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นโยบายความเป็นส่วนตวัสาํหรับพันธมิตรทางธุรกจิของ 

บริษัท บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จาํกัด (มหาชน) 

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ตระหนกั ถึงความสาํคญัของการคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบคุคล โดยบริษัทฯ จะปฏิบตัิตามมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัเมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ

เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล (ตามนิยามท่ีระบดุา้นลา่ง) 

นโยบายความเป็นส่วนตวัสาํหรบัพนัธมิตรทางธุรกิจฉบบันี ้(“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) อธิบายวิธีการท่ี

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคลากร บุคคล ผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจ ผูม้ีอาํนาจลงนาม 

กรรมการ ผูถื้อหุน้และผูต้ิดตอ่อ่ืน ๆ  ของพนัธมิตรทางธุรกิจ (เรียกรวมกนัวา่ “ท่าน”) และแจง้ใหท้่านทราบเก่ียวกบัสิทธิท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล  

ทัง้นี ้“พันธมิตรทางธุรกิจ” ตามนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี ้หมายความรวมถึง แต่ไม่จาํกัดเพียง คู่คา้  

ผูจ้ดัจาํหน่าย ผูจ้ดัหาสินคา้ ผูข้าย ผูใ้หบ้ริการ ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง นกัลงทนุ นกัวิเคราะห ์รา้นคา้ ผูใ้หเ้ช่าพืน้ท่ีสาํหรบัตัง้

ปา้ยโฆษณา ท่ีปรกึษาอิสระ บรษัิทหลกัทรพัย ์บรษัิทประกนัภยั นายหนา้ประกนัภยั ตวัแทนประกนัภยั ธนาคาร พนัธมิตร

สาํหรบักิจการรว่มคา้ รวมถึงบคุคลท่ีสาม เช่น บคุคลภายนอกท่ีขอเขา้พืน้ท่ี ผูข้องานของผูร้บัเหมา ผูต้ิดตอ่เขา้งาน บคุคล

ท่ีเก่ียวขอ้งตามกฎของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(เช่น คู่สมรส บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติ

ภาวะ) และพนัธมิตรทางธุรกิจอ่ืน ๆ 

บรษัิทฯ เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอื เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น เน่ืองจากบรษัิทฯ มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ

กบัท่านในปัจจุบนัหรือท่ีอาจจะมีในอนาคต หรือจากการท่ีท่านทาํงานให ้ดาํเนินการแทน หรือเป็นตวัแทนของพนัธมิตร

ทางธุรกิจท่ีบรษัิทฯ มีความสมัพนัธด์ว้ย เช่น บรษัิทท่ีจดัหาสนิคา้หรอืใหบ้รกิารแก่บรษัิทฯ หรอืท่ีบรษัิทฯ ติดตอ่สือ่สารดว้ย

ในทางธุรกิจซึง่อาจเก่ียวพนัถึงทา่น 

เราอาจเปลีย่นแปลง และ/หรอืปรบัปรุงนโยบายความเป็นสว่นตวันีเ้ป็นครัง้คราว โดยเราจะแจง้ทา่นเพ่ิมเติมหาก

มีการปรบัปรุงท่ีสาํคญั เราจะระบุวนัท่ีนโยบายความเป็นส่วนตวั ของเราไดม้ีการปรบัปรุงครัง้ล่าสดุไวท้างดา้นบนของ

นโยบายความเป็นส่วนตัว ทัง้นี ้เราสนบัสนุนใหท้่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนีอ้ย่างระมดัระวงั และตรวจสอบ

นโยบายความเป็นสว่นตวัอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือทบทวนการเปลีย่นแปลงใด ๆ  ท่ีเราอาจดาํเนินการตามขอ้กาํหนดในนโยบาย

ความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้

1. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง 

เพ่ือวตัถปุระสงคข์องนโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลซึง่ทาํ

ใหส้ามารถระบตุวับคุคลนัน้ได ้ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม ตามท่ีระบดุา้นลา่งนี ้  

โดยบรษัิทฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นทัง้ทางตรงและทางออ้มจากแหลง่ขอ้มลูอ่ืน ๆ  เช่น เราอาจ

เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง (เช่น เมื่อท่านทาํธุรกิจกับบริษัทฯ หรือลงนามในสัญญาหรือกรอก

แบบฟอรม์เมื่อทา่นมีปฏิสมัพนัธก์บับรษัิทฯ รวมถึงการมีปฎิสมัพนัธผ์า่นแพลตฟอรม์ออนไลนข์องบรษัิทฯ ผา่นเว็บไซตข์อง

บริษัทฯ หรือแอปพลิเคชันทางโทรศพัทม์ือถือ การติดต่อสื่อสารทางอีเมล โทรศพัท ์แบบสอบถาม นามบตัร ไปรษณีย ์
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ระหว่างการประชุมและงานกิจกรรมต่าง ๆ การนดัหมายพบปะกบัท่าน หรือจากแหลง่ขอ้มลูในระบบ ระบบไดรฟ์กลาง/

ฐานขอ้มลูกลางของบรษัิทฯ หรอืระบบซอฟทแ์วรข์นสง่ และ/หรอืไฟลอิ์เลก็ทรอนิกส)์  

นอกจากนี ้เราอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นทางออ้ม เช่น พนัธมิตรทางธุรกิจหรือผูใ้หบ้ริการท่ีทา่น

ทาํงานให ้ดาํเนินการแทน หรือเป็นตวัแทน บริษัทในกลุ่ม BTS  (ตามคาํนิยามในหวัขอ้ “บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านกับใคร” ทางดา้นลา่งนี)้ แหลง่ขอ้มลูสาธารณะ (เช่น สื่อสงัคมออนไลน ์และเว็บไซตข์องบคุคลภายนอก

หรือหน่วยงานรฐัท่ีเก่ียวขอ้ง) หรือบุคคลท่ีสามอ่ืน ๆ (เช่น พนัธมิตรทางธุรกิจรายอ่ืน ๆ ของบริษัทฯ บุคคลอา้งอิง และผู้

