
 

1 
 

นโยบายความเป็นส่วนตวัสาํหรับลูกค้าของ 

บริษัท บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จาํกัด (มหาชน) 

(Customer Privacy Policy) 

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) ตระหนกัถึงความสาํคญั

ของการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล โดยบริษัทฯ จะปฏิบตัิตามมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัเมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช ้

เปิดเผย และ/หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปตา่งประเทศ (ตามนิยามท่ีระบดุา้นลา่ง) 

ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ ไม่ไดม้ีความมุ่งหมายในการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลแต่อยา่งใด 

เน่ืองจากบรษัิทฯ เป็นบรษัิทโฮลดิง้ท่ีประกอบธุรกิจจากการถือหุน้ในบรษัิทอ่ืนเป็นหลกั และไมไ่ดป้ระกอบธุรกิจท่ีเก็บขอ้มลูสว่น

บคุคลจากลกูคา้เองโดยตรง อยา่งไรก็ดี บรษัิทฯ อาจตอ้งเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปตา่งประเทศ

ของท่าน เพ่ือวตัถปุระสงคบ์างประการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทในกลุม่ BTS บริษัทในเครือ และ

บริษัทย่อย เช่น กรณีท่ีท่านเป็นผูต้ิดต่อ ผูร้อ้งเรียน หรือบคุคลท่ีติดตอ่ในกรณีฉกุเฉิน บคุคลทั่วไป สื่อมวลชน คู่สมรสและบตุร

ของผูส้ือ่ขา่วอาวโุส บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มขององคก์ร (CSR) ผูถื้อหุน้และผูถื้อ

หลกัทรพัย ์หรือลกูคา้ของบริษัทในกลุม่ BTS บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ทัง้ท่ีเป็นลกูคา้ในอดีต ลกูคา้ปัจจบุนั และผูท่ี้อาจ

เป็นลกูคา้ในอนาคต (“ท่าน”)    

นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี ้(“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ใชก้ับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านทาง

ช่องทางเว็บไซต ์โทรศพัท ์อีเมล ศนูยบ์ริการขอ้มลูลกูคา้ (call center) การลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มกิจกรรมหรือการแถลงขา่ว 

ช่องทางไปรษณีย ์ช่องทางสื่อสงัคมออนไลน ์ช่องทางติดต่อออนไลน ์ตลอดจนช่องทางหรือสถานท่ีอ่ืน ๆ ของบริษัทฯ ท่ีไดร้บั

ขอ้มลูสว่นบคุคลจากทา่น 

บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลง และ/หรือปรบัปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนีเ้ป็นครัง้คราว โดยบริษัทฯ จะแจ้งท่าน

เพ่ิมเติมหากมีการปรบัปรุงท่ีสาํคญั บริษัทฯ จะระบุวนัท่ีนโยบายความเป็นส่วนตวัของเราไดม้ีการปรบัปรุงครัง้ล่าสดุไวท้าง

ดา้นบนของนโยบายความเป็นส่วนตวั ทัง้นี ้บริษัทฯ สนบัสนุนใหท้่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตวันีอ้ย่างระมดัระวงั และ

ตรวจสอบนโยบายความเป็นสว่นตวัอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือทบทวนการเปลีย่นแปลงใด ๆ ท่ีบรษัิทฯ อาจดาํเนินการตามขอ้กาํหนด

ในนโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้

1. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง 

เพ่ือวตัถปุระสงคข์องนโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลซึ่งทาํให้

สามารถระบตุวับคุคลนัน้ได ้ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม ตามท่ีระบดุา้นลา่งนี ้  

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลทัง้ทางตรงและทางออ้มจากแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ เช่น บริษัทในกลุ่ม BTS 

บรษัิทในเครอื บรษัิทยอ่ย ผูใ้หบ้รกิารของบรษัิท ฯ  (เช่น ผูใ้หบ้รกิารจดัทาํผลสาํรวจ ท่ีปรกึษาอิสระ ท่ีปรกึษาโครงการ ท่ีปรกึษา

ทางการเงิน ท่ีปรกึษากฎหมาย หรอืท่ีปรกึษาบญัชี) พนัธมิตรทางธุรกิจของบรษัิทฯ ซึง่เป็นบคุคลภายนอก บคุคลภายนอกอ่ืน ๆ 
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(เช่น บคุคลอา้งอิง นายจา้ง นกัลงทนุ) แหลง่ขอ้มลูสาธารณะ (เช่น สื่อสงัคมออนไลน)์ และเว็บไซตข์องบคุคลภายนอก หรือ

หน่วยงานรฐัท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ขอ้มูลส่วนบคุคลท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวมนัน้ขึน้อยู่กับความสมัพนัธ์ของท่านท่ีมีกบับริษัทฯ หรือ

บริษัทในกลุม่ BTS บริษัทในเครือ หรือบริษัทย่อย และบริการหรอืผลิตภณัฑท่ี์ท่านมีความประสงคจ์ะไดร้บัจากบริษัทฯ หรือ

บรษัิทในกลุม่ BTS โดยตวัอยา่งขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีบรษัิทฯ อาจเก็บรวบรวมมีดงัตอ่ไปนี ้

1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น คาํนาํหนา้ ช่ือ-นามสกุล เพศ อาย ุอาชีพ วนัเดือนปีเกิด ขอ้มลูท่ีระบตุวัตนท่ีออกโดยหน่วยงาน

