าธุรกรรม (Transaction Data) เช่น หมายเลขบญัชธีนาคาร ประวตัฐิานะทางการเงนิ 
– ขอ้มลูการตดิต่อกบับรษิทัฯ (Communication Data) เช่น ขอ้มลูการบนัทกึภาพหรอืเสยีงเมื่อมกีารตดิต่อกบับรษิทัฯ 
– ขอ้มลูการเขา้ร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ของบรษิทัฯ เช่น การบนัทกึภาพนิ่ง หรอืวดิโีอ 
– ขอ้มลูตติตามดูแลการปฎบิตังิานตามสญัญา เช่น ขอ้มลูการบนัทกึภาพและเสยีงระหว่างการปฎบิตังิาน 
– ขอ้มลูเกีย่วกบัต าแหน่งทีต่ ัง้ เช่น ขอ้มลู IP address หรอื GPS Location 

 
(2) แหล่งท่ีมำของข้อมูล 

 
บรษิทัฯ อาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ 
 
(ก) ไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น  

– ขัน้ตอนค าขอใช้บรกิารหรอืด าเนินการตามค าขอก่อนเขา้ท าสญัญา ลงนามในสญัญา กรอกลงในแบบฟอร์ม ท าแบบสอบถาม 
ลงทะเบยีนต่างๆ หรอืขัน้ตอนการยื่นขอ้เรยีกรอ้งหรอืค ารอ้งขอใชส้ทิธติ่าง ๆ 

– การตดิต่อบรษิทัฯ ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศพัท ์อเีมล LINE เป็นตน้  
– บรษิทัฯ อาจมกีารจดัเกบ็ขอ้มลูโดยอตัโนมตั ิเช่น เมื่อท่านเขา้ใชง้านเวบ็ไซต์หรอืแอปพลเิคชนัของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

 
(ข) ไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น  

– ตวัแทนหรอืผูใ้หบ้รกิารของบรษิทัฯ  
– บรษิทัในกลุ่มบรษิทัฯ หรอืพนัธมติรทางธุรกจิของบรษิทัฯ  
– หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือบน

แพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยีต่างๆ เช่น Facebook เป็นตน้ 
 

2.2.2 วตัถปุระสงคใ์นกำรเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 

บรษิทัฯ ด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลของท่านในฐานะที่ท่านเป็นผูข้ ึน้ทะเบยีนเข้าเป็นคู่ค้า หรอืเป็นคู่คา้ หรอืเป็นกรรมการ 
ผู้แทน ผู้รบัมอบอ านาจ หรอืผู้ปฏิบตัิงานในนามของบุคคลธรรมดาหรอืนิติบุคคลผู้ขึ้นทะเบียนเข้าเป็นคู่ ค้าหรอืผู้เป็นคู่ค้าของบรษิัทฯ เพื่อ
วตัถุประสงคห์ลายประการโดยขึน้อยู่กบัลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างท่านกบับรษิทัฯ ดงัต่อไปนี้ 
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วตัถปุระสงคใ์นกำรประมวลผลข้อมูล 

(ก) เพื่อการพจิารณาคุณสมบตัขิองท่านกอ่นเขา้ท าสญัญากบับรษิทัฯ 

(ข) เพื่อการพจิารณาอนุมตักิารท าสญัญาระหว่างท่านกบับรษิทัฯ 

(ค) เพื่อการปฏบิตัติามสญัญาและการตรวจสอบการปฏบิตังิานตามสญัญาระหว่างท่านกบับรษิทัฯ การปฏบิตัติามกระบวนการภายในของ
บรษิทัฯ การรบัหรอืส่งเอกสารตดิต่อระหว่างท่านกบับรษิทัฯ การจดัท าบตัรเขา้อาคาร สถานที ่ 

(ง) เพื่อปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัทางกฎหมายและขอ้เรยีกรอ้งการบงัคบัใชก้ฎหมาย รวมถงึรายงานขอ้มลูตอ่หน่วยงานราชการตามกฎหมาย  

(จ) เพื่อการพจิารณาคุณสมบตัขิองพนักงานหรอืตวัแทนของท่าน การตรวจสอบการปฏบิตังิานของพนักงานหรอืตวัแทนของท่าน รวมถงึ
การรกัษาความปลอดภยัระหว่างการปฏบิตังิานตามสญัญา 

(ฉ) เพื่อการตรวจสอบความสอดคลอ้งตามกฎหมาย การก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏบิตัติามหรอืการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตาม
กฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย 

(ช) เพื่อด าเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกจิ 

(ซ) เพื่อการสบืสวน สอบสวน หรอืกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด 

(ฌ) เพื่อการรกัษาความปลอดภยัภายในบรเิวณอาคาร สถานที ่ของบรษิทัฯ รวมถงึการแลกบตัรก่อนเขา้บรเิวณพืน้ทีด่งักล่าว การ
บนัทกึภาพผูท้ีม่าตดิต่อกบับรษิทัฯ ณ อาคาร สถานที ่ของบรษิทัฯ ดว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

(ญ) เพื่อการบรหิารความเสีย่ง การก ากบัการตรวจสอบ และการบรหิารจดัการภายในองคก์ร 

(ฎ) เพื่อตดิตามดูแลการปฏบิตังิานของพนักงานหรอืตวัแทนของท่านผ่านระบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV) เพื่อเฝ้าระวงัและรกัษาความ
ปลอดภยัในระหว่างการปฏบิตังิาน 

(ฏ) เพื่อเชญิชวนท่านเขา้ร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ทีด่ าเนินการโดยบรษิทัฯ หรอืบุคคลภายนอก รวมทัง้สื่อสารเกีย่วกบักจิกรรมดงักล่าว ซึง่จะ
มกีารบนัทกึภาพและเสยีงของท่านขณะเขา้ร่วมกจิกรรมดงักล่าว 

(ฐ) เพื่อเป็นฐานขอ้มลูของบรษิทัฯ ส าหรบัการพจิารณาเลอืกคู่คา้ และ/หรอืเลอืกจา้งส าหรบัโครงการอื่น ๆ ในอนาคต 

 

2.2.3 ระยะเวลำในกำรเกบ็รกัษำข้อมูลส่วนบุคคล 
 

บรษิทัฯ จะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อวตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ซึง่ไดร้ะบุไวใ้นค าประกาศความเป็นส่วนตวันี้ หลกัเกณฑท์ีใ่ชก้ าหนดระยะเวลาเกบ็ ไดแ้ก่ ระยะเวลาที่บรษิทัฯ ด าเนินความสมัพนัธก์บัท่าน และ
อาจเกบ็ต่อไปตามระยะเวลาทีจ่ าเป็นเพื่อการปฏบิตัติามกฎหมายหรอืตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การ
ปฏบิตัติามหรอืการใช้สทิธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสูส้ทิธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืเพื่อเหตุอื่นตามและขอ้ก าหนดภายใน
องคก์รของบรษิทัฯ 
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2.2.4 กำรเปิดเผยข้อมูล 
 
