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บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ากดั (มหาชน) ( “บริษัทฯ”) เป็นบริษทัชั้นน าของไทยในการให้บริการขอ้มูลธุรกิจและเคร่ืองมือ
วิเคราะห์ เพื่อให้บริการขอ้มูลครบวงจรผ่านผลิตภณัฑ์ และ/หรือบริการ ต่าง ๆ ของบริษทัฯ (“ผลิตภัณฑ์”) เพื่อช่วยให้ลูกคา้
หรือผูใ้ชบ้ริการของบริษทัฯ (“ลูกค้า”) ใชข้อ้มูลดงักล่าวในการตดัสินใจทางธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

บริษทัฯ เสนอแนวทางต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของลูกคา้ทัว่โลก ลูกคา้อาจใชผ้ลิตภณัฑข์องบริษทัฯ 
เพื่อลดความเส่ียงทางด้านเครดิต เพ่ิมกระแสเงินสด ขบัเคล่ือนความสามารถในเพ่ิมก าไร และจัดการผูผ้ลิตสินค้าและ               
ผูใ้ห้บริการของตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น รวมทั้งเสริมความแขง็แกร่งให้กบัการท ากิจกรรมทางการตลาด และการ
เพ่ิมรายไดจ้ากลูกคา้เดิมและลูกคา้ใหม่ 

ฐานขอ้มูลของบริษทัฯ ประกอบไปดว้ยขอ้มูลทางธุรกิจ ซ่ึงขอ้มูลบางส่วนอาจถือเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย
เร่ืองต่าง ๆ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล อาทิ กรรมการและกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทั ผูไ้ดรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริง   (Beneficial 
Owner) ผูถื้อหุ้น ผูป้ระกอบวิชาชีพ เป็นตน้ 

บริษทัฯ มีความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลท่ีอยู่ภายใตค้วามดูแลของบริษทัฯ และมุ่งมัน่ท่ีจะจดัการ
ข้อมูลของบริษทัฯ ด้วยวิธีการท่ีมั่นคงปลอดภยัและน่าเช่ือถือ บริษทัฯ จัดท าผลิตภณัฑ์โดยอาศยัขอ้มูลเก่ียวกับธุรกิจซ่ึง
รวบรวมมาจากภาครัฐและแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้

นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี (“นโยบาย”) ระบุรายละเอียดในการท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวม ใช ้จดัการ แบ่งปัน และคุม้ครอง
ขอ้มูลของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา โปรดอ่านนโยบายฉบบัน้ีอย่างละเอียดเพ่ือท าความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวปฏิบติัในการ
เก็บรวบรวมและจดัการข้อมูลของบริษทัฯ บริษทัฯ จะยึดมั่นตามนโยบายฉบบัน้ีและหลกัการต่าง ๆ ด้วยการปฏิบติัตาม
กฎหมาย การจัดท าเอกสาร และการประเมินอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามระเบีย บว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล            
ส่วนบุคคล 

นโยบายฉบบัน้ีระบุแนวปฏิบติัของบริษทัฯ ในการจดัการขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ www.bol.co.th ซ่ึงเวบ็ไซต์ดงักล่าวอาจระบุลิงก์
ต่อไปยงัเว็บไซต์อื่นท่ีอาจใช้นโยบายการจดัการขอ้มูลท่ีแตกต่างไป บริษทัฯ สนับสนุนให้คู่คา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ และ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง อ่านนโยบายความเป็นส่วนตวัของเวบ็ไซต์อ่ืนอย่างละเอียดเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่า คู่คา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ และ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง เขา้ใจแนวปฏิบติัของเวบ็ไซตด์งักล่าว และขอ้แตกต่างอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ข้อ 1. ค านิยาม 

ล าดับที ่ ค าศัพท์ ค าอธิบาย 

1.  การประมวลผล การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

2.  ขอ้มูล ขอ้มูลธุรกิจ และขอ้มูลส่วนบุคคล 

3.  ขอ้มูลธุรกิจ ข้อมูลเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ การจัดตั้ง เปล่ียนแปลง หรือการ
ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาในธุรกิจ
แขนงต่าง ๆ 