รอ้งเรยีน) ทัง้นี ้ขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีบรษัิทฯ เก็บรวบรวมนัน้ขึน้อยูก่บัความสมัพนัธข์องทา่นท่ีมกีบับรษัิทฯ หรอืบรษัิทในกลุม่ 

BTS โดยตวัอยา่งขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นท่ีบรษัิทฯ อาจเก็บรวบรวมมีดงัตอ่ไปนี ้

• ข้อมูลส่วนตัว เช่น ช่ือ-นามสกลุ คาํนาํหนา้ อาย ุเพศ รูปถ่าย วิดิโอ ขอ้มลูจากกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

พิกดัทางภมูิศาสตร ์วนัเดือนปีเกิด สญัชาติ สถานภาพการสมรส ขอ้มลูสถานะทางการเงิน ขอ้มลูดา้น

การศกึษาและการทาํงาน (เช่น ตาํแหนง่งาน แผนก รหสัแผนก อาชีพ ขอ้มลูใบสมคัรงาน บรษัิทท่ีทา่น

ทาํงานใหห้รือจา้งงานท่าน ใบรบัรองการทาํงาน ใบรบัรองเงินเดือน ใบรบัรองวิชาชีพ ใบอนญุาตการ

ทาํงาน วีซ่า ขอ้มูลการอบรม รายไดแ้ละเงินเดือน วันท่ีเริ่มงาน) ขอ้มูลจากเอกสารราชการ (เช่น 

หมายเลขบัตรประจาํตวัประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขประจาํตัวผูเ้สียภาษีอากร 

หมายเลขใบขบัขี่ หมายเลขทะเบียนบา้น) ขอ้มลูเก่ียวกบัรถยนต ์(เช่น หมายเลขตวัถงัหรือหมายเลข

ทะเบียนรถยนต)์ ลายมือช่ือ (รวมถึงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส)์ ขอ้มูลรหัสประจาํตัวคู่คา้ (รวมถึง 

ประเภทคู่ค้า ประเภทกิจการ ประเภทธุรกิจ) ข้อมูลคู่ค้า (เช่น คะแนนประเมินคู่ค้า/ผู้ให้บริการ 

หมายเลขรา้นคา้ วนัท่ีขึน้ทะเบียนคู่คา้) ขอ้มูลบญัชีธนาคารและการชาํระเงิน (เช่น ช่ือเจา้ของบญัชี 

ธนาคารท่ีเปิดบญัชี ประเภทบญัชี และหมายเลขบญัชีธนาคาร ช่ือบญัชีผูร้บัประโยชน ์วนัท่ีชาํระเงิน 

วิธีการชาํระเงิน สกุลเงินท่ีชาํระ และบญัชีท่ีทาํการชาํระเงิน รายละเอียดการโอนเงินใน/นอกประเทศ

ไทย) ขอ้มูลบัตรเครดิต (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต ช่ือผูถื้อบัตร วันท่ีหมดอายุบัตร) รวมถึงขอ้มูล

เก่ียวกบักลยทุธใ์นการกาํหนดราคา อตัราสว่นลด ยอดขาย รายการเบิกจ่าย จาํนวนเงินเบิกจ่าย ขอ้มลู

ท่ีดินท่ีท่านเป็นเจา้ของ (เช่น หมายเลขหนงัสือสาํคญัแสดงกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน) จาํนวนหุน้ เลขทะเบียน

บญัชีหลกัทรพัย ์จาํนวนหลกัทรพัย ์และจาํนวนเงินปันผล  

• ข้อมูลที่อยู่ติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ หมายเลขโทรสาร ท่ีอยู่ สถาน

ประกอบการ ท่ีอยู่อีเมล รหสัไปรษณีย ์ขอ้มลูบญัชีผูใ้ชโ้ซเชียลมีเดีย (เช่น ขอ้มลูบญัชีผูใ้ชไ้ลน ์บญัชี

เฟซบุ๊ค และเวลาท่ีสามารถติดตอ่ได)้ และขอ้มลูอ่ืน ๆ ท่ีคลา้ยคลงึกนั 

• ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธร์ะหว่างบริษัทกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ขอ้มูลท่ีท่าน

ใหแ้ก่บริษัทฯ ตามท่ีปรากฏในสญัญา แบบฟอรม์ หรือแบบสาํรวจ) ขอ้มูลทางธุรกรรมท่ีท่านทาํกับ

บรษัิทฯ (เช่น เมื่อทาํสญัญาเช่าพืน้ท่ี หรอืสญัญาซือ้ขายกบัคูส่ญัญา สญัญาวา่จา้งผูร้บัเหมา สญัญาท่ี

ปรึกษาโครงการ เอกสารยื่นประกวดราคาหรือประมลูงานต่าง ๆ) ขอ้มลูรายการซือ้กับบคุคลท่ีเก่ียว

โยง/บคุคลภายนอก ประเภทสินคา้ ประเภทงบประมาณ งบประมาณเบิกจ่าย รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง วันทีซ้ือ้สินคา้/บริการ จาํนวนเงินค่าสินคา้บริการ จาํนวนรายการท่ีเบิก 
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งบประมาณเลขท่ีสาํนกังานใหญ่ เลขท่ีเอกสาร ช่ือโครงการ บริษัทท่ีขึน้ทะเบียน กลุ่มเจา้หนี ้สาขา 

พืน้ท่ี และเง่ือนไขการชาํระเงิน บนัทึกขอ้มูลคอมพิวเตอร ์เช่น (ไอพีแอดเดรส หรือคุกกี)้ ขอ้มูลการ

ตรวจสอบสถานะของผูจ้าํหนา่ยและผูใ้หบ้ริการ รวมถึง ขอ้มลูตามเอกสารขอ้กาํหนดหรือขอบเขตการ