ราชการ (เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง ทะเบียนบา้น ใบอนญุาตทาํงาน) ลายมือช่ือ ภาพถ่าย และ/

หรือขอ้มลูเก่ียวกบัการถือหุน้/หลกัทรพัย ์(ถา้มี) (เช่น หมายเลขทะเบียนผูถื้อหุน้/หลกัทรพัย ์จาํนวนหุน้/หลกัทรพัย ์

และจาํนวนเงินปันผล) 

2) ข้อมูลติดต่อ เช่น ท่ีอยู่ทางไปรษณีย ์ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น ท่ีอยู่ตามบตัรประจาํตวัประชาชน ท่ีอยู่ของสถานท่ี

ทาํงาน หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรสาร ท่ีอยู่อีเมล บญัชีผูใ้ชไ้ลน ์หรือบญัชีเฟซบุ๊ค และขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัช่องทางสือ่สงัคมออนไลน ์ 

3) ข้อมูลทางการเงนิ เช่น ขอ้มลูบญัชีธนาคาร  

4) ข้อมูลการทาํธุรกรรม เช่น ขอ้มลูตามเอกสารประกอบธุรกรรม (เช่น สญัญา โฉนดท่ีดิน ใบเสรจ็) 

5) ข้อมูลทางเทคนิค เช่น เลขท่ีอยู่ไอพีหรืออินเทอรเ์น็ตโพรโทคอล (IP address) เว็บบีคอน (web beacon) ล็อก 

(Log) รุน่อปุกรณแ์ละประเภทของอปุกรณ ์ขอ้มลูระบปุระเภทฮารด์แวร ์เช่น หมายเลขประจาํเครือ่ง (UDID) ขอ้มลูท่ี

อยูก่ารควบคมุการเขา้ใชง้านสือ่กลาง (Media Access Control) ขอ้มลูระบปุระเภทซอฟทแ์วร ์เช่น ขอ้มลูระบสุาํหรบั

ผูโ้ฆษณาสาํหรบัระบบปฏิบตัิการ iOS (IDFA) หรือขอ้มลูระบสุาํหรบัผูโ้ฆษณาสาํหรบัระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด ์

(AAID) ขอ้มลูการเช่ือมตอ่ ขอ้มลูการเขา้ถึง ขอ้มลูการเขา้ใชง้านแบบ single sign-on (SSO) การเขา้สูร่ะบบ (Login 

log) เวลาท่ีเขา้ถึง ระยะเวลาท่ีใชบ้นหนา้เพจของบริษัทฯ คุกกี ้ขอ้มูลการเขา้สู่ระบบ ประวตัิการคน้หา ขอ้มูลการ

เรียกดู ประเภทและเวอรช์ั่นของเบราวเ์ซอร ์(Browser) การตัง้ค่าเขตเวลา (Time zone setting) และสถานท่ีตัง้ 

ประเภทและเวอรช์ั่นของปลั๊กอินเบราวเ์ซอร ์(Plug-In Browser)ระบบปฏิบตัิการและแพลตฟอรม์ และเทคโนโลยีอ่ืน 

ๆ บนอปุกรณท่ี์ใชใ้นการเขา้ถงึแพลตฟอรม์ 

6) ข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการ เช่น ขอ้มลูพฤติกรรมการบรโิภค/อปุโภค และ/หรอืขอ้มลูการดาํเนินคดี 

7) ข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธล์ูกคา้ เช่น การเปิดบญัชีลกูคา้ การบรหิาร การดาํเนินงาน การชาํระเงิน 

การระงับขอ้พิพาท การประมวลผล และการรายงานต่าง ๆ ในนามของลกูคา้ โดยขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวอาจ

รวมถึง บนัทกึการติดตอ่สือ่สารกบับรษัิทฯ 

8) ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  โปรดดูรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลจาก

กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดของบรษัิทฯ ไดใ้น “นโยบายความเป็นส่วนตัวสาํหรับการใช้กล้องโทรทัศนว์งจรปิด” 
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ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนตามท่ีปรากฏในเอกสารระบุตวัตน (เช่น 

ศาสนาท่ีปรากฏในสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน) (“ข้อมูลส่วนบุคคลทีล่ะเอียดออ่น”) บรษัิทฯ ไมม่ีเจตนาท่ีจะเก็บรวบรวม

ขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีละเอียดอ่อน อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีละเอียดอ่อน 

บรษัิทฯ จะเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีละเอียดออ่นโดยอาศยัฐานความยนิยอมโดยชดัแจง้ หรอืตอ่เมือ่

กฎหมายอนญุาตใหก้ระทาํได ้ 

หากท่านไดใ้หข้อ้มูลส่วนบคุคลของบุคคลอ่ืนใดนอกจากตวัท่านเองแก่บริษัทฯ (เช่น บุคคลท่ีติดต่อในกรณีฉกุเฉิน 

หรอืคูก่รณี) เช่น ช่ือ-นามสกลุ ท่ีอยู ่ความสมัพนัธ ์และขอ้มลูติดตอ่ บรษัิทฯ จะถือวา่ทา่นรบัรองและรบัประกนัวา่ทา่นมีอาํนาจ

ในการกระทาํเช่นนัน้โดย (1) ไดแ้จง้ใหบ้คุคลอ่ืนรายนัน้ทราบถึงนโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้และ (2) ไดร้บัความยินยอม 

(ในกรณีท่ีกฎหมายกาํหนดหรอืจาํเป็น) เพ่ือใหเ้ราสามารถใชข้อ้มลูสว่นบคุคลตามนโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันีไ้ด ้