4.  ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่ว่าทางตรง
หรือทางออ้ม เช่น ช่ือ นามสกุล ช่ือเล่น ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ เลข
ประจ าตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง เลขท่ีบัญชีธนาคาร 
หมายเลขบัตร เครดิต ท่ีอยู่อี เมล (Email address) คุก ก้ี  (Cookies)               
ท่ีอยู่ไอพี (IP Address) Cookie ID และ Log File เป็นต้น ทั้ งน้ี ข้อมูล
ส่วนบุคคลจะไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรม 

5.  ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกับเช้ือชาติ เผ่าพนัธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง 
ความเช่ือในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ
อาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูล
พนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ หรือขอ้มูลอื่นใดซ่ึงกระทบต่อเจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลในท านองเดียวกนัตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลประกาศก าหนด 

6.  คุกก้ี (Cookies) ไฟลข์อ้ความขนาดเลก็ท่ีถูกเก็บไวใ้นคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ เพื่อเก็บ
ข้อมูลและการตั้ งค่าบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เม่ือมีการเข้าชม
เวบ็ไซต ์และ/หรือแอปพลิเคชนั ซ่ึงเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถตั้ง
ค่าความเป็นส่วนตวั เพ่ือปิดหรือระงบัการใชง้านคุกก้ีได ้ไม่ว่าส่วนหน่ึง
ส่วนใด  

ทั้ ง น้ี  การปิดหรือระงับการใช้งานคุก ก้ีอาจจะส่งผลให้บริษัทฯ                
ไม่สามารถให้บริการแก่เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลไดอ้ย่างเต็มท่ีและมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจส่งผลให้การเข้าถึงและการใช้งานบางฟังก์ชัน     
ชา้ลง หรือมีความสะดวกลดลง 

7.  คู่คา้ (Supplier) ผูข้ายสินคา้ ผูรั้บจา้ง และ  /หรือผูใ้ห้บริการ แก่บริษทัฯ ทั้งท่ีเป็นบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล รวมถึง ตวัแทน และ  /หรือ ผูรั้บจา้งช่วงของผูข้าย
สินคา้ ผูรั้บจา้ง และ/หรือผูใ้ห้บริการดงักล่าว (แลว้แต่กรณี) 
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ล าดับที ่ ค าศัพท์ ค าอธิบาย 

8.  เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล บุคคลท่ีเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) แต่ไม่ใช่กรณีท่ี
บุคคลมีความเป็นเจา้ของขอ้มูล (Ownership)  หรือเป็นผูส้ร้างหรือเก็บ
รวบรวมขอ้มูลนั้นเอง โดยเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีจะหมายถึง บุคคล
ธรรมดา (Natural Person) เท่านั้ น และไม่รวมถึงนิติบุคคล (Juristic 
Person)   

9.  เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล บุคคล หรือหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ หรือผู ้
ให้บริการท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ 

10.  นโยบาย นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี ท่ีอาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติม หรือ
ก าหนดขึ้นใหม่เป็นคราว ๆ 

11.  บุคคล บุคคลธรรมดา 

12.  บริษทัฯ บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ากดั )มหาชน(  

13.  ผลิตภณัฑ ์ ผลิตภณัฑ ์และ/หรือบริการต่าง ๆ ของบริษทัฯ 

14.  ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล บุคคลหรือนิติบุคคล ซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บ
รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

15.  ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล บุคคลหรือนิติบุคคล ซ่ึงด าเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าส่ังหรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วน
บุคคล ทั้งน้ี บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวไม่เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วน
บุคคล 

16.  พนัธมิตรทางธุรกิจ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ท่ีร่วมมือกับบริษทัฯ หรือด าเนินธุรกิจ
ร่วมกนักบับริษทัฯ ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว เพื่อหาประโยชน์ทาง
การค้าร่วมกัน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนั และเพ่ิม
ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ของบริษทัฯ 

17.  ลูกคา้ ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ 
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ข้อ 2. ข้อมูลท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวม 