ประกวดราคา/ประมลูงาน/จดัซือ้จดัจา้ง ขอ้มลูตามรายงานการมีสว่นไดเ้สีย ขอ้มลูแจง้เหต ุขอ้มลูการ

ดาํเนินคดี รายละเอียดตามเอกสารการเสนอราคาตามโครงการจัดซือ้จัดจ้าง ขอ้มูลรายงานการ

ประเมินผูข้าย/ผูใ้หบ้ริการประจาํปี ขอ้มลูจากกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด และรายละเอียดการก่อสรา้งใน

แตล่ะโครงการ 

• ข้อมูลของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับท่าน เช่น ขอ้มลูท่ีระบตุวัตนคูส่มรสหรอืบตุรของทา่น และขอ้มลู

พนกังานของบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกบัทา่น  

• ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนจากบัตร

ประจาํตวัประชาชน (เช่น เชือ้ชาติ และ ศาสนา) หรือขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีละเอียดอ่อนท่ีอาจใชใ้นการ

ดาํเนินคดีตามกฎหมาย  

หากท่านไดใ้หข้อ้มลูสว่นบุคคลของบุคคลอ่ืนใดนอกจากตวัท่านเองแก่บริษัทฯ เช่น คู่สมรส บุตร บิดามารดา 

ผู้ร ับมอบอาํนาจ บริษัทฯ จะถือว่าท่านรับรองและรับประกันต่อบริษัทฯ ว่าท่านมีอาํนาจในการกระทาํเช่นนั้นโดย  

(1) การแจง้ใหบุ้คคลอ่ืนรายนัน้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี ้และ (2) การไดร้บัความยินยอม (ในกรณีท่ี

กฎหมายกาํหนดหรอืจาํเป็น) เพ่ือใหเ้ราสามารถใชข้อ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วตามนโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันีไ้ด ้

บริษัทฯ ไม่มีเจตนาท่ีจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อน (“ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน”)  

อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีละเอียดอ่อน บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช ้

และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีละเอียดออ่นดงักลา่วบนฐานความยินยอมโดยชดัแจง้ หรอืตอ่เมื่อกฎหมายอนญุาตให้

กระทาํได ้

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเก่ียวกับผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้

ความสามารถต่อเมื่อไดร้บัความยินยอมจากผูป้กครองเท่านัน้ บริษัทฯ ไมม่ีเจตนาท่ีจะเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจาก

บุคคลท่ีมีอายุตํ่ากว่า 20 ปี โดยปราศจากความยินยอมของผูป้กครองตามท่ีกฎหมายกาํหนด หรือจากบุคคลเสมือนไร้

ความสามารถและบุคคลไรค้วามสามารถโดยปราศจากความยินยอมของผูพิ้ทกัษ์หรือผูอ้นุบาลตามกฎหมาย (แลว้แต่

กรณี) ในกรณีท่ีบริษัทฯ ทราบว่าบริษัทฯ ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจากบคุคลท่ีมีอายตุ ํ่ากว่า 20 ปี โดยปราศจาก

ความยินยอมของผูป้กครองตามท่ีกฎหมายกาํหนด หรอืจากบคุคลเสมือนไรค้วามสามารถหรอืบคุคลไรค้วามสามารถโดย

ปราศจากความยินยอมของผูพิ้ทกัษ์หรือผูอ้นบุาลตามกฎหมาย (แลว้แต่กรณี) โดยไม่ไดต้ัง้ใจ บริษัทฯ จะลบขอ้มลูส่วน

บุคคลนัน้ทนัที หรือจะเก็บรวบรวม และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้เฉพาะกรณีท่ีบริษัทฯ สามารถอาศยัฐานทาง

กฎหมายอ่ืนท่ีนอกเหนือจากความยินยอมได ้หรอืตามท่ีกฎหมายอนญุาตเทา่นัน้ 

2. บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคใ์ด 

บรษัิทฯ เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอื เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลเพ่ือวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้
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2.1. วัตถุประสงคท์ี่อาศัยความยนิยอม 

บริษัทฯ อาจอาศยัความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลทั่วไปและ/หรือขอ้มลู

สว่นบคุคลท่ีละเอียดออ่นของทา่นเพ่ือวตัถปุระสงคต์อ่ไปนี ้

• ข้อมูลสุขภาพ: เพ่ือการจดัเตรยีมอาหารและเพ่ืออาํนวยความสะดวก  

ในกรณีท่ีเราอาศยัความยินยอมเป็นฐานทางกฎหมายสาํหรบัการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บคุคล ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมไดโ้ดยการติดต่อบริษัทฯ (ตามรายละเอียดท่ีระบใุนหวัขอ้ “ติดต่อบริษัทฯ” ของ

นโยบายความเป็นสว่นตวันี)้ ทัง้นี ้การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบดว้ยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช ้

และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล และขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีละเอียดอ่อนท่ีอาศยัความยินยอมของท่านท่ีเคยใหไ้วก้่อนการ

เพิกถอนนัน้ อยา่งไรก็ตาม หากทา่นไมใ่หค้วามยินยอมสาํหรบัขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีละเอียดออ่นหรอืไมใ่หข้อ้มลูสว่นบคุคลท่ี

ละเอียดอ่อนของท่านแก่เรา หรือไดเ้พิกถอนความยินยอมของท่านในภายหลงั เราอาจไม่สามารถตกลงว่าจา้งท่านหรือ

ดาํเนินการตามสญัญาบรกิารท่ีเราเขา้ทาํกบัทา่นหรอืนายจา้งของทา่นต่อไปได ้ทัง้นี ้บรษัิทฯ อาจขอความยินยอมโดยตรง

จากทา่นหรอืผา่นบรษัิทในกลุม่ BTS พนัธมิตรทางธุรกิจ และ/หรอืนิติบคุคลอ่ืน 

2.2. วัตถุประสงคท์ี่บริษัทฯ อาจอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/เปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคล 