ในการด าเนินการตามวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไวใ้นค าประกาศนี้ บรษิทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูของท่านใหแ้ก่บุคคลภายนอกดงัต่อไปนี้ 
 
(1) บรษิทัในกลุ่ม และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งใดๆ (หมายถงึ (1) บรษิทัทีถ่อืหุน้ในบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัใดๆ ที ่บรษิทัฯถอืหุน้อยู่ และ (2) 

บรษิทัทีถู่กถอืหุน้ต่อไปเป็นทอดๆ ของบรษิทัดงักล่าวใน (1) ขา้งตน้ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มดว้ย) เพื่อวตัถุประสงคใ์นการด าเนิน
ธุรกจิ การบรหิารงานภายใน เสนอขายสนิคา้และบรกิารอื่นๆ ทีท่่านอาจสนใจ รวมถงึด าเนินกจิกรรมอื่นใดตามทีร่ะบุในค าประกาศ
ความเป็นส่วนตวั  

 
(2) หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากบัดูแล หรอืหน่วยงานอืน่ตามทีก่ฎหมายก าหนด รวมถงึเจา้พนักงานซึง่ใชอ้ านาจตามกฎหมาย  
 
(3) ตวัแทน ผูร้บัจา้ง/ผูร้บัจา้งช่วง และ/หรอืผูใ้หบ้รกิารส าหรบัการด าเนินงานใดๆ เช่น  

– ผู้ให้บรกิารขนส่ง ผู้ให้บรกิารเก็บและท าลายเอกสาร โรงพมิพ์ บรษิัทรบัจ้างท ากิจกรรมทางการตลาด บรษิัทรบัจ้างท าวิจยั 
บรษิทัรบัจา้งพฒันาและดูแลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ บรษิทัทีเ่ป็นผูบ้รหิารอาคาร  

– ผูต้รวจสอบบญัช ีทนายความ ทีป่รกึษากฎหมายและภาษ ีทีป่รกึษาใดๆ 
 
(4) พนัธมติรทางธุรกจิของบรษิทัฯ หรอืบุคคลภายนอกตามความยนิยอมจากท่าน หรอืตามขอ้ก าหนดของสญัญา หรอืตามขอ้ก าหนด

ของกฎหมาย แลว้แต่กรณี 
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2.3 ผู้สมคัรงำน ผู้สมคัรฝึกงำน และบุคคลอ้ำงอิง 
 

2.3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ เกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และแหล่งท่ีมำของข้อมูล 
 

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ เกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

 
บรษิทัฯ มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถงึข้อมลูดงัต่อไปนี้ 
 

– ขอ้มูลที่ใช้ระบุตวัตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจ าตวัประชาชน หมายเลขหนังสอืเดนิทาง วนั เดอืน ปี
เกดิ เพศ อายุ สญัชาต ิสถานภาพการสมรส รปูถ่าย และในบางกรณีบรษิทัฯ อาจประมวลผลขอ้มลูที่มคีวามอ่อนไหว เช่น เชือ้
ชาติ ศาสนา กรุ๊ปเลือด ประวตัิอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลทุพพลภาพ โดยได้รบัความยินยอมจากท่านหรอืตามที่
กฎหมายก าหนด 

– ขอ้มลูตดิต่อ (Contact Data) เช่น ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์อเีมล 
– ขอ้มลูทางการเงนิ เช่น เงนิเดอืน 
– ขอ้มลูส่วนตวัอื่น ๆ เช่น ประวตักิารท างานและการศกึษา ขอ้มลูบุคคลอา้งองิ และสมาชกิในครอบครวั 
– ขอ้มลูการตดิต่อกบับรษิทัฯ (Communication Data) เช่น ขอ้มลูการบนัทกึภาพหรอืเสยีงเมื่อมกีารตดิต่อกบับรษิทัฯ 

 
(2) แหล่งท่ีมำของข้อมูล  

 
บรษิทัฯ อาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ 
 
(ก) ไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น  

– ขัน้ตอนการสมคัรเขา้ท างานหรอืสมคัรฝึกงานกบัเรา กรอกและลงนามในใบสมคัรงาน แนบเอกสารประกอบการพจิารณาและ
คดัเลอืกเขา้ท างานหรอืเขา้ฝึกงาน ท าแบบสอบถาม หรอืลงทะเบยีนต่างๆ 

– การตดิต่อบรษิทัฯ ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศพัท ์อเีมล เป็นตน้  
– บรษิทัฯ อาจมกีารจดัเกบ็ขอ้มลูโดยอตัโนมตั ิเช่น เมื่อท่านเขา้ใชง้านเวบ็ไซต์ หรอืแอปพลเิคชนัของบรษิทัฯ เป็นตน้  
 

(ข) ไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น  
– บุคคลอา้งองิทีท่่านระบุในแบบฟอรม์สมคัรงานหรอืฝึกงานของบรษิทัฯ 
– มหาวทิยาลยั หรอืบรษิทัจดัหางาน 
– หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์สมัครงานอื่น ข้อมูลที่ค้นหาได้ทาง

อนิเตอรเ์น็ต หรอืบนแพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยีต่างๆ เช่น Facebook เป็นตน้ 

 
 

2.3.2 วตัถปุระสงคใ์นกำรเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 
บรษิทัฯ ด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลของท่านเพื่อวตัถุประสงค์หลายประการโดยขึน้อยู่กบัลกัษณะความสมัพนัธ์ระหว่างท่าน
กบับรษิทัฯ ดงัต่อไปนี้ 
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วตัถปุระสงคใ์นกำรประมวลผลข้อมูล 

(ก) เพื่อด าเนินการทีจ่ าเป็นในการพจิารณาและคดัเลอืกผูส้มคัรงานหรอืผูส้มคัรฝึกงานในขัน้ตอนต่างๆ เช่น ขัน้ตอนการสมคัรผ่านเวบ็ไซต์
ของบรษิทัฯ การสมคัรผ่านเวบ็ไซตส์มคัรงานอื่น หรอืสมคัรผ่านทางบรษิทัฯ โดยตรง ขัน้ตอนการสมัภาษณ์ ขัน้ตอนการประเมนิและคดัเลอืก 
และ/หรอื ขัน้ตอนการเสนอสญัญาจา้งใหแ้ก่ท่าน 
(ข) เพื่อด าเนินการตรวจสอบประวตัแิละคุณสมบตัขิองท่านก่อนการจา้งงานภายใตข้อบเขตของกฎหมาย รวมถงึการตรวจสอบประวตัิ
อาชญากรรม ประวตัสิุขภาพ และตรวจสอบขอ้มลูจากบุคคลอา้งองิทีท่่านระบุ 
(ค) เพื่อประโยชน์ในการบรหิารจดัการภายในองคก์รเกีย่วกบักระบวนการจา้งงาน เช่น การส่งขอ้มลูผูส้มคัรหรอืรายงานการสมัภาษณ์ใหฝ่้าย
ทีเ่กีย่วขอ้งและผูม้อี านาจตดัสนิใจคดัเลอืก กระบวนการภายในเพือ่จดัท าสญัญาจา้ง รวมถงึกระบวนการบรหิารงานบุคคลอื่นๆ   
(ง) เพื่อการรกัษาความปลอดภยัภายในบรเิวณอาคาร สถานทีข่องบรษิทัฯ รวมถงึการแลกบตัรกอ่นเขา้บรเิวณพืน้ทีด่งักล่าว และการ
บนัทกึภาพภายในอาคาร สถานทีข่องบรษิทัฯดว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