2.1 ข้อมูลธุรกิจ 

บริษทัฯ เก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจและผูป้ระกอบวิชาชีพในธุรกิจต่าง ๆ  รวมถึงขอ้มูลท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวม
จากเจา้ของธุรกิจ คู่คา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ และผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมถึงจากแหล่งขอ้มูลสาธารณะ [อาทิ ขอ้มูลทางทะเบียน
ของธุรกิจ เอกสารท่ียื่นต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และการยื่นฟ้องคดีลม้ละลาย] ซ่ึงบริษทัฯ มีการเผยแพร่
ขอ้มูลท่ีผ่านการประมวลผลเก่ียวกบัธุรกิจต่าง ๆ ท่ีสามารถเขา้ถึงไดจ้ากแหล่งขอ้มูลสาธารณะ และอาจเป็นปัจจยั
ประการหน่ึงท่ีลูกค้าใช้ในการตดัสินใจเก่ียวกับเครดิต การประกันภยั การตลาด และกิจกรรมอื่น โดยข้อมูลท่ี    
บริษทัฯ เก็บรวบรวม รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
(1) ขอ้มูลบริษทัและผูป้ระกอบวิชาชีพในธุรกิจ รวมถึงขอ้มูลติดต่อทางธุรกิจ เช่น ช่ือ ต าแหน่ง ท่ีอยู ่หมายเลข

โทรศพัท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล ช่ือโดเมน (Domain Name) และบนัทึกทางทะเบียน ทางการเงิน และ

ทางภาษี 

(2) ขอ้มูลบริษทัและขอ้มูลทางสถิติของบริษทัโดยละเอียด รวมถึงจ านวนลูกจา้ง 

(3) ความเป็นมาเก่ียวกบัผูบ้ริหารของบริษทั เช่น ผูไ้ดรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริง หรือผูมี้อ านาจควบคุมอย่างมี

นัยส าคญั ประวติัการศึกษาและการท างานของเจ้าของบริษทั ประวติัหรือสถานะทางกฎหมาย รวมถึง 

ประวติัอาชญากรรมหรือการกระท าความผิด 

(4) ผลประกอบการท่ีผ่านมาของบริษทั รวมถึงขอบเขตการประกอบธุรกิจ บริษทัย่อย บริษทัในเครือ และ  

สายธุรกิจต่าง ๆ 

(5) ขอ้มูลเครดิตทางการคา้และทางธุรกิจ รวมถึงประวติัและรูปแบบวิธีการช าระเงิน 

(6) สรุปข้อมูลธุรกิจเก่ียวกับความสามารถท าก าไร หน้ีสิน สินทรัพย์ สินทรัพย์สุทธิ และความสัมพนัธ์        

ทางธุรกิจ 

(7) ขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ทางธุรกิจจากแหล่งขอ้มูลสาธารณะ ขอ้มูลรัฐบาลและหน่วยงาน

ทางวิชาชีพ ส่ือ และเอกสารเผยแพร่ทางธุรกิจ 

(8) ประวติัและขอ้มูลทางสถิติของสถาบนัการศึกษา รวมถึงหวัขอ้ทางการศึกษาท่ีเช่ียวชาญ และจ านวนลูกจา้ง 

(9) ท่ีอยูไ่อพี (IP Address) พิกดัทางภูมิศาสตร์ (Geolocation) และการแสดงความเห็นในส่ือสังคมออนไลน์ 

(10) ขอ้มูลบตัรเครดิตและบตัรเดบิต เพื่อประมวลผลการช าระเงินของลูกคา้บางราย  

(11) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทางธุรกิจของบุคลากรในธุรกิจนั้น  
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2.2 ข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล เม่ือเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลติดต่อกับบริษทัฯ หรือขายสินค้า หรือ
ให้บริการใด ๆ แก่บริษทัฯ โดยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวม ไดแ้ก่ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล เช่น ช่ือ นามสกุล อาย ุวนัเกิด เพศ สัญชาติ สถานภาพสมรส เลขประจ าตวัประชาชน 

เลขหนงัสือเดินทาง เลขท่ีใบอนุญาตขบัรถ ท่ีอยู ่สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน หมายเลขโทรศพัท ์ท่ีอยูอ่ีเมล 

(Email address) ขอ้มูลท่ีปรากฏบนนามบตัร เลขทะเบียนรถยนต ์หมายเลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

สถานะของการเป็นกรรมการ คณะกรรมการภายในบริษทั กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคล      

ผูถื้อหุ้น ตวัแทน และ/หรือผูรั้บมอบอ านาจของบริษทั นกัลงทุน สถานะการเป็นผูจ้ดัจ าหน่าย ผูใ้ห้บริการ 

หรือคู่คา้ (Supplier) กบับริษทัฯ เสียง ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ (Social Media 

Handle)  

(2) ข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขท่ีบญัชีธนาคาร ธุรกรรมทางการเงิน ค่าตอบแทน 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล

สนใจ หรือเคยใช้บริการ ความพึงพอใจ ผลตอบรับ และความคิดเห็นของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลต่อ

ผลิตภณัฑห์รือบริการดงักล่าว และรายละเอียดเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิและการร้องเรียนเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละ

บริการ 

(4) ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติผ่านการติดตามตรวจสอบทางระบบคอมพิวเตอร์ เช่น คุกก้ี (Cookies)  

ท่ีอยู่ไอพี (IP Address) ประเภทอุปกรณ์ เบราวเ์ซอร์ท่ีใช้งาน หรือระบบปฏิบติัการ (เช่น Android หรือ 

iOS) หนา้เวบ็ไซตท่ี์เขา้ชม และเวบ็ไซตต์น้ทางท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเช่ือมโยงมาท่ีเวบ็ไซต ์ประวติัใน

การเย่ียมชม คน้หา และกิจกรรมของบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชนัของบริษทัฯ ท่ีเก็บรวบรวมจากคุกก้ี 

แทก็พิกเซล และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่งท่ีตั้ง เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัต าแหน่งท่ีแน่นอน รวมถึงขอ้มูลพิกดัทางภูมิศาสตร์ จาก

อุปกรณ์เคล่ือนท่ีหรือคอมพิวเตอร์ และบริการท่ีบอกต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ตามพ้ืนท่ี (Location-Based 

Service) 

(6) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว เช่น ศาสนา เช้ือชาติ และขอ้มูลสุขภาพ 

(7) ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสาม ท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ เช่น ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่ 

หมายเลขโทรศพัท์ ความสัมพนัธ์ อาชีพ สถานะการเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง ผูมี้อ  านาจกระท าการแทน      

นิติบุคคล ผูไ้ด้รับมอบอ านาจของนิติบุคคล กรรมการ ผูถื้อหุ้น พนักงาน ลูกจ้าง การเป็นเจา้ของหรือ

เจา้ของร่วม และขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นของบุคคลใด ๆ  
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2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว 

บริษทัฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล อาทิ  เช้ือชาติ ศาสนา 
ขอ้มูลสุขภาพ เพื่อการด าเนินการตามสัญญาท่ีมีต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือเม่ือเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลยินยอม
ให้ขอ้มูลดงักล่าวเท่านั้น บริษทัฯ จะใช้ขอ้มูลน้ีเพ่ือวตัถุประสงค์ท่ีจ ากดัและตามท่ีไดรั้บอนุญาตให้เก็บรวบรวม
ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวเทา่นั้น และบริษทัฯ จะด าเนินการตามขั้นตอนตามสมควรตามท่ีกฎหมายก าหนด 
เพ่ือคุม้ครองความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลดงักล่าวอยา่งเพียงพอ นอกจากน้ี บริษทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลน้ีแก่บคุคลท่ี
สามท่ีเช่ือถือไดเ้พื่อน าไปใชต้ามวตัถุประสงคท่ี์จ ากดัและตามท่ีไดรั้บอนุญาตเท่านั้น 

2.4 ในกรณีท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นผูเ้ยาว ์คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ บริษทัฯ จะปฏิบติั

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลดงักล่าว โดย

ค านึงถึงการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งสูงสุด 

ข้อ 3. แหล่งท่ีมาของข้อมูล 

บริษทัฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มูลธุรกิจ และขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล จากแหล่งท่ีมาดงัต่อไปน้ี 
(1) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยตรงจากเจา้ของธุรกิจ หรือจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล โดยบริษทัฯ เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

การสมคัรใช้ผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ การเขา้ท าสัญญากบับริษทัฯ การส่งมอบเอกสาร รวมถึงส าเนาเอกสารให้แก่

บริษทัฯ การติดต่อกบับริษทัฯ พนกังาน และ/หรือตวัแทนของบริษทัฯ การให้ขอ้มูลผา่นทางเวบ็ไซต ์แอปพลิเคชนั 

แพลตฟอร์ม ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) การตอบแบบสอบถาม หรือช่องทางการส่งเสริมการขาย               

และการตลาดอื่น ๆ ของบริษทัฯ รวมถึงการเขา้ร่วมประชุม และการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทัฯ เป็นตน้ 