บริษัทฯ อาจอาศยัหรืออา้ง (1) ฐานการปฏิบตัิตามสญัญา สาํหรบัการเริ่มตน้ทาํสญัญาหรือการเขา้ทาํสญัญา

หรือปฏิบตัิตามสญัญากบัเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล (2) ฐานการปฏิบตัิตามกฎหมาย เพ่ือการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎหมาย

ของบรษัิทฯ (3) ฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษัิทฯ และของบคุคลภายนอก โดยไดส้ดัสว่นกบัประโยชนแ์ละ

สิทธิเสรีภาพขัน้พืน้ฐานเก่ียวกับการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต 

รา่งกาย หรือสขุภาพของบคุคล หรือฐานทางกฎหมายอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลอนญุาต 

(แลว้แตก่รณี) ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัความสมัพนัธท่ี์มีระหวา่งทา่นกบับรษัิทฯ ทัง้นี ้บรษัิทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอื เปิดเผย

ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเพ่ือวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้

(1) วัตถุประสงคท์างธุรกิจ เช่น เพ่ือดาํเนินธุรกรรมทางธุรกิจกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ และปฏิบตัิภาระหนา้ท่ี และ/

หรอืปฏิบตัิตามคาํขอของพนัธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือติดตอ่กบัพนัธมิตรทางธุรกิจเก่ียวกบัสนิคา้ บรกิาร และโครงการ

ของบรษัิทฯ หรอืของพนัธมิตรทางธุรกิจ (เช่น เพ่ือตอบขอ้ซกัถาม หรอืคาํขอ) 

(2) การคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น เพ่ือพิสูจนต์ัวตนของท่านและสถานะของพันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือ

ตรวจสอบสถานะกิจการ หรือตรวจสอบประวตัิในรูปแบบอ่ืน ๆ และทาํการคดักรองเก่ียวกบัท่านและพนัธมิตร

ทางธุรกิจ เพ่ือประเมินความเหมาะสมและคุณสมบตัิของท่านและพนัธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือประเมินความเสี่ยง

สาํหรบัท่านและพนัธมิตรทางธุรกิจ (รวมถึงการตรวจสอบขอ้มลูท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะจากหน่วยงานบงัคบัใช้

กฎหมาย และ/หรอืจากบญัชีรายช่ือ Blacklist ของบรษัิทฯ) เพ่ือทาํคาํขอใบเสนอราคาหรอืการประมลูราคา เพ่ือ

เขา้ทาํสญัญา ใบสั่งซือ้ หรือคาํขอซือ้กบัท่านหรือพนัธมิตรทางธุรกิจ และเพ่ือประเมินการบริหารงานของท่าน

และพนัธมิตรทางธุรกิจ 
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(3) เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ ์เช่น เพ่ือปรบัปรุงขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านใหเ้ป็นปัจจุบนั และเพ่ือรกัษา

ความถกูตอ้งของขอ้มลูสว่นบคุคล เพ่ือเก็บรกัษาสญัญา เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เอกสารอา้งอิงสญัญา และหลกัฐาน

การทํางานของพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งอาจมีการระบุถึงท่าน เพ่ือวางแผน ดําเนินการ และบริหารจัดการ

ความสมัพนัธแ์ละสิทธิ (ทางสญัญา) กบัพนัธมิตรทางธุรกิจ (เช่น เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้ ยกเลิก หรือมอบอาํนาจ

ใหพ้นัธมิตรทางธุรกิจสาํหรบัการทาํธุรกรรม และการสั่งซือ้สินคา้หรือบริการ ประมวลผลการชาํระเงิน เพ่ือทาํ

กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชี การตรวจสอบบญัชี ออกใบเรยีกเก็บเงิน จดัการใหม้ีการสง่สนิคา้และบรกิารตา่ง ๆ) 

เพ่ือจัดการกับคาํขอหรือขอ้รอ้งเรียนของท่าน เพ่ือทาํการแก้ไขปรบัปรุง ใหบ้ริการสนับสนุน และเพ่ือทาํการ

ติดตามและเก็บบนัทกึ  

(4) การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ เช่น การติดต่อสื่อสารกบัพนัธมิตรทางธุรกิจเก่ียวกบัสินคา้ บริการ และโครงการ 

ต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ (เช่น การติดต่อสื่อสารผ่านการสง่เอกสาร การตอบคาํถาม การตอบ

กลบัคาํขอหรอืการรายงานความคืบหนา้การดาํเนินการ) 

(5) วัตถุประสงคท์างการตลาด เช่น แจง้ใหท้า่นทราบเก่ียวกบัขา่วสารและขอ้มลูเผยแพรท่ี่อาจมีประโยชน ์รวมถึง

กิจกรรม เสนอสินคา้และบริการใหม่ ๆ เจรจาต่อรองราคาสินคา้และบริการ และทาํผลการสาํรวจ รวมถึงเพ่ือ

วิเคราะหแ์ละพิจารณาในการสนบัสนนุทางการเงิน (เช่น การใหส้นิเช่ือ) แก่ทา่นหรอืพนัธมิตรทางธุรกิจ 

(6) การบริหารจัดการและการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในองคก์ร เช่น การจัดกิจกรรมประชาสมัพนัธ์

ภายในองคก์ร และปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดทางธุรกิจท่ีเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะ การจัดซือ้จดัจา้ง 

การเบิกจ่ายเงิน การจัดการภายใน การฝึกอบรม การตรวจสอบ การรายงาน การส่งหรือจัดการเอกสาร การ

ประมวลผลขอ้มลู การควบคมุ หรือการจดัการความเสี่ยง การวิเคราะหแ์ละการวางแผนทางสถิติและแนวโนม้

ตา่ง ๆ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีคลา้ยคลงึหรอืเก่ียวขอ้งกนั 

(7) เพื่อการวิเคราะหแ์ละปรับปรุงธุรกิจ เช่น เพ่ือทาํการวิจยั วิเคราะหข์อ้มลู ประเมินคา่ สาํรวจ และประเมินผล 