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของผูเ้ยาว ์บคุคลเสมือนไรค้วามสามารถ และบคุคลไรค้วามสามารถเมื่อ

ไดร้บัความยินยอมจากผูป้กครอง ผูพิ้ทกัษ์ หรือผูอ้นบุาลของบคุคลดงักลา่วเท่านัน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีเจตนาท่ีจะเก็บรวบรวม

ขอ้มูลส่วนบคุคลจากบุคคลท่ีมีอายุตํ่ากว่า 20 ปี โดยไม่ไดร้บัความยินยอมของผูป้กครองตามท่ีกฎหมายกาํหนด หรือจาก

บุคคลเสมือนไรค้วามสามารถและบุคคลไรค้วามสามารถโดยไม่ไดร้บัความยินยอมของผูพิ้ทกัษ์หรือผูอ้นุบาลตามกฎหมาย 

(แลว้แตก่รณี) ในกรณีท่ีบรษัิทฯ พบวา่บรษัิทฯ เก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของผูท่ี้มีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี โดยปราศจากความยินยอมจาก

ผูป้กครองตามท่ีกฎหมายกาํหนด หรือของผูท่ี้เป็นบุคคลเสมือนไรค้วามสามารถ หรือบุคคลไรค้วามสามารถโดยปราศจาก

ความยินยอมจากผูพิ้ทกัษ์หรือผูอ้นบุาล โดยไม่ไดต้ัง้ใจ บริษัทฯ จะลบขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ทนัที หรือจะเก็บรวบรวม ใช ้และ/

หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้เฉพาะท่ีบริษัทฯ สามารถอาศยัฐานทางกฎหมายอ่ืนท่ีนอกเหนือจากความยินยอมได ้หรือ

ตามท่ีกฎหมายอนญุาตเทา่นัน้ 

2. วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

บรษัิทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอื เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลเพ่ือวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้

2.1 วัตถุประสงคท์ี่อาศัยความยนิยอม 

บริษัทฯ อาจอาศยัความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามท่ี

ปรากฏในเอกสารราชการ (เช่น ขอ้มลูศาสนาบนบตัรประจาํตวัประชาชน) เพ่ือพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตน     

ในกรณีท่ีเราอาศยัความยินยอมเป็นฐานทางกฎหมายสาํหรบัการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

ทา่นมีสทิธิถอนความยินยอมไดโ้ดยการติดตอ่บรษัิทฯ (ตามรายละเอียดท่ีระบใุนหวัขอ้ “ติดตอ่บรษัิทฯ” ของนโยบายความเป็น

สว่นตวันี)้ ทัง้นี ้การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบดว้ยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลู

ส่วนบุคคลและขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีละเอียดอ่อนท่ีอาศยัความยินยอมของท่านท่ีเคยใหไ้วก้่อนการเพิกถอนนัน้ อย่างไรก็ตาม 

หากท่านไมใ่หค้วามยินยอมหรอืขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นแก่เรา หรือไดเ้พิกถอนความยินยอมของทา่นในภายหลงั เราอาจไม่

สามารถใหบ้รกิารแก่ทา่นได ้
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2.2  วัตถุประสงคท์ี่บริษัทฯ อาจอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคล  

บรษัิทฯ อาจอาศยัหรอือา้ง (1) ฐานความจาํเป็นเพ่ือการปฏิบตัิตามสญัญา สาํหรบัการเริม่ตน้ทาํสญัญาหรอืการเขา้

ทาํสญัญาหรอืปฏิบตัิตามสญัญากบัเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล (2) ฐานความจาํเป็นเพ่ือการปฏิบตัิตามกฎหมาย เพ่ือการปฏิบตัิ

หนา้ท่ีตามกฎหมายของบรษัิทฯ (3) ฐานความจาํเป็นเพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษัิทฯ และของบคุคลภายนอก 

ทั้งนี ้บริษัทฯ จะดาํเนินการให้เกิดความสมดุลและโดยได้สัดส่วนกับประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และ

บุคคลภายนอก กับผลประโยชนข์องท่าน รวมถึงและสิทธิและเสรีภาพขัน้พืน้ฐานเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลของ

ท่าน (4) ฐานประโยชนส์าํคญัตอ่ชีวิตเพ่ือป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายตอ่ชีวิต รา่งกาย หรือสขุภาพของบคุคล และ/หรือ (5) ฐาน

ประโยชนส์าธารณะ สาํหรบัการดาํเนินภารกิจเพ่ือประโยชนส์าธารณะ หรือปฏิบตัิหนา้ท่ีในการใชอ้าํนาจรฐัของเจา้หนา้ท่ีตาม

กฎหมาย (6) เพ่ือการก่อตัง้และยกขึน้ตอ่สูซ้ึง่สทิธิเรยีกรอ้งตามกฎหมายในอนาคต หรอืฐานทางกฎหมายอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมาย

ว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลอนญุาต (แลว้แต่กรณี) ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความสมัพนัธท่ี์ท่านมีกบับริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจ

เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอื เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลเพ่ือวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้

(ก) เพื่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม (เช่น การจัดงานเลีย้ง

สงัสรรค ์หรือการพาไปศึกษาดูงานทัง้ในและต่างประเทศ) เพ่ือส่งมอบของท่ีระลึกและใหส้ิทธิประโยชน ์เพ่ือขอ