 

2.3.3 ระยะเวลำในกำรเกบ็รกัษำข้อมูลส่วนบุคคล 
 
บรษิทัฯ จะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อวตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ซึง่ไดร้ะบุไวใ้นค าประกาศความเป็นส่วนตวันี้ หากท่านไม่ประสบความส าเรจ็ในการประเมนิต่างๆ ส าหรบัต าแหน่งงานทีท่่านไดส้มคัรไว ้บรษิทัฯ 
จะเก็บขอ้มูลของท่านเป็นเวลา 2 (สอง) ปี เพื่อสามารถตดิต่อท่านในกรณีที่มตี าแหน่งงานใดๆ ในอนาคตทีอ่าจจะเหมาะสมกบัท่าน กรณีที่ท่าน
ใหค้วามยนิยอมไวก้บับรษิทัฯ 
 
 

2.3.4 กำรเปิดเผยข้อมูล 
 
ในการด าเนินการตามวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไวใ้นนี้ บรษิทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูของท่านใหแ้ก่บุคคลภายนอกดงัต่อไปนี้ 
 
(1) บรษิทัย่อย บรษิทัในกลุ่ม และบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งใดๆ (หมายถงึ (1) บรษิทัที่ถอืหุน้ในบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัใดๆ ที่ บรษิทัฯ ถอืหุน้

อยู่ และ (2) บรษิทัที่ถูกถอืหุน้ต่อไปเป็นทอดๆ ของบรษิทัดงักล่าวใน (1) ขา้งต้น ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มด้วย) เพื่อวตัถุประสงค์
ในการเสนองานต าแหน่งอื่นทีบ่รษิทัดงักล่าวเหน็ว่าอาจเหมาะสมกบัคุณสมบตัขิองท่านต่อไป 
 

(2) ตวัแทน ผู้ให้บรกิาร และ/หรอื ผู้รบัจ้างช่วง ส าหรบัการด าเนินงานใดๆ ของบรษิัทฯ เช่น ผู้ให้บรกิารเก็บและท าลายเอกสาร ผู้
ใหบ้รกิารพฒันาและดูแลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  เป็นตน้ 

 
(3) หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากบัดูแล หรอืหน่วยงานอื่นตามทีก่ฎหมายก าหนด รวมถงึเจา้พนักงานซึง่ใชอ้ านาจตามกฎหมาย 

 
(4) บุคคลภายนอกตามความยนิยอมจากท่าน หรอืตามขอ้ก าหนดของสญัญา หรอืตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย แลว้แต่กรณี 
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2.4 พนักงำน นักศึกษำฝึกงำน และสมำชิกในครอบครวั  

2.4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ เกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และแหล่งท่ีมำของข้อมูล 

 
(1) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ เกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 
 
บรษิทัฯ มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถงึขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 
 

– ขอ้มลูทีใ่ชร้ะบุตวัตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบตัรประชาชน หมายเลขหนังสอืเดนิทาง วนั เดอืน ปีเกดิ เพศ อายุ 
สญัชาต ิสถานภาพการสมรส รูปถ่าย และในบางกรณีบรษิทัฯ อาจประมวลผลขอ้มูลทีม่คีวามอ่อนไหว เช่น เชื้อชาต ิศาสนา ประวตัิ
อาชญากรรม ลายนิ้วมอื ขอ้มลูสุขภาพ ขอ้มลูทุพพลภาพ โดยไดร้บัความยนิยอมจากท่านหรอืตามทีก่ฎหมายก าหนด 

– ขอ้มลูตดิต่อ (Contact Data) เช่น ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์อเีมล 
– ขอ้มลูทางการเงนิ เช่น หมายเลขบญัชธีนาคาร เงนิเดอืน 
– ข้อมูลเกี่ยวกบัการท างาน เช่น ข้อมูลการท างานของท่าน ข้อมูลใบอนุญาตท างาน ข้อมูลเกี่ยวกบัการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน 

ประวตักิารลา ประวตัคิวามเจบ็ป่วย ขอ้มลูเกีย่วกบัการใชง้านระบบสารสนเทศของบรษิทัฯ 
– ขอ้มูลส่วนตวัอื่นๆ เช่น ประวตักิารท างานและการศึกษา ขอ้มูลบุคคลอ้างองิ และสมาชกิในครอบครวั ซึ่งในบางกรณี บรษิทัฯอาจ

ประมวลผลขอ้มลูทีม่คีวามอ่อนไหวของสมาชกิในครอบครวั เช่น ประวตักิารเจบ็ป่วย โดยไดร้บัความยนิยอมจากสมาชกิในครอบครวั 
– ขอ้มลูการบนัทกึภาพหรอืเสยีงระหว่างการปฏบิตังิาน เช่น การบนัทกึภาพโดยกลอ้งวงจรปิด 
– ขอ้มลูการเขา้ร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ของบรษิทัฯ เช่น การบนัทกึภาพนิ่ง หรอืวดิโีอ 

 
(2) แหล่งท่ีมาของข้อมูล  
 
บรษิทัฯ อาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ 
 
(ก) ไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น  

– ขัน้ตอนการท าสญัญาจ้างกบับรษิทัฯ ลงนามในสญัญา กรอกลงในแบบฟอร์มท าสญัญา แนบเอกสารประกอบการท าสญัญา ท า
แบบสอบถาม หรอืลงทะเบยีนต่างๆ 

– การตดิต่อบรษิทัฯ ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศพัท ์อเีมล เป็นตน้  
– บรษิทัฯ อาจมกีารจดัเก็บขอ้มูลโดยอตัโนมตั ิเช่น เมื่อท่านเขา้ใช้งานเวบ็ไซต์ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศภายในของบรษิทัฯ 

หรอืแอปพลเิคชนัของบรษิทัฯ เป็นตน้  
 

(ข) ไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น  
– บุคคลอา้งองิทีท่่านระบุในแบบฟอรม์สมคัรงานของบรษิทัฯ  
– โรงพยาบาล เมื่อท่านท าการตรวจสุขภาพก่อนเขา้ท างาน และตรวจสุขภาพประจ าปี 
– หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์สมคัรงานอื่น ข้อมูลที่ค้นหาได้ทาง