และจดัทาํรายงานเก่ียวกบัสินคา้และบริการของบริษัทฯ และผลการดาํเนินงานของท่านหรือพนัธมิตรทางธรุกิจ 

รวมถึงเพ่ือพฒันาและปรบัปรุงกลยทุธท์างการตลาดและสนิคา้และบรกิารของบรษัิทฯ 

(8) เพื่อลงทะเบียน และยนืยนัตัวตน เช่น เพ่ือลงทะเบียน พิสจูนต์วัตน ระบ ุและยืนยนัตวัตนของทา่น 

(9) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการสนับสนุนระบบและการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เช่น เพ่ือใหก้ารสนับสนุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่ายช่วยเหลือ บริหารจัดการการเขา้ถึงระบบใด ๆ  

ท่ีบรษัิทฯ ไดม้อบสทิธิในการเขา้ถึงใหแ้ก่ทา่น เพ่ือลบบญัชีท่ีไมม่ีการใชง้าน ใชม้าตรการควบคมุทางธุรกิจเพ่ือให้

สามารถดาํเนินธุรกิจได ้และเพ่ือใหบ้ริษัทฯ สามารถระบุและแกไ้ขปัญหาในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

บรษัิทฯ และเพ่ือรกัษาความมั่นคงปลอดภยัในระบบของบรษัิทฯ เพ่ือทาํการพฒันา ปรบัใช ้ดาํเนินการ และดแูล

รกัษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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(10) การจัดการข้อมูลของพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น เพ่ือสรา้งบญัชีพนัธมิตรทางธุรกิจ บนัทึกขอ้มูลลงในระบบ 

รกัษาและการปรบัปรุงรายการ/สารบบของพนัธมิตรทางธุรกิจ (ซึ่งรวมถึงขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน) รวมถึงเพ่ือ

เก็บและบรหิารจดัการสญัญาและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจมีช่ือของทา่นอยู ่

(11) การตรวจสอบดูแลระบบและความม่ันคงปลอดภัย เช่น เพ่ือควบคุมการเข้าถึงตามท่ีเก่ียวข้อง การ

ตรวจสอบดแูลระบบ อปุกรณ ์และอินเทอรเ์น็ต การรกัษาความมั่นคงปลอดภยัทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(12) การจัดการข้อพิพาท เช่น เพ่ือแกไ้ขปัญหาขอ้พิพาท การบงัคบัตามสญัญาของบริษัทฯ การก่อตัง้ การใชส้ิทธิ

เรยีกรอ้งหรอืการยกขึน้ตอ่สูส้ทิธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย รวมถึงการมอบอาํนาจ 

(13) การสอบสวน การร้องเรียน และ/หรือการป้องกันอาชญากรรม หรือการฉ้อโกง 

(14) การปฏิบัติตามนโยบายภายใน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ที่ใช้บังคับ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และแนวทางปฏิบตัิ

ต่าง ๆ เช่น เพ่ือขอใบอนญุาตในการประกอบธุรกิจตามท่ีกฎหมายกาํหนด และการประสานงานหรือการติดตอ่

กับหน่วยงานรัฐบาล ศาล หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (เช่น กรมสรรพากร สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ และ

สาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดิน) รวมถึงการสืบสวน การรอ้งเรียน และ/หรือ การป้องกนัอาชญากรรมหรือการ

ฉอ้โกง 

(15) การป้องกันหรือระงบัอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เช่น เพ่ือการควบคมุโรคติดตอ่หรือ

โรคระบาด 

(16) การจัดให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององคก์ร 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบรษัิทฯ มีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลเพ่ือปฏิบตัิตามกฎหมายหรือสญัญา หรอื

เพ่ือเขา้ทาํสญัญากับท่าน หากบริษัทฯ ไม่ไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีรอ้งขอ บริษัทฯ อาจไม่สามารถดาํเนินการตาม

วตัถปุระสงคต์ามท่ีระบขุา้งตน้ได ้ 

3. บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับใคร 

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไปยงัต่างประเทศใหบ้คุคลภายนอกดงัต่อไปนี ้ซึ่งจะเก็บ

รวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลตามวตัถปุระสงคท่ี์ไดร้ะบไุวภ้ายใตน้โยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้ทัง้นี ้

บุคคลภายนอกเหล่านีอ้าจอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ ท่านสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ

บคุคลภายนอกดงักลา่วเพ่ือจะไดท้ราบเพ่ิมเติมว่าบคุคลดงักลา่วเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของ

ทา่นอยา่งไร เน่ืองจากทา่นจะอยูใ่ตบ้งัคบันโยบายความเป็นสว่นตวัของบคุคลภายนอกเหลา่นัน้ดว้ย 
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3.1. บริษัทในกลุ่ม BTS 

ในฐานะท่ีบริษัทฯ เป็นบริษัทในกลุ่ม BTS ซึ่งบริษัททัง้หมดอาจตอ้งทาํงานร่วมกัน เช่น บริษัทฯ อาจมีการ

มอบหมายหรอืแนะนาํทา่นแก่บรษัิทในกลุม่ BTS หรอือาจมีการใชร้ะบบบางสว่นรว่มกนั อาทิ ระบบการใหบ้รกิาร ระบบท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเว็บไซต ์และ/หรอืฐานขอ้มลูบรษัิทฯ จึงอาจจาํเป็นตอ้งโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหบ้รษัิทอ่ืนในกลุม่ BTS 

หรืออนญุาตใหบ้ริษัทในกลุม่ BTS ดงักลา่วเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านเพ่ือวตัถปุระสงคต์ามท่ีกาํหนดไวใ้นนโยบาย

ความเป็นส่วนตวันี ้ทัง้นี ้บริษัทอ่ืนในกลุ่ม BTS สามารถอาศยัความยินยอมท่ีบริษัทฯ ไดร้บัมาจากท่านไดด้ว้ยเช่นกัน 