รายละเอียดท่ีจาํเป็น เพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิง เพ่ือบริหารจัดการบญัชี เพ่ือสนบัสนุนและดาํเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ 

เก่ียวกบับรกิารหรอืสนิคา้ของบรษัิทในกลุม่ BTS และเพ่ือดาํเนินธุรกรรมทางการเงิน 

(ข) เพื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตน เช่น เพ่ือลงทะเบียน บนัทึกและตรวจสอบขอ้มูล พิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตน

ผูใ้ชบ้รกิาร  

(ค) เพื่อการติดต่อสื่อสาร เช่น เพ่ือใชใ้นการติดต่อใด ๆ และจดัสง่ขอ้มลูข่าวสาร เพ่ือการประชาสมัพนัธแ์ละเชิญ

เขา้รว่มกิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือจดักิจกรรม (เช่น กิจกรรม CSR งานแถลงขา่ว งานแสดงและนิทรรศการตา่ง ๆ) 

(ง) เพื่อดูแลจัดการความสัมพันธล์ูกค้า เช่น เพ่ือพิจารณาเรื่องรอ้งเรียนท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการ

ของบรษัิทฯ บรษัิทในกลุม่ BTS บรษัิทในเครอื และบรษัิทยอ่ย เพ่ือแกไ้ขปัญหาตามเรือ่งท่ีบรษัิทฯ ไดร้บัการรอ้งเรียน

มาและปรบัปรุงการใหบ้ริการ และเพ่ือประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการแกไ้ขปัญหาและปรบัปรุงการ

ใหบ้รกิาร 

(จ) เพื่อปรับปรุงการดาํเนินธุรกิจ ผลิตภณัฑ ์และบริการ เช่น เพ่ือทาํการวิเคราะห ์ประเมินและจดัทาํรายงาน

ภายในบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม BTS บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย เพ่ือดูแลการปฏิบตัิการ ประสานงาน ติดตาม 

ตรวจสอบและควบคมุการดาํเนินงานภายในกลุ่ม เพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน และเพ่ือ

ตรวจสอบความน่าเช่ือถือและความสมบรูณข์องการดาํเนินงานภายใน เพ่ือวางแผนและวางกลยทุธก์ารดาํเนินงาน

ดา้นประชาสมัพนัธแ์ละนโยบายองคก์ร และเพ่ือพฒันาการประกอบกิจการ หรอืตอ่ยอดในธุรกิจอ่ืน ๆ ตอ่ไป 
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(ฉ) เพื่อการทาํงานของเว็บไซต ์แอปพลิเคชัน และแพลตฟอรม์ เช่น เพ่ือดแูล ดาํเนินงาน ติดตาม สงัเกตการณ ์

และบรหิารจดัการเว็บไซต ์แอปพลเิคชนั และแพลตฟอรม์เพ่ืออาํนวยความสะดวกและรบัรองใหม้ั่นใจวา่เวบ็ไซต ์แอป

พลิเคชนั และแพลตฟอรม์ทาํงานอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพและปลอดภยั เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการใชง้าน

เว็บไซต ์แอปพลิเคชนั และแพลตฟอรม์ เพ่ือปรบัปรุงแผนงานและเนือ้หาของเว็บไซต ์แอปพลิเคชนั และแพลตฟอรม์

ใหด้ียิ่งขึน้  

(ช) เพื่อบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เพ่ือการจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การจดัการ

ระบบติดตอ่สือ่สาร ระบบความปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใชค้วบคมุการเขา้ถงึขอ้มลูและการเขา้ใช้

งานระบบและการตรวจสอบความปลอดภัยทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการภายในดา้นธุรกิจตามขอ้

ปฏิบตัิภายใน นโยบายและกระบวนการตา่ง ๆ และเพ่ือแกไ้ขและอพัเดตขอ้มลูบนฐานขอ้มลูตา่ง ๆ 

(ซ) เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและคําสั่งของหน่วยงานรัฐ เช่น ในกรณีท่ีบริษัทฯ บริษัทในกลุม่ BTS 

บริษัทในเครือ หรือบริษัทย่อย มีเหตผุลอนัควรเช่ือไดว้่าตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย และ/หรือ คาํสั่ง หรือตอ้งใหค้วาม

รว่มมือดงักลา่ว เพ่ือดาํเนินการตามกฎหมาย กระบวนพิจารณา หรือคาํสั่งของหน่วยงานรฐั ซึ่งรวมถึงหน่วยงานรฐั

ภายนอกประเทศไทย และ/หรอืใหค้วามรว่มมือกบัศาล ผูก้าํกบัดแูล หนว่ยงานรฐั และหนว่ยงานท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย 

โดยบริษัทฯ อาจจาํเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กระบวนการทาง

กฎหมาย หรือคาํสั่งของรฐัดงักลา่วอยา่งเครง่ครดั ซึ่งรวมถึงเพ่ือดาํเนินการตามขัน้ตอนการสืบสวนสอบสวนภายใน 

หรอืการปอ้งกนัอาชญากรรม การฉอ้โกง และ/หรอืเพ่ือก่อตัง้สทิธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย 

(ฌ) เพื่อปกป้องประโยชนข์องบริษัทฯ เช่น เพ่ือรกัษาความปลอดภยัและความถกูตอ้งของการดาํเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ บริษัทในกลุม่ BTS บริษัทในเครือ บริษัทย่อย หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ  เพ่ือใชส้ิทธิและปกป้องประโยชนข์อง