อนิเตอรเ์น็ต หรอืบนแพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยีต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นตน้ 

2.4.2 วตัถปุระสงคใ์นกำรเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 
บรษิทัฯ ด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลของท่านเพื่อวตัถุประสงค์หลายประการโดยขึน้อยู่กบัลกัษณะความสมัพนัธ์ระหว่างท่าน
กบับรษิทัฯ ดงัต่อไปนี้ 
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วตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลข้อมูล 
(ก) เพื่อการด าเนินการตามกระบวนการและขัน้ตอนตามสญัญาจา้งงานระหว่างท่านกบับรษิทัฯ รวมถงึสญัญาขอ้ตกลงอื่นอนัเกีย่วเนื่องกบั

การว่าจา้ง เช่น สญัญาไม่เปิดเผยขอ้มลูอนัเป็นความลบั และขอ้บงัคบัการท างาน เป็นตน้ ทัง้นี้ รวมถงึการแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอื
เพิม่เตมิสญัญาหรอืขอ้ตกลงดงักล่าวดว้ย 

(ข) เพื่อการสื่อสารกบัพนักงาน การประเมนิผลการปฎบิตังิาน การฝึกอบรม การรบัรองดา้นความรูต้่างๆ และการลงทะเบยีนเขา้ร่วม
กจิกรรมต่าง ๆ ส าหรบัพนักงาน 

(ค) เพื่อด าเนินการบรหิารจดัการดา้นค่าตอบแทนและสวสัดกิาร ซึง่หมายความรวมถงึการจดัท าบญัชเีงนิเดอืน การบรหิารจดัการค่าใชจ้่าย
ต่างๆ การหกัภาษ ีการประกนัสงัคม 

(ง) เพื่อด าเนินการและบรหิารงานดา้นบคุลากร ซึง่หมายความรวมถงึการบรหิารจดัการดา้นพนักงานและการปฏบิตัติามสญัญาจา้งงาน
ระหว่างท่านกบับรษิทัฯ เช่น การท าบตัรพนักงาน การตรวจสอบเวลาท างาน การบรหิารจดัการวนัลาพกัรอ้น ลากจิ หรอืลาป่วย เป็น
ตน้ เพื่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องท่านภายในขอบเขตงานตามสญัญาจา้งงานระหว่างท่านกบับรษิทัฯ และเพือ่ด าเนินการตามกระบวนการ
และขัน้ตอนต่างๆ เกีย่วกบัการลาออก การเลกิจ้าง การจ่ายเงนิค่าชดเชย สวสัดกิารหลงัการเลกิจา้ง และรายงานต่อหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

(จ) เพื่อการบรหิารจดัการดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยัของท่าน เช่น การตรวจสอบผลการตรวจสุขภาพก่อนเขา้ท างาน การจดัใหม้ี
การตรวจสขุภาพประจ าปี การท าประกนัสุขภาพหรอืประกนัภยั เป็นตน้ 

(ฉ) เพื่อส ารวจความพงึพอใจเกีย่วกบัการท างานและขอ้มลูอื่น ๆ ของพนักงาน รวมถงึความผกูพนัของพนักงานตอ่บางจาก เพื่อวเิคราะห ์
และพฒันากระบวนการและนโยบายตา่ง ๆ เกีย่วกบัการท างาน และการด าเนินการภายในต่าง ๆ ของบรษิทัฯ 

(ช) เพื่อเชญิชวนใหเ้ขา้ร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการโดยบรษิทัฯ และบุคคลภายนอก รวมทัง้สื่อสารเกีย่วกบักจิกรรมดงักล่าว ซึง่จะมี
การบนัทกึภาพและเสยีงของท่าน ขณะเขา้ร่วมกจิกรรมดงักล่าว 

(ซ) เพื่อด าเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกจิ 

(ฌ) เพื่อปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัทางกฎหมายและขอ้เรยีกรอ้งการบงัคบัใชก้ฎหมาย รวมถงึรายงานขอ้มลูตอ่หน่วยงานราชการตามกฎหมาย  

(ญ) เพื่อการตรวจสอบความสอดคลอ้งตามกฎหมาย การก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏบิตัติามหรอืการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตาม
กฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย 

(ฎ) เพื่อตดิตามดูแลการปฎบิตังิานผ่านระบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV) เพื่อเฝ้าระวงัและรกัษาความปลอดภยัในระหว่างการปฏบิตังิาน 

(ฏ) เพื่อการรกัษาความปลอดภยัภายในบรเิวณอาคาร สถานทีข่องบรษิทัฯ และการบนัทกึภาพภายในอาคาร สถานทีข่องบรษิทัฯ ดว้ย
กลอ้งวงจรปิด (CCTV)  

(ฐ) เพื่อการบรหิารความเสีย่ง การป้องกนัและตรวจสอบ และการบรหิารจดัการภายในองคก์ร เช่น กระบวนการตรวจสอบทุจรติ ประพฤติ
ผดิวนิัยของพนักงาน หรอืการกระท าอื่นใดทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมาย กระบวนการตรวจสอบคุณสมบตัแิละใบอนุญาตประกอบวชิาชพีที่
เกีย่วขอ้งส าหรบัพนักงานบางต าแหน่ง การตรวจสอบผลประโยชน์ทบัซอ้นส าหรบัผูบ้รหิารบางกรณี กระบวนการตรวจสอบโดย
หน่วยงานก ากบัดูแล หรอืกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด 

(ฑ) เพื่อเปิดเผยใหแ้ก่ลูกคา้ คู่คา้ หรอืบุคคลอื่น อนัเนื่องมาจากสทิธแิละหน้าทีใ่นการปฏบิตังิานตามสญัญาจ้างงาน 

(ฒ) เพื่อการเปิดเผยใหแ้ก่ตวัแทน ผูใ้หบ้รกิาร ผูร้บัจา้งช่วง และผูร้บัประกนัภยัส าหรบัการด าเนินงานใดๆ ของบรษิทัฯ เช่น การท าบตัรเขา้-
ออกอาคาร 
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วตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลข้อมูล 
(ณ) เพื่อการเปิดเผยขอ้มลูการจา้งงานของท่านใหแ้ก่ผูท้ีจ่ะเป็นนายจา้งใหม่ของท่าน ในกรณีทีท่่านระบุชื่อบรษิทัฯ เป็นบุคคลอา้งองิในฐานะ

นายจา้งปัจจุบนั 

(ด) เพื่อการเปิดเผยใหแ้ก่ บรษิทัในกลุ่มของบรษิทัฯ 

 
 