โปรดดรูายช่ือบรษัิทในกลุม่ BTS 

3.2. ผู้ให้บริการของบริษัทฯ 

บริษัทฯ อาจใชบ้ริการจากบริษัทอ่ืน ตวัแทน หรือผูใ้หบ้ริการ เพ่ือใหบ้ริการแทนบริษัทฯ หรือช่วยบริษัทฯ ในการ

ดาํเนินธุรกิจกบัท่าน โดยบริษัทฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลใหก้บับคุคลต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเพียง (1) ผูพ้ฒันา

ซอฟตแ์วร ์ผูใ้หบ้ริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูใ้หบ้รกิารเว็บไซต ์(2) ผูใ้หบ้รกิารดา้นการทาํการตลาด สื่อโฆษณา 

ออกแบบ สรา้งสรรคง์านโฆษณา และดา้นการสื่อสาร (3) โรงพยาบาล (4) ผูใ้หบ้ริการจดัเก็บขอ้มลู และผูใ้หบ้รกิารระบบ

คลาวด ์(5) ธนาคาร และสถาบนัการเงิน (6) บรษัิทประกนัภยั บรษัิทประกนัภยัตอ่ นายหนา้ประกนัภยั ตวัแทนประกนัภยั 

ผูป้ระเมินวินาศภยั และผูส้าํรวจภยั (7) ผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกสแ์ละจดัสง่ (8) ผูใ้หบ้ริการดา้นการชาํระเงินและระบบ

ชาํระเงิน (9) ผูใ้หบ้รกิารระบบลงทะเบียนและนบัคะแนนเสยีง (10) ผูใ้หบ้รกิารวิเคราะห ์(11) บรษัิทตวัแทนทอ่งเท่ียว (12) 

อูซ่อ่มรถ และรา้นอะไหล ่(13) ผูใ้หบ้รกิารระบบการจอง (Booking System) (14) ผูใ้หบ้รกิารดา้นการดาํเนินงานภายในซึง่

เป็นบคุคลภายนอก (15) ผูใ้หบ้รกิารดา้นการพิมพ ์และ (16) ผูใ้หบ้รกิารจดัทาํผลสาํรวจ 

ทัง้นี ้ในการใหบ้ริการต่าง ๆ ดงักลา่ว ผูใ้หบ้ริการอาจเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านได ้อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 

จะใหข้อ้มูลสว่นบุคคลของท่านแก่ผูใ้หบ้ริการของบริษัทฯ เหล่านีเ้พียงเท่าท่ีจาํเป็นสาํหรบัการใหบ้ริการกงักลา่วเท่านัน้ 

และจะขอใหผู้ใ้หบ้ริการไม่ใชข้อ้มลูส่วนบุคคลเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นแต่อย่างใด ทัง้นี ้บริษัทฯ จะดาํเนินการใหม้ั่นใจว่าผู้

ใหบ้รกิารท่ีบรษัิทฯ ทาํงานดว้ยทัง้หมดมีหนา้ท่ีเก็บรกัษาเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นอยา่งปลอดภยั 

3.3. พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ 

บริษัทฯ อาจโอนขอ้มลูสว่นบคุคลใหแ้ก่พนัธมิตรทางธุรกิจของบรษัิทฯ เพ่ือดาํเนินธุรกิจและใหบ้ริการ ซึ่งรวมถึง

แต่ไม่จาํกดัเพียง คู่คา้ เจา้ของโครงการ คู่สญัญา บริษัทหลกัทรพัย ์รา้นคา้ ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง คู่คา้สาํหรบักิจการรว่มคา้ 

บริษัทต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ เขา้ไปลงทนุ พนัธมิตรท่ีใชแ้บรนดร์ว่มกนั และบคุคลภายนอกรายอ่ืนท่ีบริษัทฯ ทาํการตลาดหรือ

สง่เสริมการขายรว่มดว้ย ทัง้นี ้เพ่ือการดาํเนินธุรกิจและใหบ้ริการของบริษัทฯ ตราบเท่าท่ีพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีไดร้บัขอ้มลู

สว่นบคุคลนัน้ตกลงท่ีจะปฏิบตัิตอ่ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้

3.4. บุคคลภายนอกที่กฎหมายกาํหนดไว้ 

ในบางกรณี บรษัิทฯ อาจจาํเป็นตอ้งเปิดเผย หรอืแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหแ้ก่บคุคลภายนอกเพ่ือการ

ปฏิบัติตามหนา้ท่ีทางกฎหมายหรือระเบียบขอ้บังคับ โดยบุคคลภายนอกเหล่านัน้อาจรวมถึงหน่วยงานของรฐั ศาล 

หนว่ยงานกาํกบัดแูล สถานทตูและกงศลุ เจา้หนา้ท่ีของรฐั หรอืบคุคลภายนอกรายอ่ืนท่ีบรษัิทฯ เห็นวา่จาํเป็นในการปฏิบตัิ

https://www.btsgroup.co.th/storage/download/privacy-policy/list-of-companies-under-bts-group-th.pdf
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หนา้ท่ีตามกฎหมายหรอืตามระเบียบขอ้บงัคบั หรือเพ่ือคุม้ครองสทิธิของบรษัิทฯ สิทธิของบคุคลภายนอก ความปลอดภยั

สว่นตวัของบคุคล หรอืเพ่ือตรวจหา ปอ้งกนั หรอืจดัการกบัการฉอ้โกง หรอืเพ่ือการดาํเนินการดา้นความมั่นคงปลอดภยั 

3.5. ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ อาจจาํเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่ท่ีปรึกษาซึ่งเป็นผูเ้ช่ียวชาญของ 

บรษัิทฯ โดยอาจรวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเพียง (1) ท่ีปรกึษาอิสระ (2) ท่ีปรกึษากฎหมายซึง่ใหค้วามช่วยเหลอืในการดาํเนินธุรกิจ