บริษัทฯ บริษัทในกลุม่ BTS บริษัทในเครือ บริษัทย่อย หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เมื่อจาํเป็นและชอบดว้ยกฎหมาย เช่น 

เพ่ือตรวจจับ ป้องกัน และดาํเนินการเก่ียวกบัการทุจริต หรือการประพฤติมิชอบใด ๆ ขอ้รอ้งเรียนเรื่องการละเมิด

ทรพัยส์ินทางปัญญา หรือการละเมิดกฎหมาย เพ่ือจดัการและปอ้งกนัการสญูเสียทรพัยส์ิน เพ่ือตรวจจบัและปอ้งกนั

การกระทาํผิดภายในสถานท่ีของบริษัทฯ บริษัทในกลุม่ BTS บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย เพ่ือดแูลใหม้ีการปฏิบตัิ

ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม BTS บริษัทในเครือ บริษัทย่อย หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เพ่ือ

ติดตามเฝา้ระวงัเหตกุารณ ์เพ่ือปอ้งกนัและรายงานความผิดทางอาญา และเพ่ือปกปอ้งความมั่นคงและความเช่ือมั่น

ทางธุรกิจของบรษัิทฯ และบรษัิทในกลุม่ BTS 

(ญ) เพื่อโอนในกรณีที่มีการโอนหรือควบรวมกิจการขององคก์ร เช่น ในกรณีท่ีมีการขาย การโอน การควบรวม 

การปรบัโครงสรา้งองคก์ร หรือเหตุการณอ่ื์น ๆ ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกัน บริษัทฯ อาจโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงั

บคุคลภายนอก ไมว่า่จะรายเดยีวหรอืหลายราย อนัเป็นสว่นหนึง่ของการทาํธุรกรรมนัน้ และ/หรอื 

(ฎ) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น เพ่ือดาํเนินการตรวจสอบการดาํเนินงาน การประเมินความเสี่ยง และการ

บรหิารความเสีย่ง และ/หรอื 
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(ฏ) เพื่อรักษาความปลอดภัย เช่น เพ่ือปอ้งกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชีวิต รา่งกาย สขุภาพ หรอืทรพัยส์นิ อาทิ เพ่ือ

การควบคมุโรคติดตอ่หรอืโรคระบาด  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบรษัิทฯ มีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลเพ่ือปฏิบตัิตามกฎหมายหรือสญัญา หรือเพ่ือ

เขา้ทาํสญัญากับท่าน หากบริษัทฯ ไม่ไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามท่ีรอ้งขอ บริษัทฯ อาจไม่สามารถดาํเนินการตาม

วตัถปุระสงคต์ามท่ีระบขุา้งตน้ได ้

3. บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับใคร 

บรษัิทฯ อาจเปิดเผยหรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหบ้คุคลภายนอกดงัตอ่ไปนี ้ซึง่จะทาํการเก็บรวบรวม ใช ้และ/

หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลตามวตัถปุระสงคใ์นนโยบายความเป็นสว่นตวันี ้ทัง้นี ้บคุคลภายนอกเหลา่นีอ้าจอยู่ในประเทศ

ไทยหรอือยูต่า่งประเทศก็ได ้ทา่นสามารถอา่นนโยบายความเป็นสว่นตวัของบคุคลภายนอกดงักลา่วเพ่ือจะไดท้ราบเพ่ิมเติมว่า

บุคคลดงักล่าวเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลอย่างไร เน่ืองจากท่านจะอยู่ใตบ้งัคบันโยบายความเป็น

สว่นตวัของบคุคลภายนอกเหลา่นัน้ดว้ย  

3.1 บริษัทในกลุ่ม BTS บริษัทในเครือ และบริษัทยอ่ย 

ในฐานะท่ีบริษัทฯ เป็นบริษัทในกลุม่ BTS ซึ่งบริษัททัง้หมด รวมถึงบริษัทในเครือ และบริษัทย่อยทัง้หลาย อาจตอ้ง

ทาํงานรว่มกนั รว่มกนัใหบ้ริการลกูคา้ และใชร้ะบบบางสว่นรว่มกนั เช่น ระบบการใหบ้ริการและระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัเว็บไซต ์

บริษัทฯ จึงอาจมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งโอนขอ้มลูสว่นบคุคลใหบ้รษัิทในกลุม่ BTS บริษัทในเครือ หรือบริษัทย่อย หรืออนญุาต

ใหบ้ริษัทในกลุ่ม BTS บริษัทในเครือ หรือบริษัทย่อยดังกล่าวเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือวตัถุประสงคต์ามท่ีกาํหนดไวใ้น

นโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้ทัง้นี ้บรษัิทในกลุม่ BTSบรษัิทในเครอื และบรษัิทยอ่ย  สามารถอาศยัความยินยอมท่ีบริษัทฯ 

ไดร้บัมาไดด้ว้ยเช่นกนั  โปรดดรูายช่ือบรษัิทและขอบเขตกิจกรรมของบรษัิทในกลุม่ BTS  

3.2 ผู้ให้บริการของบริษัทฯ 

บริษัทฯ อาจว่าจา้งบริษัทอ่ืน ตวัแทน หรือผูร้บัจา้งในการใหบ้ริการในนามของบริษัทฯ หรืออาํนวยความสะดวกใน

การใหบ้ริการ โดยบริษัทฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัผูใ้หบ้ริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง

บุคคลดังต่อไปนี ้(1) ผูพ้ัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน ซอฟทแ์วร ์ผูพ้ัฒนาอินเทอรเ์น็ต เว็บไซต ์และผูใ้หบ้ริการดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ (2) ผูใ้หบ้ริการดา้นการจดัเก็บขอ้มลูและบริการคลาวด ์(Cloud) (3) ผูใ้หบ้ริการดา้นการจดัเก็บ และ/หรือ ทาํลาย

เอกสาร (4) ผูใ้หบ้รกิารจดัเก็บสนิคา้และโลจิสติกส ์(5) ผูใ้หบ้รกิารดา้นการทอ่งเท่ียว/ บรษัิทนาํเท่ียว และ/หรอื (6) ผูใ้หบ้รกิาร

รบัจดังาน (Event organizer) 

ทัง้นี ้ในการใหบ้ริการต่าง ๆ ดงักลา่ว ผูใ้หบ้ริการอาจเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลได ้อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ จะใหข้อ้มลู

ส่วนบุคคลแก่ผูใ้หบ้ริการของบริษัท ฯ เพียงเท่าท่ีจาํเป็นสาํหรบัการใหบ้ริการดงักล่าวเท่านัน้ และจะขอใหผู้ใ้หบ้ริการไม่ใช้

https://www.btsgroup.co.th/storage/download/privacy-policy/list-of-companies-under-bts-group-th.pdf
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ขอ้มลูสว่นบคุคลเพ่ือวตัถปุระสงคอ่ื์นแตอ่ยา่งใด บริษัทฯ จะดาํเนินการใหม้ั่นใจวา่ผูใ้หบ้รกิารท่ีบริษัทฯ ทาํงานดว้ยทัง้หมดจะ

เก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลอยา่งปลอดภยั   

3.3 พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ 

บรษัิทฯ อาจโอนขอ้มลูสว่นบคุคลใหแ้ก่พนัธมิตรทางธุรกิจของบรษัิทฯ เพ่ือดาํเนินธุรกิจและใหบ้รกิาร ซึง่รวมถึงแตไ่ม่

จาํกัดเฉพาะ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ผูผ้ลิตสินคา้หรือบริการสาํหรบัโครงการ CSR ธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัท

หลกัทรพัย ์บริษัทประกัน ตราบเท่าท่ีพันธมิตรทางธุรกิจท่ีไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลตกลงท่ีจะปฏิบัติต่อขอ้มูลส่วนบุคคลใน

ลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้ 

3.4 บุคคลภายนอกที่กฎหมายกาํหนดไว้ 

ในบางกรณี บริษัทฯ อาจจาํเป็นตอ้งเปิดเผย หรือแบ่งปันขอ้มลูสว่นบคุคลใหแ้ก่บคุคลภายนอกเพ่ือการปฏิบตัิหนา้ท่ี

ทางกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบั โดยบุคคลภายนอกเหล่านัน้อาจรวมถึง ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย ศาล สถานทูต สถานกงสลุ 

หน่วยงานกาํกบัดแูล หรือหน่วยงานของรฐัอ่ืนใด หรือบคุคลภายนอกรายอ่ืนท่ีบริษัทฯ เห็นว่าจาํเป็นในการปฏิบตัิหนา้ท่ีตาม

กฎหมายหรือตามระเบียบขอ้บงัคบั หรือเพ่ือคุม้ครองสิทธิของบริษัทฯ สิทธิของบุคคลภายนอก ความปลอดภยัส่วนตวัของ

บคุคล หรอืเพ่ือตรวจหา ปอ้งกนั หรอืจดัการกบัการฉอ้โกง หรอืเพ่ือการดาํเนินการดา้นความมั่นคงปลอดภยั 

3.5 ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

บริษัทฯ อาจจาํเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลใหแ้ก่ท่ีปรกึษาซึง่เป็นผูเ้ช่ียวชาญของบริษัทฯ โดยอาจรวมถึงแตไ่ม่

จาํกดัเพียง (1) ท่ีปรกึษาอิสระ ท่ีปรกึษาโครงการ หรือท่ีปรกึษาทางการเงิน (2) ท่ีปรกึษากฎหมายซึง่ใหค้วามช่วยเหลือในการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ และใหบ้ริการดาํเนินคดี ไม่ว่าจะเป็นการต่อสูค้ดีหรือฟ้องรอ้งคดี  และ/หรือ (3) ผูส้อบบัญชีซึ่ง

ใหบ้รกิารดา้นบญัชี หรอืตรวจสอบบญัชีแก่บรษัิทฯ 

3.6 บุคคลภายนอกอื่นๆ 

บริษัทฯ อาจตอ้งเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลภายใตฐ้านทางกฎหมายตามวตัถปุระสงคท่ี์ระบุไวใ้นนโยบายความเป็น

สว่นตวัฉบบันีใ้หแ้ก่บคุคลภายนอกอ่ืน ๆ เช่น บคุคลทั่วไป ผูร้อ้งเรียนหรือบคุคลภายนอกท่ีรอ้งขอดขูอ้มลูจากกลอ้งโทรทศัน์

วงจรปิด เป็นตน้ แลว้แตก่รณี 

3.7 บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการ 

ในกรณีท่ีมีการปรบัโครงสรา้งองคก์ร ฟ้ืนฟูกิจการ ควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด การซือ้

ขาย กิจการร่วมคา้ การโอนสิทธิ การโอนหรือจาํหน่ายธุรกิจ ทรพัยส์ิน หรือหุน้ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดของบริษัทฯ หรือ