2.4.3 ระยะเวลำในกำรเกบ็รกัษำข้อมูลส่วนบุคคล 

 
บรษิทัฯ จะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อวตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ซึง่ไดร้ะบุไวใ้นค าประกาศความเป็นส่วนตวันี้ หลกัเกณฑท์ีใ่ชก้ าหนดระยะเวลาเกบ็ ไดแ้ก่ ระยะเวลาที่บรษิทัฯ ด าเนินความสมัพนัธก์บัท่านตาม
สญัญาเกี่ยวกบัการจ้างงานหรอืการฝึกงาน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จ าเป็นเพื่อการปฏิบตัิตามกฎหมายหรอืตามอายุความทาง
กฎหมาย เพื่อการก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏบิตัติามหรอืการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตาม
กฎหมาย หรอืเพื่อเหตุอื่นตามและขอ้ก าหนดภายในองคก์รของบรษิทัฯ 
 

2.4.4 กำรเปิดเผยข้อมูล 
 
ในการด าเนินการตามวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไวใ้นนี้ บรษิทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูของท่านใหแ้ก่บุคคลภายนอกดงัต่อไปนี้ 
 
(1) หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากบัดูแล หรอืหน่วยงานอื่นตามทีก่ฎหมายก าหนด รวมถงึเจา้พนักงานซึง่ใชอ้ านาจตามกฎหมาย  

 
(2) ตวัแทน ผูใ้หบ้รกิาร และ/หรอืผูร้บัจา้งช่วง ส าหรบัการด าเนินงานใดๆ เช่น  

– ผู้ให้บรกิารขนส่ง ผู้ให้บรกิารเก็บและท าลายเอกสาร โรงพมิพ์ บรษิัทรบัจ้างท ากิจกรรมทางการตลาด บรษิัทรบัจ้างพฒันา
เทคโนโลยสีารสนเทศ บรษิทัทีเ่ป็นผูบ้รหิารอาคาร  

– ผูต้รวจสอบบญัช ีทนายความ ทีป่รกึษากฎหมายและภาษ ีทีป่รกึษาใดๆ 
 
(3) โรงพยาบาล เพื่อการจดัใหม้กีารตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเขา้ท างาน และตรวจสุขภาพประจ าปี 

 
(4) กลุ่มธุรกิจของบรษิัทฯ หรือบุคคลภายนอกตามความยนิยอมจากท่าน หรือตามข้อก าหนดของสญัญา หรือตามข้อก าหนดของ

กฎหมาย แลว้แต่กรณี 
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2.5         ผู้ถือหุ้น 
 

2.5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ เกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และแหล่งท่ีมำของข้อมูล 
 

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ เกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 
 

บรษิทัฯ มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถงึขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 
 

– ข้อมูลที่ใช้ระบุตวัตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบตัรประชาชน หมายเลขหนังสอืเดนิทาง วนั เดือน ปีเกิด 
เพศ อายุ สญัชาต ิและในบางกรณีบรษิทัฯ อาจประมวลผลขอ้มูลที่มคีวามอ่อนไหว เช่น ขอ้มูลศาสนา หรอืขอ้มูลสุขภาพ โดย
ไดร้บัความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่านหรอืตามทีก่ฎหมายก าหนด 

– ขอ้มลูตดิต่อ (Contact Data) เช่น ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์อเีมล  
– ขอ้มลูการตดิต่อกบับรษิทัฯ (Communication Data) เช่น ขอ้มลูการบนัทกึภาพหรอืเสยีงเมื่อมกีารตดิต่อกบับรษิทัฯ 
– ขอ้มลูการเขา้ร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ของบรษิทัฯ เช่น การบนัทกึภาพนิ่ง หรอืวดิโีอ 

 
(2) แหล่งท่ีมำของข้อมูล 

 
บรษิทัฯ อาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ 
 
(ก) ไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น  

– ขัน้ตอนการด าเนินการตามค าขอก่อนเขา้ท าสญัญา ลงนามในสญัญา กรอกลงในแบบฟอรม์ ท าแบบสอบถาม ลงทะเบยีนต่างๆ 
หรอืขัน้ตอนการยื่นขอ้เรยีกรอ้งหรอืค ารอ้งขอใชส้ทิธติ่าง ๆ 

– การตดิต่อบรษิทัฯ ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศพัท ์อเีมล เป็นตน้  
 
(ข) ไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น  

– บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) 
 

2.5.2 วตัถปุระสงคใ์นกำรเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 

บรษิทัฯ ด าเนินการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูของท่านในฐานะทีท่่านเป็นผูถ้อืหุน้ หรอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะหรอืตวัแทนของผูถ้อืหุน้ เพื่อ
วตัถุประสงคห์ลายประการโดยขึน้อยู่กบัลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างท่านกบับรษิทัฯ ดงัต่อไปนี้ 
 

วตัถปุระสงคใ์นกำรประมวลผลข้อมูล 

(ก) เพื่อการปฏบิตัติามสญัญาระหว่างท่านกบับรษิทัฯ การจดัประชุมผูถ้อืหุน้ การจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้ การบรหิารจดัการทะเบยีนผูถ้อื
หุน้ตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั การปฏบิตัติามกระบวนการภายในของบรษิทัฯ การรบัหรอืส่งเอกสารตดิต่อระหว่างท่านกบั
บรษิทัฯ 
(ข) เพื่อเชญิชวนท่านเขา้รว่มกจิกรรมต่าง ๆ ทีด่ าเนินการโดยบรษิทัฯหรอืบุคคลภายนอก เกีย่วกบักจิกรรมนักลงทุนสมัพนัธท์ีจ่ดัใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้ รวมทัง้สื่อสารเกีย่วกบักจิกรรมดงักล่าว ซึง่จะมกีารบนัทกึภาพและเสยีงของท่านขณะเขา้ร่วมกจิกรรมดงักลา่ว 
(ค) เพื่อปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัทางกฎหมายและขอ้เรยีกรอ้งการบงัคบัใชก้ฎหมาย รวมถงึรายงานขอ้มลูตอ่หน่วยงานราชการตามกฎหมาย  
(ง) เพื่อการบรหิารความเสีย่ง การก ากบัการตรวจสอบ และการบรหิารจดัการภายในองคก์ร 
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2.5.3 ระยะเวลำในกำรเกบ็รกัษำข้อมูลส่วนบุคคล 
 

บรษิทัฯ จะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อวตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ซึง่ไดร้ะบุไวใ้นค าประกาศความเป็นส่วนตวันี้ หลกัเกณฑท์ีใ่ชก้ าหนดระยะเวลาเกบ็ ไดแ้ก่ ระยะเวลาที่บรษิทัฯ ด าเนินความสมัพนัธก์บัท่าน และ
อาจเกบ็ต่อไปตามระยะเวลาทีจ่ าเป็นเพื่อการปฏบิตัติามกฎหมายหรอืตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การ
ปฏบิตัติามหรอืการใช้สทิธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสูส้ทิธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืเพื่อเหตุอื่น ตามและขอ้ก าหนดภายใน
องคก์รของบรษิทัฯ 

 

2.5.4 กำรเปิดเผยข้อมูล 
 
ในการด าเนินการตามวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไวใ้นนี้ บรษิทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูของท่านใหแ้ก่บุคคลภายนอกดงัต่อไปนี้ 
 