ของบรษัิทฯ และใหบ้รกิารดาํเนินคดี ไมว่า่จะเป็นการตอ่สูค้ดีหรอืฟอ้งรอ้งคด ี (3) ท่ีปรกึษาภายนอก (4) ท่ีปรกึษาโครงการ 

(5) ท่ีปรกึษาทางการเงิน และ (6) ผูส้อบบญัชีซึง่ใหบ้รกิารดา้นบญัชี หรอืตรวจสอบบญัชีแก่บรษัิทฯ 

3.6. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการ 

ในกรณีท่ีมีการปรบัโครงสรา้งองคก์ร ฟ้ืนฟูกิจการ ควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด การ

ซือ้ขาย กิจการร่วมคา้ การโอนสิทธิ การโอนหรือจาํหน่ายธุรกิจ ทรพัยส์ิน หรือหุน้บางส่วนหรือทัง้หมดของบริษัทฯ หรือ

ธุรกรรมอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั บริษัทฯ อาจมีการเปิดเผยหรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหแ้ก่พนัธมิตรทางธุรกิจ นกั

ลงทนุ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูโ้อน หรอืผูร้บัโอน ในกรณีท่ีเหตดุงักลา่วขึน้ บรษัิทฯ จะดาํเนินการใหบ้คุคลภายนอกในฐานะผูร้บั

โอนสทิธิมีหนา้ท่ีปฏิบตัิตามนโยบายความเป็นสว่นตวันีเ้พ่ือใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ 

บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไปยงับคุคลภายนอกหรือเซิรฟ์เวอรท่ี์อยู่ในต่างประเทศ 

ซึ่งประเทศปลายทางอาจมีหรอือาจไมม่ีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีเท่าเทียมกนั เช่น เมื่อบริษัทฯ เก็บรกัษา

ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านบนแพลตฟอรม์คลาวดห์รือเซิรฟ์เวอรท่ี์ตัง้อยู่นอกประเทศไทย หรือเพ่ือใชบ้ริการสนบัสนนุดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะดาํเนินการตามขัน้ตอนและมาตรการต่าง ๆ เพ่ือทาํใหม้ั่นใจว่าการโอนขอ้มลูสว่น

บคุคลของทา่นดาํเนินไปอยา่งปลอดภยัและบคุคลท่ีรบัโอนขอ้มลูนัน้มีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีเหมาะสม 

และการโอนขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ชอบดว้ยกฎหมายตามท่ีกฎหมายอนญุาตเทา่นัน้ 

5. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าใด 

บริษัทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวใ้นระยะเวลาเท่าท่ีจาํเป็นเพ่ือดาํเนินการตามวตัถปุระสงคท่ี์

บริษัทฯ  ไดร้บัขอ้มลูมาและเพ่ือปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยระยะเวลาท่ีบริษัทฯ จะเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น

จะขึน้อยู่กับลกัษณะของขอ้มูลส่วนบุคคล ทัง้นี ้บริษัทฯ อาจตอ้งเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวน้านขึน้ตามท่ี

กฎหมายกาํหนด 

6. คุกกีแ้ละการใช้คุกกี ้

หากทา่นเยี่ยมชมเว็บไซตข์องเรา เราจะรวบรวมขอ้มลูจากทา่นโดยอตัโนมตัิโดยใชเ้ครือ่งมือติดตามและคกุกี ้(รวมถึงแตไ่ม่

จํ า กั ด เ พี ย ง  Google Tag Manager, Google Analytics, Hotjar Matomo, Zendesk, Facebook Pixel Analytics, 

Facebook Ad Manager และ Google Cloud) ทัง้นี ้คุกกี ้คือ เทคโนโลยีติดตามท่ีใช้ในการวิเคราะหแ์นวโนม้ บริหาร

จดัการเว็บไซตข์องเรา ติดตามความเคลือ่นไหวของผูใ้ชง้านเว็บไซต ์หรอืจดจาํการตัง้คา่ของผูใ้ชง้าน คกุกีบ้างสว่นมีความ
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จาํเป็นเน่ืองจากหากไมม่ีคกุกีเ้หลา่นัน้เว็บไซตจ์ะไมส่ามารถทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสม สาํหรบัคกุกีส้ว่นอ่ืน ๆ มีไวเ้พ่ือความ

สะดวกของผูเ้ยี่ยมชม เช่น คกุกีท่ี้จดจาํช่ือผูใ้ชง้านของทา่นอยา่งปลอดภยั รวมถึงภาษาท่ีทา่นใชอี้กดว้ย 

เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่อนุญาตให้ท่านควบคุมได้ว่าท่านจะยอมรับคุกกี ้หรือไม่ หากท่านปฏิเสธคุกกี ้ 

ความสามารถของท่านในการใช้งานเว็บไซตข์องเราบางฟังก์ชั่นหรือบางหนา้หรือทัง้หมดอาจถูกจาํกัด โปรดศึกษา

รายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้นโยบายการใชค้กุกี ้

7. มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภยั 

เพ่ือเป็นวิธีในการคุม้ครองความเป็นสว่นตวัในขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น บรษัิทฯ ไดจ้ดัใหม้ีมาตรการรกัษาความ

มั่นคงปลอดภยัท่ีเหมาะสม ซึ่งครอบคลมุถึงมาตรการป้องกนัดา้นการบริหารจัดการ มาตรการป้องกนัดา้นเทคนิค และ

มาตรการป้องกนัทางกายภาพ ในเรื่องการเขา้ถึงหรือควบคมุการเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคล เพ่ือธาํรงไวซ้ึ่งความลบั ความ

ถกูตอ้งครบถว้น และสภาพความพรอ้มใชง้านของขอ้มลูสว่นบคุคล เพ่ือปอ้งกนัการสญูหาย เขา้ถึง ใช ้เปลีย่นแปลง แกไ้ข 

หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยปราศจากอาํนาจหรอืโดยมิชอบ ทัง้นี ้เป็นไปตามท่ีกฎหมายท่ีใชบ้งัคบักาํหนด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีมาตรการควบคุมการเขา้ถึงท่ีปลอดภัยและเหมาะสมสาํหรบัการเก็บ

รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล บรษัิทฯ ยงัไดว้างมาตรการจาํกดัการเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลและการใชง้าน

อปุกรณส์าํหรบัจดัเก็บและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล โดยกาํหนดสทิธิเขา้ถึงขอ้มลูของผูใ้ชง้าน สทิธิในการอนญุาตใหผู้้

ท่ีไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ถึงขอ้มลูดงักลา่วได ้และบริหารจดัการการเขา้ถึงเพ่ือจาํกดัการถึงขอ้มูลสว่นบคุคลเฉพาะผูม้ีสิทธิ

เท่านัน้ และกาํหนดหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของผูใ้ชง้านเพ่ือป้องกันการเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลโดยไม่ไดร้บัอนุญาต การ

เปิดเผย การลว่งรู ้หรือการลกัลอบทาํสาํเนาขอ้มลูสว่นบคุคล หรือการลกัขโมยอปุกรณจ์ดัเก็บหรือประมวลผลขอ้มลูสว่น

บคุคล นอกจากนี ้ยงัรวมถึงการวางมาตรการสาํหรบัการตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัการเขา้ถึง เปลีย่นแปลง ลบ หรอืถ่าย

โอนขอ้มูลส่วนบคุคล ใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกับวิธีการและสื่อท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บคุคล 

8. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใตบ้ทบญัญัติแห่งกฎหมายและขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิ

เก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของตนดงัตอ่ไปนี ้

1) การเข้าถึง เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิในการขอเขา้ถึงหรือขอรบัสาํเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของตนท่ี 

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใชแ้ละ/หรือเปิดเผย ทัง้นี ้เพ่ือความเป็นสว่นตวัและความปลอดภยัของเจา้ของขอ้มลูสว่น

บคุคล บรษัิทฯ อาจขอใหม้ีการพิสจูนต์วัตนก่อนจะใหข้อ้มลูสว่นบคุคลตามท่ีรอ้งขอ 

2) การแก้ไขให้ถกูต้อง เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลอาจมีสทิธิขอใหบ้รษัิทฯ ดาํเนินการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลของตน 

ท่ีบริษัทฯ ไดเ้ก็บรวบรวม ใชแ้ละ/หรือเปิดเผย ซึ่งไม่สมบูรณ ์ไม่ถูกตอ้ง ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรือไม่เป็น

ปัจจบุนั 
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3) การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลอาจมีสิทธิขอรบัขอ้มลูสว่นบคุคลของตนท่ีบริษัทฯ มี

เก่ียวกบัเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลในรูปแบบท่ีมีการจดัระเบียบแลว้และสามารถอ่านไดใ้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์

และเพ่ือส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบุคคลอ่ืน โดยตอ้งเป็น (ก) ขอ้มูลส่วน

บุคคลท่ีไดใ้หก้ับบริษัทฯ และ (ข) กรณีท่ีบริษัทฯ ไดร้บัความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผย

ขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืเพ่ือปฏิบตัิตามสญัญาท่ีบรษัิทฯ มีกบัเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล     

4) การคัดค้าน เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลอาจมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใชแ้ละ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

ทัง้นี ้เป็นไปตามท่ีกฎหมายท่ีใชบ้งัคบักาํหนด 

5) การระงับการใช้ เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของตน หากเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลเช่ือว่าขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง การเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยโดยบริษัทฯ  

ไมช่อบดว้ยกฎหมาย หรอืขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วหมดความจาํเป็นสาํหรบัวตัถปุระสงคบ์างประการ 

6) การถอนความยนิยอม สาํหรบัวตัถปุระสงคท่ี์เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลไดใ้หค้วามยนิยอมแกบ่รษัิทฯ ในการเก็บ

รวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลอาจมีสิทธิท่ีจะถอนความยินยอมเมื่อใด

ก็ได ้ 

7) การลบหรือทาํลาย เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลอาจมีสิทธิขอใหบ้ริษัทฯ ดาํเนินการลบ ทาํลาย หรือทาํใหข้อ้มูล

ส่วนบุคคลท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใชแ้ละ/หรือเปิดเผย เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลได ้เวน้เสียแต่ว่า  

การเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วของบริษัทฯ นัน้เป็นไปเพ่ือการปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือเพ่ือก่อตัง้สทิธิ

เรยีกรอ้งตามกฎหมาย เพ่ือการใช ้หรอืการปกปอ้งสทิธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย และ 

8) การร้องเรียน เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลอาจมีสทิธิรอ้งเรยีนไปยงัหนว่ยงานของรฐัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคล ในกรณีท่ีเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลเช่ือวา่การเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล

ของบรษัิทฯ ไมช่อบดว้ยกฎหมายหรอืไมส่อดคลอ้งกบักฎหมายคุม้ครองขอ้มลูท่ีบงัคบัใช ้
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9. ติดต่อบริษัทฯ 

หากทา่นมีความประสงคจ์ะติดตอ่บรษัิทฯ เพ่ือใชส้ทิธิเก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น หรอืหากทา่นมีขอ้สงสยั

ประการใดเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตวันี ้โปรดติดต่อเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มลูสว่น

บคุคลของบรษัิทฯ ไดท่ี้ 

1) บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จาํกัด (มหาชน) 

เลขท่ี 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร ์ถนนวิภาวดี-รงัสติ  

แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย 

โทรศพัท:์ 02 273 8611-5 

2) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เลขท่ี 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร ์ถนนวิภาวดี-รงัสติ  

แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย 

โทรศพัท:์ 02 273 8611-5 ตอ่ 1119 อีเมล: dpo@btsgroup.co.th 

 

นโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้ใหม้ีผลใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2565 เป็นตน้ไป 
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