(2) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งอื่น เช่น การสอบถามบุคคลท่ีสามท่ีมีสิทธิโดยชอบดว้ยกฎหมายในการประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และ/หรือคู่คา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัในเครือ 

พนัธมิตรทางธุรกิจ ผูใ้ห้บริการขอ้มูล แพลตฟอร์มหรือส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) เวป็ไซตข์องบุคคลท่ีสาม 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ศาล กรมสรรพากร กรมบงัคบัคดี หน่วยงานราชการอื่น 

หรือแหล่งขอ้มูลสาธารณะอ่ืน เป็นตน้ ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งอ่ืน บริษทัฯ จะด าเนินการ

ประมวลผลขอ้มูลภายใตข้อบเขตท่ีกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นก าหนด  

ข้อ 4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

4.1 บริษทัฯ จะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเทา่ท่ีจ าเป็นตามวตัถุประสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมายท่ีไดแ้จง้ให้เจา้ของขอ้มลู

ส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบคุคล เม่ือเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้ห้ความยินยอมโดย

ชัดแจ้งแก่บริษทัฯ ก่อนหรือในขณะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล หรือตามท่ีกฎหมายให้สิทธิบริษทัฯ สามารถ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลไดโ้ดยท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ตอ้งให้ความยินยอม 
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4.2 การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ จะเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคอ์ย่างใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างรวมกนั 

ดงัต่อไปน้ี 

(1) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษทัฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เวน้แต่ประโยชน์

ดงักล่าวมีความส าคญันอ้ยกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐานในขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น กรณี

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเป็นสาระส าคญัของขอ้มูลนิติบุคคลท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหรือผูแ้ทนนิติบุคคลได้

แจง้ไวต้่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ หรือขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเป็นองคป์ระกอบส าคญัของประกาศของราชการ

หรือมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นตน้ 

(2) เพ่ือให้บริการ และอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือผูใ้ช้ขอ้มูลส่วนบุคคล  

ในการใชบ้ริการบนเวบ็ไซต ์และ/หรือแอปพลิเคชนัของบริษทัฯ 

(3) เพื่อตรวจสอบคุณสมบติัและพิสูจน์ยืนยนัตวัตนส าหรับการลงทะเบียน การเขา้ร่วมกิจกรรมกบับริษทัฯ  

การติดต่อหรือประสานงานใด ๆ  กบับริษทัฯ การสมคัรสมาชิก และการสร้างช่ือผูใ้ชง้านของบุคคล รวมถึง

การรักษาและการจดัการช่ือผูใ้ชง้านของบุคคล 

(4) เพื่อเข้าท าสัญญาและปฏิบติัตามสัญญาหรือความผูกพนัระหว่างเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลและบริษทัฯ     

ในฐานะท่ีเป็นคู่คา้ หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ หรือเพ่ือใชใ้นการด าเนินการตามค าขอก่อนเขา้ท าสัญญานั้น 

ในกรณีน้ี หากเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ไดใ้ห้ขอ้มูลส่วนบุคคลแก่บริษทัฯ บริษทัฯ อาจไม่สามารถ

ปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัท่ีมีต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(5) เพ่ือการจัดซ้ือ จัดจ้าง คดัเลือก ตรวจรับ ช าระค่าสินค้าและ/หรือบริการ บริหารจัดการความสัมพนัธ์

ระหว่างเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลและบริษทัฯ ตรวจสอบและประเมินการท างานตามขอ้ตกลงท่ีก าหนดไว้

ในใบส่ังซ้ือหรือสัญญาหรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง 

(6) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคล ท าการวิจยั ท าการตลาด ส่งเสริมการขาย ท าโฆษณาทางการตลาด 

เสนอข้อเสนอ สิทธิพิเศษ ข่าวสาร ประชาสัมพนัธ์ โปรโมชั่น และน าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการของ

บริษทัฯ บริษทัในเครือ และพนัธมิตรทางธุรกิจ ท่ีบุคคลอาจสนใจ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และ/หรือ

เหมาะสมกบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

(7) เพื่อปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการของบริษทัฯ และแก้ไขปัญหาหรือข้อขดัข้องท่ีเกิดจาก

ผลิตภณัฑ์และบริการของบริษทัฯ โดยการประเมิน การท าวิจยัตลาด การวิเคราะห์และจดัท าแบบจ าลอง 