(1) หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากบัดูแล หรอืหน่วยงานอืน่ตามทีก่ฎหมายก าหนด รวมถงึเจา้พนักงานซึง่ใชอ้ านาจตามกฎหมาย  
 
(2) ตวัแทน ผูร้บัจา้ง/ผูร้บัจา้งช่วง และ/หรอืผูใ้หบ้รกิารส าหรบัการด าเนินงานใด ๆ เช่น  

– ผู้ให้บรกิารขนส่ง ผู้ให้บรกิารเก็บและท าลายเอกสาร โรงพมิพ์ บรษิัทรับจ้างท ากิจกรรมทางการตลาด บรษิัทรบัจ้างท าวจิยั 
บรษิทัรบัจา้งพฒันาและดูแลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ บรษิทัรบัจา้งจดัหาทีพ่กัและการเดนิทาง 

– ผูต้รวจสอบบญัช ีทนายความ ทีป่รกึษากฎหมาย ทีป่รกึษาใด ๆ 
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2.6 บุคคลอ่ืนๆ ท่ีบริษทัฯ ได้เกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของบุคคลดงักลำ่ว 
 

2.6.1 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ เกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และแหล่งท่ีมำของข้อมูล 
 
(1) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ เกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

 
บรษิทัฯ มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถงึขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 
 

– ขอ้มูลที่ใช้ระบุตวัตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจ าตวัประชาชน หมายเลขหนังสอืเดนิทาง วนั เดอืน ปี
เกิด เพศ อายุ สญัชาติ สถานภาพการสมรส และในบางกรณีบรษิทัฯ อาจประมวลผลขอ้มูลที่มคีวามอ่อนไหว เช่น เชื้อชาต ิ
ศาสนา ขอ้มลูสุขภาพ ขอ้มลูความพกิาร โดยไดร้บัความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่านหรอืตามทีก่ฎหมายก าหนด 

– ขอ้มลูตดิต่อ (Contact Data) เช่น ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์อเีมล  
– ขอ้มูลทางการเงนิหรอืขอ้มูลการท าธุรกรรม (Transaction Data) เช่น หมายเลขบญัช ีขอ้มูลรายได้ ขอ้มูลการท าธุรกรรมผ่าน

ผลติภณัฑห์รอืบรกิารของบรษิทัฯ   
– ขอ้มลูการตดิต่อกบับรษิทัฯ (Communication Data) เช่น ขอ้มลูการบนัทกึภาพหรอืเสยีงเมื่อมกีารตดิต่อกบับรษิทัฯ 
– ขอ้มลูเกีย่วกบัสถานะการท างานทีบ่รษิทัฯ เช่น ต าแหน่งงาน เงนิเดอืน ผลการปฎบิตังิาน 

 
(2) แหล่งท่ีมำของข้อมูล  

 
บรษิทัฯ อาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ 
 
(ก) ไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น  

– ขัน้ตอนการสมคัรใชบ้รกิารกบัเรา ลงนามในสญัญา กรอกลงในแบบฟอรม์ ท าแบบสอบถาม ลงทะเบยีนต่างๆ หรอืขัน้ตอนการ
ยื่นขอ้เรยีกรอ้งหรอืค ารอ้งขอใชส้ทิธติ่างๆ 

– การตดิต่อบรษิทัฯ ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศพัท ์อเีมล เป็นตน้  
– บรษิทัฯ อาจมกีารจดัเกบ็ขอ้มลูโดยอตัโนมตั ิเช่น เมื่อท่านเขา้ใชง้านเวบ็ไซต์หรอืแอปพลเิคชนัของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

 
(ข) ไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น  

– ลูกคา้ของบรษิทัฯ ตวัแทนหรอืผูใ้หบ้รกิารของบรษิทัฯ  
– บรษิทัในกลุ่มบรษิทัฯ หรอืพนัธมติรทางธุรกจิของบรษิทัฯ  
– หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือบน

แพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยีต่างๆ เช่น Facebook เป็นตน้ 
 

2.6.2 วตัถปุระสงคใ์นกำรเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 

บรษิทัฯ ด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลของท่านเพื่อวตัถุประสงค์หลายประการโดยขึน้อยู่กบัลกัษณะความสมัพนัธ์ระหว่างท่าน
กบับรษิทัฯ ดงัต่อไปนี้ 
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วตัถปุระสงคใ์นกำรประมวลผลข้อมูล 
(ก) เพื่อการด าเนินการตามค าขอหรอืปฏบิตัติามสญัญาระหว่างท่านกบับรษิทัฯ  

(ข) การปฏบิตัติามกระบวนการภายในของบรษิทัฯ การรบัหรอืส่งขอ้มลูหรอืเอกสารตดิตอ่ระหว่างท่านกบับรษิทัฯ 

(ค) เพื่อส ารวจความพงึพอใจของท่าน และเพื่อประเมนิและพฒันาผลติภณัฑ ์การใหบ้รกิาร และรายการส่งเสรมิการขายต่างๆ ของบรษิทัฯ 

(ง) เพื่อเชญิชวนท่านเขา้ร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ทีด่ าเนินการโดยบรษิทัฯ หรอืบุคคลภายนอก รวมทัง้สื่อสารเกีย่วกบักจิกรรมดงักล่าว ซึง่จะมี
การบนัทกึภาพและเสยีงของท่านขณะเขา้ร่วมกจิกรรมดงักล่าว 

(จ) เพื่อปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัทางกฎหมายและขอ้เรยีกรอ้งการบงัคบัใชก้ฎหมาย รวมถงึรายงานหรอืเปิดเผยขอ้มลูต่อหน่วยงานราชการ
ตามกฎหมาย  

(ฉ) เพื่อการก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏบิตัติามหรอืการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึน้ตอ่สูส้ทิธเิรยีกรอ้งตาม
กฎหมาย 

(ช) เพื่อการรกัษาความปลอดภยัภายในบรเิวณอาคาร สถานทีข่องบรษิทัฯ รวมถงึการแลกบตัรก่อนเขา้บรเิวณพืน้ทีด่งักล่าว และการ
บนัทกึภาพภายในอาคาร สถานทีข่องบรษิทัฯ ดว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

(ซ) เพื่อการบรหิารความเสีย่ง การก ากบัการตรวจสอบ และการบรหิารจดัการภายในองคก์ร 

(ฌ) เพื่อการเปิดเผยใหแ้ก่ตวัแทน ผูใ้หบ้รกิาร และ/หรอืผูร้บัจา้งช่วง ส าหรบัการด าเนินกจิกรรมและโครงการต่างๆ ของบรษิทัฯ รวมทัง้
ส ารวจความพงึพอใจของท่านในกจิกรรมและโครงการดงักล่าว 

(ญ) เพื่อด าเนินการตามกระบวนการและขัน้ตอนต่างๆ เกีย่วกบัการลาออก การเลกิจา้ง การจ่ายเงนิค่าชดเชย สวสัดกิารหลงัการเลกิจา้ง 
และรายงานต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