ธุรกรรมในลกัษณะเดียวกนั บรษัิทฯ อาจมีการเปิดเผยหรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลแก่พนัธมิตรทางธุรกิจ ผูล้งทนุ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
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ผูโ้อน หรือผูร้บัโอน ในกรณีท่ีเหตขุา้งตน้เกิดขึน้ บคุคลภายนอกในฐานะผูร้บัโอนสิทธิจะปฏิบตัิตามนโยบายความเป็นสว่นตวั

ฉบบันีเ้พ่ือใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

บริษัทฯจะดาํเนินการเพ่ือใหม้ั่นใจว่า บคุคลภายนอกหรือหน่วยงานใดก็ตามท่ีไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลไปจากบรษัิทฯ 

ตามขอ้ 3 นีจ้ะปฏิบตัิตามนโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันีเ้พ่ือใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลอยา่งเครง่ครดั 

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ 

บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงับุคคลภายนอกหรือเซิรฟ์เวอรท่ี์อยู่ในต่างประเทศซึ่งประเทศ

ปลายทางอาจมี หรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีเท่าเทียมกนั ทัง้นี ้บริษัทฯ จะดาํเนินการตามขัน้ตอน

และมาตรการต่าง ๆ เพ่ือทาํใหม้ั่นใจว่าการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลจะถูกโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลท่ีรบัโอนขอ้มูลนัน้มี

มาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม และการโอนขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ชอบดว้ยกฎหมายหรือตามท่ีกฎหมาย

อนญุาตเทา่นัน้ 

5. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเท่าใด 

บริษัทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็นระยะเวลาเท่าท่ีจาํเป็นอย่างเหมาะสมและมีเหตุผล เพ่ือบรรลุตาม

วตัถปุระสงคท่ี์บริษัทฯ ไดร้บัขอ้มลูมาและเพ่ือปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 

อาจตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลไวน้านขึน้ตามท่ีกฎหมายกาํหนด   

6. คุกกีแ้ละวิธีการใช้คุกกี ้

คกุกี ้คือ เทคโนโลยีติดตามขอ้มลูซึง่ใชเ้พ่ือวิเคราะหก์ระแสความนิยม (Trend) การบรหิารจดัการเว็บไซต ์ติดตามการ

เคลื่อนไหวการใชเ้ว็บไซตข์องผูใ้ชบ้ริการ หรือเพ่ือจดจาํการตัง้ค่าของผูใ้ชบ้ริการ ทัง้นี ้คุกกีบ้างประเภทนัน้มีความจาํเป็น 

(Necessary Cookie) เน่ืองจากหากปราศจากคุกกีท่ี้จาํเป็นประเภทนีแ้ลว้ หนา้เว็บไซตอ์าจจะไม่สามารถใชก้ารไดอ้ย่าง

เหมาะสม ในขณะท่ีคกุกีบ้างประเภทนัน้จะทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารใชง้านเว็บไซตไ์ดส้ะดวกมากขึน้ เน่ืองจากคกุกีป้ระเภทดงักลา่วจะ

จดจาํช่ือผูใ้ช ้(ในวิธีการท่ีปลอดภยั) รวมทัง้จดจาํการตัง้คา่ทางภาษาของผูใ้หบ้รกิาร 

คกุกีจ้ะจดัเก็บหรือติดตามขอ้มลูท่ีเฉพาะเจาะจงเก่ียวกบัการใชเ้ว็บไซตข์องท่านกบัคอมพิวเตอรข์องท่าน เมื่อท่าน

เยี่ยมชมเว็บไซตโ์ดยคกุกีจ้ะจดจาํช่ือผูใ้ช ้(ในวิธีการท่ีปลอดภยั) รวมทัง้จดจาํการตัง้คา่ทางภาษาของทา่น อนัจะทาํใหบ้รษัิท ฯ 

สามารถปรบัปรุงประสบการณก์ารเขา้ใชเ้ว็บไซตข์องท่าน ปรบัแต่งเนือ้หาตามความตอ้งการของท่าน และทาํใหก้ารท่อง

เว็บไซตส์ะดวกมากขึน้ 

โดยปกติ อินเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอรส์่วนใหญ่จะใหท้่านตัง้ค่าว่าท่านจะยอมรบัคกุกีห้รือไม่ หากท่านเลือกไม่ใหม้ีการ

ติดตามโดยคกุกี ้อาจมีผลตอ่การใชง้านเว็บไซตข์องทา่น  และหากไมม่ีการเก็บคกุกี ้การใชง้านฟังกช์นัหรอืเว็บไซตข์องบริษัทฯ 

ทัง้หมดหรอืบางสว่นของทา่นอาจถกูจาํกดั โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้น “นโยบายการใช้งานคุกกี”้ 
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7. มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภยั 

เพ่ือเป็นวิธีในการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีมาตรการรกัษาความ

มั่นคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันดา้นการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันดา้นเทคนิค และ

มาตรการปอ้งกนัทางกายภาพ ในเรือ่งการเขา้ถึงหรอืควบคมุการเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคล เพ่ือธาํรงไวซ้ึง่ความลบั ความถกูตอ้ง

ครบถว้น และสภาพความพรอ้มใชง้านของขอ้มลูสว่นบคุคล เพ่ือปอ้งกนัการสญูหาย เปลีย่นแปลง แกไ้ข ใช ้เปิดเผย หรอืเขา้ถงึ