หรือการท ารายงานเชิงภาพรวม เป็นตน้ 

(8) เพื่อให้บริการหลงัการขาย เช่น ติดต่อส่ือสารกบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อสอบถามความพึงพอใจ และ

ความเห็นเพ่ิมเติม เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีไดรั้บจากบริษทัฯ 
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(9) เพื่อบริหารจดัการ ติดตาม และตรวจสอบการท างานของเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของบริษทัฯ เพื่อ

อ านวยความสะดวก ปรับปรุงเน้ือหา และปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภยัในการให้บริการ

เวบ็ไซต ์และแอปพลิเคชนั 

(10) เพ่ือตรวจสอบพฤติกรรม กิจกรรม และการด าเนินการใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นบนเวบ็ไซต์ หรือแอปพลิเคชนัของ 

บริษทัฯ เพ่ือการรักษาความมัน่คงปลอดภยัทางคอมพิวเตอร์ และยบัย ั้งกิจกรรมท่ีอาจผิดกฎหมาย เช่น   

การฉ้อโกง หรืออาชญากรรมต่าง ๆ 

(11) เพ่ือปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ หรือหลกัเกณฑ์ท่ีใชบ้งัคบั รวมถึงค าส่ังศาล หรือหน่วยงานราชการ 

ซ่ึงบริษทัฯ มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตาม หรือกรณีอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(12) เพื่อการรักษาความปลอดภยั และประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัฯ เช่น การเก็บรวบรวมและ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น การบนัทึกภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และ/หรือเสียงของ

บุคคลผ่านทางกลอ้งวงจรปิด (CCTV) เพื่อการรักษาความปลอดภยัของสถานท่ี ทรัพยสิ์น พนกังาน และ 

ผูม้าติดต่อ  

(13) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ กรณีอื่น เช่น การตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  

การบนัทึกเสียงสนทนาทางโทรศพัท์เม่ือมีผูติ้ดต่อกบับริษทัฯ การบนัทึกภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และ/

หรือเสียง และเก็บรวบรวมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของบุคคลท่ีเขา้ร่วมประชุม และกิจกรรม เช่น 

การอบรม สัมมนา การสันทนาการ หรือกิจกรรมอื่นของบริษทัฯ การเก็บรวบรวมส าเนาบตัรประจ าตวั

ประชาชนของบุคคล เพื่อการยืนยนัตัวตน ส าหรับใช้ประกอบการยื่นค าขอใช้สิทธิของเจ้าของขอ้มูล    

ส่วนบุคคล การรับ-ส่งเอกสาร พสัดุ ของสมนาคุณ หรือการจัดการกับข้อร้องเรียน ข้อพิพาท และ             

ขอ้เรียกร้องต่าง ๆ เป็นตน้ 

ข้อ 5. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ ใชแ้ละจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวต้ามนโยบายของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลเท่าท่ีจ าเป็นและจ ากดั ให้แก่บุคคลและหน่วยงานดงัต่อไปน้ี 

(1) ลูกจา้งและผูรั้บจา้งท่ีมีความจ าเป็นตอ้งเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อการให้บริการ การด าเนินธุรกิจและการปฏิบติั

หนา้ท่ีของบริษทัฯ ตามสัญญาหรือความผกูพนัระหว่างเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลและบริษทัฯ 

(2) ผูใ้ห้บริการท่ีประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลในนามของบริษทัฯ หรือสนบัสนุนหรือช่วยเหลือการด าเนินธุรกิจของ  

บริษทัฯ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

(3) บริษทัในเครือ หน่วยงาน คู่คา้ หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ ท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลให้ความยินยอม หรือดว้ยเหตุอื่น

ตามท่ีกฎหมายก าหนด ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
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(4) ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการของบริษทัฯ ท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบคุคลไดโ้ดยชอบ เน่ืองจากขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว

เป็นส่วนสาระส าคญัของขอ้มูลนิติบุคคล หรือกรณีท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้หค้วามยินยอมแก่บริษทัฯ หรือ

ดว้ยเหตุอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

(5) ผูส้อบบญัชี ทนายความ และท่ีปรึกษาของบริษทัฯ 

(6) ศาลท่ีมีเขตอ านาจ หน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร ส านกังานป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงิน และส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(7) บุคคลท่ีสามท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดร้้องขอให้บริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว 

ในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดงักล่าว บริษทัฯ จะด าเนินการให้บุคคลเหล่านั้นรับทราบและคุม้ครองขอ้มูล  

ส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ และไม่น าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

นอกเหนือจากขอบเขตท่ีบริษทัฯ ไดก้ าหนดไว ้

ข้อ 6. การเปิดเผยหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลในต่างประเทศ 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มูลนิติบุคคล ซ่ึงมีการเปิดเผยหรือส่งขอ้มูลให้แก่บุคคลในต่างประเทศ

เป็นคร้ังคราว ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวม อาจถูกเปิดเผยหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล          

ส่วนบุคคลไปยงับริษทัในเครือกิจการ และ/หรือบริษทัในเครือธุรกิจเดียวกนัท่ีอยูต่่างประเทศ และ/หรือผูรั้บขอ้มูลอื่นซ่ึงอยูใ่น

ต่างประเทศ เพื่อวตัถุประสงค์ในการปฏิบติัตามสัญญาระหว่างบริษทัฯ และผูรั้บขอ้มูล หรือเป็นการเก็บรักษาขอ้มูลแทน

บริษทัฯ เช่น การส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัผูใ้ห้บริการระบบคลาวด์ (Cloud) ท่ีมีแพลตฟอร์มหรือเคร่ืองแม่ข่าย 

(Server) อยู่ต่างประเทศ โดยบริษทัฯ จะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การให้ความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีคณะกรรมการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด และจดัให้มีมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสม สามารถบงัคบัตามสิทธิของเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลได ้รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาทางกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ  

ข้อ 7. หลักกฎหมายท่ีส าคัญท่ีใช้ในการประมวลผลข้อมูล 

7.1 ความยินยอม 
เม่ือเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้ห้ความยินยอมแก่บริษทัฯ ในการเก็บรวบรวม ใช ้จดัการ เก็บรักษา และเปิดเผยขอ้มูลของตน
ได้ก่อนหรือในขณะท่ีบริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย หรือกรณีอื่นท่ีกฎหมายให้ถือว่าเจา้ของขอ้มูล     
ส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอม เพ่ือให้บริษทัฯ ประมวลผลตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายฉบับน้ี ประกาศความเป็นส่วนตัว   
(Privacy Notice) และขอ้ก าหนดและเง่ือนไขอื่นที่เก่ียวขอ้ง  

7.2 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
เม่ือบริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัฯ หรือบุคคลอื่น รวมถึง  
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(ก) การจดัการโอกาสทางธุรกิจ เครดิตทางธุรกิจ และความเส่ียงทางการเงิน (ข) บริหารความเส่ียง และตดัสินใจทางการตลาด  
(ค) ท าธุรกรรมต่าง ๆ (ง) ป้องกนัการฉ้อโกงและการทุจริต และ (จ) ทราบขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลท่ีตนเขา้ท าธุรกิจดว้ย โดยไม่
กระทบต่อประโยชน์หรือสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

7.3 สัญญากับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
เม่ือบริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูล เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีของบริษทัฯ ภายใตสั้ญญาใดๆ กบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือเพ่ือด าเนินการใดๆ ก่อนการเขา้ท าสัญญา ตามค าขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทั้งน้ี เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีดุลพินิจในการให้ขอ้มูลส่วนบุคคลแก่บริษทัฯ หากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ไดใ้ห้ข้อมูล
ดงักล่าวแก่บริษทัฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามท่ีบริษทัฯ ร้องขอ บริษทัฯ อาจไม่สามารถด าเนินการตามค าขอ หรือเขา้ท า
สัญญากบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งได ้

7.4 หน้าท่ีตามกฎหมายของบริษัทฯ 
เม่ือบริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูลเท่าท่ีจ าเป็น เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายภายใตก้ฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข้อ 8. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล 

บริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลตราบเท่าท่ีจ าเป็นและเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ของการด าเนินการเก่ียวกบัข้อมูล     
ส่วนบุคคลนั้น เวน้แต่มีกฎหมายก าหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็นการเฉพาะ และเม่ือพน้ระยะเวลา
ดงักล่าวแลว้ บริษทัฯ จะด าเนินการลบ ท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลได ้ทั้งน้ี บริษทัฯ อาจเก็บรักษา ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลต่อไปเท่าท่ีจ าเป็นตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ข้อ 9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