(ฎ) เพื่อการเปิดเผยขอ้มลูการจา้งงานของท่านใหแ้ก่ผูท้ีจ่ะเป็นนายจา้งใหม่ของท่าน ในกรณีทีท่่านระบุชื่อบรษิทัฯ เป็นบุคคลอา้งองิในฐานะ
นายจา้งเก่า 

 

2.6.3 ระยะเวลำในกำรเกบ็รกัษำข้อมูลส่วนบุคคล 
 
บรษิทัฯ จะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อวตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ซึง่ไดร้ะบุไวใ้นค าประกาศความเป็นส่วนตวันี้ หลกัเกณฑท์ีใ่ชก้ าหนดระยะเวลาเก็บ ไดแ้ก่ ระยะเวลาที่บรษิทัฯ ด าเนินความสมัพนัธก์บัท่านและ
ให้บรกิารแก่ท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จ าเป็นเพื่อการปฏิบตัติามกฎหมายหรอืตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตัง้สทิธิ
เรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏบิตัติามหรอืการใช้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืเพื่อเหตุอื่น
ตามและขอ้ก าหนดภายในองคก์รของบรษิทัฯ 

 

2.6.4 กำรเปิดเผยข้อมูล 
 
ในการด าเนินการตามวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไวใ้นนี้ บรษิทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูของลูกคา้ใหแ้ก่บุคคลภายนอกดงัต่อไปนี้ 
 
(1) บรษิทัย่อย บรษิทัในกลุ่ม และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งใดๆ (หมายถงึ (1) บรษิทัทีถ่อืหุน้ในบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัใดๆ ที ่บรษิทัฯ ถอืหุน้

อยู่ และ (2) บรษิทัทีถู่กถอืหุน้ต่อไปเป็นทอดๆ ของบรษิทัดงักล่าวใน (1) ขา้งตน้ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มดว้ย) เพื่อวตัถุประสงค์
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ในการด าเนินธุรกจิ การบรหิารงานภายใน เสนอขายสนิคา้และบรกิารอืน่ๆ ทีท่่านอาจสนใจ รวมถงึด าเนินกจิกรรมอื่นใดตามทีร่ะบุใน
ค าประกาศความเป็นส่วนตวั  
 

(2) หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากบัดูแล หรอืหน่วยงานอืน่ตามทีก่ฎหมายก าหนด รวมถงึเจา้พนักงานซึง่ใชอ้ านาจตามกฎหมาย  
 
(3) ตวัแทน ผูร้บัจา้ง/ผูร้บัจา้งช่วง และ/หรอืผูใ้หบ้รกิารส าหรบัการด าเนินงานใดๆ เช่น  

– ผู้ให้บรกิารขนส่ง ผู้ให้บรกิารจดัท าหรอืท าลายบตัร ผู้ให้บรกิารเก็บและท าลายเอกสาร โรงพมิพ์ บรษิัทรบัจ้างท ากิจกรรม
ทางการตลาด บรษิทัรบัจ้างท าวจิยั บรษิทัรบัจ้างพฒันาและดูแลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ บรษิทัรบัจ้างจดัหาที่พกัและการ
เดนิทาง 

– ผูต้รวจสอบบญัช ีทนายความ ทีป่รกึษากฎหมายและภาษ ีทีป่รกึษาใดๆ 
 

(4) พนัธมติรทางธุรกจิของบรษิทัฯ หรอืบคุคลภายนอกตามความยนิยอมจากท่าน หรอืตามขอ้ก าหนดของสญัญา หรอืตามขอ้ก าหนด
ของกฎหมาย แลว้แต่กรณ ี

 

3. ฐำนกฎหมำยในกำรประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล 

บรษิทัฯ จะประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลเท่าทีจ่ าเป็นภายใตข้อบเขตของค าประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ ในกรณีต่อไปนี้เท่านัน้ 

▪ เพื่อด าเนินการตามขัน้ตอนทีท่่านรอ้งขอก่อนทีจ่ะท าสญัญาและเพื่อการปฏบิตัติามสญัญาระหว่างท่านและบรษิทัฯ  
▪ ในกรณีทีจ่ าเป็นตอ้งปฏบิตัติามขอ้ผกูมดัทางกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัซึง่บรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัติาม 
▪ ในกรณีทีบ่รษิทัฯ จ าเป็นตอ้งด าเนินการเพื่อวตัถุประสงคด์้านผลประโยชน์ทีช่อบดว้ยกฎหมาย เวน้แต่ผลประโยชน์หรอืสทิธขิ ัน้

พืน้ฐาน และเสรภีาพของบุคคลมผีลเหนือกว่าผลประโยชน์ดงักล่าว หรอื 
▪ เมื่อไดร้บัความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่าน (ในกรณีทีก่ฎหมายก าหนดเท่านัน้) 
▪ ในกรณีที่บรษิทัฯ จ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อการก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏบิตัติามหรอืการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตาม

กฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย 

ในกรณีที่ขอ้มูลส่วนบุคคลที่บรษิทัฯ เก็บรวบรวมขา้งต้นเป็นขอ้มูลที่จ าเป็นต่อบรษิัทฯ ในการปฏบิตัติามสญัญาหรอืการปฏิบตัติามกฎหมาย
ต่างๆ ทีใ่ชบ้งัคบั หากท่านไม่ใหข้อ้มลูส่วนบุคคลทีจ่ าเป็นดงักล่าว บรษิทัฯ อาจมคีวามรบัผดิ และ/หรอืไม่สามารถบรหิารหรอืจดัการสญัญา หรอื
อ านวยความสะดวกใหก้บัท่านได้ 
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4.  สิทธิของท่ำนในฐำนะเจำ้ของข้อมูลส่วนบุคคล 
 
4.1 สิทธิของท่ำนภำยใต้พระรำชบญัญติัคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 
ท่านมสีทิธติามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการด าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 
  
(1) สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอม (Right to Withdraw Consent) 
 
ท่านมสีทิธขิอเพกิถอนความยนิยอมที่ใหไ้วแ้ก่บรษิทัฯ  ในการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูของท่านเมื่อใดก็ได ้เวน้แต่การเพกิถอนความ
ยนิยอมจะมขีอ้จ ากดัโดยกฎหมายหรอืสญัญาทีใ่หป้ระโยชน์แก่ท่าน  
 
ทัง้นี้ การถอนความยนิยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ใหค้วามยนิยอมแก่บรษิทัฯ ก่อนหน้าแล้วโดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย นอกจากนี้ ในบางกรณี หากท่านถอนความยนิยอม ท่านอาจไดร้บัความสะดวกในการใชผ้ลติภณัฑห์รอืบรกิารน้อยลง พลาดสทิธิ
ประโยชน์และขอ้เสนอพเิศษอื่นๆ ในอนาคต หรอืไดร้บัผลกระทบอื่นๆ ในการใชผ้ลติภณัฑ์หรอืบรกิารของบรษิทัฯ 
 