ขอ้มลูสว่นบคุคล โดยปราศจากอาํนาจหรอืโดยมิชอบ ทัง้นี ้เป็นไปตามท่ีกฎหมายท่ีใชบ้งัคบักาํหนด  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีมาตรการควบคมุการเขา้ถึงท่ีปลอดภยัและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช ้

และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล มาตรการจาํกดัการเขา้ถึงและใชข้อ้มูลส่วนบุคคล และการใชง้านอุปกรณส์าํหรบัจดัเก็บและ

ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล โดยกาํหนดสิทธิการเขา้ถึงขอ้มลูของผูใ้ชง้าน สิทธิในการอนญุาตใหผู้ท่ี้ไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ถึง

ขอ้มลูดงักลา่วได ้และบริหารจดัการการเขา้ถึงเพ่ือจาํกดัการเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคล ซึ่งใหเ้ฉพาะผูม้ีสิทธิเท่านัน้ และกาํหนด

หนา้ท่ีความรบัผิดชอบของผูใ้ชง้านเพ่ือปอ้งกนัการเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต การเปิดเผย การลว่งรู ้หรือการ

ลกัลอบทาํสาํเนาขอ้มลูสว่นบคุคล หรือการลกัขโมยอปุกรณจ์ดัเก็บหรอืประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล นอกจากนี ้ยงัรวมถึงการ

วางมาตรการสาํหรบัการตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัการเขา้ถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนขอ้มลูสว่นบคุคล ใหส้อดคลอ้ง

เหมาะสมกบัวิธีการ และสือ่ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

8. สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใตบ้ทบญัญตัิแหง่กฎหมายและขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลอาจมีสทิธิตามท่ีระบุ

ไวด้งัตอ่ไปนี ้

1) การเข้าถึง เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิในการขอเขา้ถึงหรือขอรบัสาํเนาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทฯ เก็บ

รวบรวม ใชแ้ละ/หรือเปิดเผย ตลอดจนขอใหเ้ปิดเผยถึงการไดม้าซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีตนไม่ไดใ้หค้วามยินยอม ทัง้นี ้

เพ่ือความเป็นสว่นตวัและความปลอดภยัของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล บรษัิทฯ อาจขอใหม้ีการพิสจูนต์วัตนก่อนท่ีจะ

ใหข้อ้มลูสว่นบคุคลตามท่ีรอ้งขอ 

2) การแก้ไขให้ถกูต้อง เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลอาจมีสทิธิขอใหบ้รษัิทฯ ดาํเนินการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีไมส่มบรูณ ์

ไมถ่กูตอ้ง ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรอืไมเ่ป็นปัจจบุนั ท่ีบรษัิทฯ ไดเ้ก็บรวบรวม ใชแ้ละ/หรอืเปิดเผย  

3) การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลอาจมีสิทธิขอรบัขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีเก่ียวกบัตนในรูปแบบท่ี

มีการจดัระเบียบแลว้และสามารถอา่นไดใ้นรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส ์และเพ่ือสง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วไปยงั

ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน โดยตอ้งเป็น (ก) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดใ้หก้ับบริษัทฯ หรือ (ข) กรณีท่ีบริษัทฯ ไดร้บั

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลหรือเพ่ือปฏิบตัิตามสญัญาท่ีบริษัทฯ มีกับ

เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล   
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4) การคัดค้าน เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลอาจมีสทิธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใชแ้ละ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล  

5) การระงับการใช้ เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิขอใหร้ะงับการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล หากเจา้ของขอ้มูลส่วน

บุคคลเช่ือว่าขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่ถูกตอ้ง การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยบริษัทฯ ไม่ชอบดว้ย

กฎหมาย หรอืขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วหมดความจาํเป็นสาํหรบัวตัถปุระสงคบ์างประการ 

6) การถอนความยินยอม สาํหรบัวตัถุประสงคท่ี์เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้หค้วามยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเก็บ

รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลอาจมีสทิธิท่ีจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได ้ 

7) การลบหรือทาํลาย เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลอาจมีสิทธิขอใหบ้ริษัทฯ ดาํเนินการลบ ทาํลาย หรือทาํใหข้อ้มลูส่วน

บคุคลท่ีบรษัิทฯ เก็บรวบรวม ใชแ้ละ/หรอืเปิดเผย เป็นขอ้มลูท่ีไมส่ามารถระบตุวับคุคลได ้เวน้เสยีแตว่า่ การเก็บรกัษา

ขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าวของบริษัทฯ นัน้เป็นไปเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพ่ือก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตาม

กฎหมาย เพ่ือการใช ้หรอืการปกปอ้งสทิธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย และ 

8) การร้องเรียน เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลอาจมีสิทธิรอ้งเรียนไปยงัหน่วยงานของรฐัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มลู

สว่นบคุคล ในกรณีท่ีเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลเช่ือวา่การเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของบริษัท

ฯ ไมส่อดคลอ้งกบักฎหมายคุม้ครองขอ้มลูท่ีบงัคบัใช ้

9. รายละเอียดการติดต่อของบริษัทฯ 

หากเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลมีความประสงคจ์ะติดต่อบริษัทฯ เพ่ือใชส้ิทธิเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบคุคล หรือหากมีขอ้

สงสยัประการใดเก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลตามนโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้โปรดติดตอ่เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

ของบรษัิทฯ 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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