(2) สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access) 
 
ท่านมสีทิธขิอเขา้ถงึและขอรบัส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ รวมถงึขอใหบ้รษิทัฯเปิดเผยถงึการได้มาซึ่ง
ขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวทีท่่านไม่ไดใ้หค้วามยนิยอม  

 
(3) สิทธิในกำรให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability) 
 
ในกรณีที่บรษิทัฯ ได้ท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลนัน้อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรอืใช้งานโดยทัว่ไปได้ด้วยเครื่องมอืหรอือุปกรณ์ที่ท างานได้โดย
อตัโนมตัแิละสามารถใช้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลได้ดว้ยวธิีการอตัโนมตั ิท่านมสีทิธขิอรบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจากบรษิทัฯได ้รวมทัง้มี
สทิธ ิดงัต่อไปนี้ 
 

(ก) ขอใหบ้รษิทัฯ ส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถท าได้ด้วยวธิกีาร
อตัโนมตั ิ

 
(ข) ขอรบัข้อมูลส่วนบุคคลที่บรษิัทฯ ส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง              

เวน้แต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถท าได้ 
 
(4) สิทธิในกำรคดัค้ำนกำรเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) 

 
ท่านมสีทิธใินการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลที่เกี่ยวกบัท่านส าหรบักรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสง ค์
เกีย่วกบัการตลาดแบบตรงและกรณีอื่นๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนด  

 
(5) สิทธิในกำรลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure) 

 
ท่านมสีทิธขิอใหบ้รษิทัฯ ลบหรอืท าลายหรอืท าใหข้อ้มลูส่วนบุคคลเป็นขอ้มลูทีไ่ม่สามารถระบุตวัตนไดด้ว้ยเหตุตามทีก่ฎหมายก าหนด  
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(6) สิทธิในกำรระงบักำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) 
 

ท่านมสีทิธขิอใหบ้รษิทัฯ ระงบัการใชข้อ้มลูของท่านดว้ยเหตุตามทีก่ฎหมายก าหนดได ้
 

(7) สิทธิในกำรขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกูต้อง (Right to Rectification) 
 
บรษิทัฯ พยายามที่จะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหถู้กต้อง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กดิความเข้าใจผดิ ทัง้นี้ กรณีที่ท่าน เห็นว่า
ขอ้มูลที่บรษิทัฯ มอียู่นัน้ไม่ถูกตอ้งหรอืท่านมกีารเปลี่ยนแปลงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมสีทิธขิอให้บรษิทัฯแก้ไขขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านเพื่อใหข้อ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 
 
(8) สิทธิในกำรร้องเรียน  

 
ท่านมสีทิธใินการรอ้งเรยีนต่อพนักงานเจ้าหน้าทีผู่ม้อี านาจตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบรษิทัฯ ฝ่าฝืนหรอืไม่
ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัดิงักล่าวได้ 
 
4.2 ช่องทำงกำรใช้สิทธิ 

 
ท่านสามารถใชส้ทิธขิองท่านในฐานะเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลขา้งตน้ไดผ้่านช่องทางดงัต่อไปนี้ 

– การตัง้ค่าความเป็นส่วนตวั (ผ่านทางหน้าเวบ็ไซต์หรอืแอพพลเิคชัน่ในโทรศพัทเ์คลื่อนที)่ 
– การตัง้ค่าการแจง้เตอืน (ผ่านทางหน้าเวบ็ไซต์หรอืแอพพลเิคชัน่ในโทรศพัทเ์คลื่อนที)่ 
– E- mail: bbf-hrs@bangchakbiofuel.co.th 

 
ทัง้นี้ ในกรณีท่านประสงค์ทีจ่ะใชส้ทิธติามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนี้ ขอใหท้่าน Download “แบบฟอรม์ค ารอ้งของเจ้าของ
ขอ้มลูส่วนบุคคล”  และส่งแบบฟอรม์ทีก่รอกขอ้ความแลว้ทางอเีมล bbf-hrs@bangchakbiofuel.co.th 
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5. มำตรกำรในกำรรกัษำควำมปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล 
 
5.1 กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัมำตรกำรในกำรรกัษำควำมปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล 

 
บรษิทัฯ ได้จดัใหม้มีาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัที่เหมาะสม เพื่อป้องกนัการสูญหาย เขา้ถงึ ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรอืโดยมชิอบ  
 
5.2 กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล 

 
บรษิทัฯ จะก ากบัดูแลบุคคลอื่นซึง่บรษิทัฯ มอบหมายใหด้ าเนินการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลตามค าสัง่หรอืในนามของบรษิทัฯ อย่างเหมาะสม 
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6. รำยละเอียดกำรติดต่อ 
 
ในกรณีที่มขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิเกี่ยวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผย
ขอ้มลูของท่าน การใชส้ทิธขิองท่าน หรอืมขีอ้รอ้งเรยีนใดๆ ท่านสามารถตดิต่อบรษิทัฯ ไดต้ามช่องทางดงัต่อไปนี้ 
 
 
บรษิทั บางจากไบโอฟูเอล  จ ากดั  และเจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 
สถานทีต่ดิต่อ:  บรษิทั บางจากไบโอฟูเอล  จ ากดั   
   28 หมู่ 9 ต าบลบางกระสัน้ อ าเภอ บางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 13160 
เบอรโ์ทรศพัท:์  +66 035276500 
อเีมล:   bbf-hrs@bangchakbiofuel.co.th  
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7. กำรเข้ำใช้งำนเวบ็ไซตอ่ื์นผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ 
 
เนื่องจากค าประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ใชส้ าหรบัการขายผลติภณัฑห์รอืการใหบ้รกิารและการใชง้านเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ เท่านัน้ หากท่าน
เขา้ชมเวบ็ไซต์อื่นแมจ้ะผ่านช่องทางทางเวบ็ไซต์บรษิทัฯ การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลต่างๆ จะเป็นไปตามค าประกาศความเป็นส่วนตวัของ
เวบ็ไซต์นัน้ซึง่ไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ 
 
  



ค ำประกำศควำมเป็นส่วนตวั 
บรษิทั บำงจำกไบโอฟูเอล จ ำกดั  

26 
 

8. กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำประกำศควำมเป็นส่วนตวั 
 
บรษิทัฯ มกีารพจิารณาทบทวนและอาจแกไ้ขเปลีย่นแปลงค าประกาศนี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะเพื่อใหแ้น่ใจว่าขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน
จะได้รบัความคุม้ครองอย่างเหมาะสม หากค าประกาศนี้มกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญั บรษิทัฯ จะแจ้งใหท้่านทราบผ่านช่องทางที่
เหมาะสม  
 
 

ประกาศ ณ วนัที ่1/04/2564 
 