9.1 เม่ือพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบงัคบัใชก้บับริษทัฯ  เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิ

ในการจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลของตนซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารดูแลของบริษทัฯ ดงัน้ี 

(1) สิทธิในการถอนความยินยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิถอนความยินยอมท่ีได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ในการประมวลผลข้อมูล           
ส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้ห้ความยินยอมไวแ้ก่บริษทัฯ ได้
ตลอดระยะเวลาท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลอยู่ภายใตค้วามดูแลของบริษทัฯ โดยการ
ถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลไดใ้ห้ความยินยอมไปแลว้โดยชอบ 

(2) สิทธิในการเขา้ถึงและขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคล และสิทธิในการร้องขอให้เปิดเผยการไดม้าของขอ้มูล

ส่วนบุคคล 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลและขอให้บริษทัฯ ท า
ส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวให้แก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงขอให้บริษทัฯ เปิดเผยการไดม้าซ่ึง
ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ไดใ้ห้ความยินยอมแก่บริษทัฯ ได ้
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(3) สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบท่ีสามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไป รวมทั้ งมีสิทธิ             

(ก) ขอให้บริษทัฯ ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัผูค้วบคุมอื่นเม่ือสามารถท าไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมติั  

หรือ (ข) ขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล

อื่นโดยตรง เวน้แต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถท าได ้

(4) สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มลู
ส่วนบุคคลไดใ้นเวลาใด ๆ 

(5) สิทธิในการลบ หรือท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลได ้
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอใหบ้ริษทัฯ ลบ หรือท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มลู
ท่ีไม่สามารถระบุตวัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ในกรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บ
รักษาตามวตัถุประสงค์ หรือเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดถ้อนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล หรือบริษทัฯ ไม่มีอ านาจตามกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคล 

(6) สิทธิในการระงบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิระงบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีท่ีบริษทัฯ อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบค าขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือเป็นกรณีอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(7) สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลให้ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้บริษทัฯ แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่
ถูกตอ้ง หรือท่ีไม่สมบูรณ์ 

(8) สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานก ากบัดูแล ในกรณีท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเห็นว่าบริษทัฯ หรือลูกจา้ง 

หรือผูรั้บจา้งของบริษทัฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

9.2 เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีประสงคใ์ชสิ้ทธิใด ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ จะตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนและนโยบายท่ีบริษทัฯ 

ก าหนด และบริษทัฯ อาจติดต่อกลบัไปยงัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัค าขอใช้สิทธิ 

โดยท่ีบริษทัฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสุดเพื่อตอบกลบัค าขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใน            

30 (สามสิบ) วนั หรือเกินกว่า 30 (สามสิบ) วนั ในกรณีท่ีค าขอใช้สิทธิดงักล่าวมีความซับซ้อน ทั้งน้ี การใช้สิทธิ

ดงักล่าวอาจมีค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมส าหรับการด าเนินการตามค าขอใช้สิทธิตามสมควรขึ้นกบัดุลพินิจของ

บริษทัฯ แต่เพียงผูเ้ดียว และในบางกรณี บริษทัฯ อาจปฏิเสธการด าเนินการตามค าขอใช้สิทธิของเจา้ของข้อมูล    

ส่วนบุคคลตามท่ีกฎหมายก าหนด และบริษทัฯ จะแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบถึงเหตุผลของการปฏิเสธนั้น 
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ข้อ 10. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

10.1 บริษทัฯ จะจดัให้มีมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัส าหรับขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งเหมาะสม ตามมาตรฐานระบบ

บริหารจดัการดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ซ่ึงเป็นมาตรการรักษาความ

ปลอดภยัของขอ้มูลในระดบัท่ีเป็นท่ียอมรับโดยสากล เพื่อป้องกนัการสูญหาย การเขา้ถึง การใช ้การเปล่ียนแปลง 

การแกไ้ข หรือการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล โดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ  

10.2 ก าหนดให้ลูกจา้งของบริษทัฯ เขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและการรักษาความมัน่คง

ปลอดภยัของขอ้มูล ในการน้ี บริษทัฯ จะมีการสอบทานและปรับปรุงมาตรการดงักล่าวตามความจ าเป็นเพ่ือให้แน่ใจ

ว่าการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

10.3 ก าหนดนโยบายและขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ เพ่ือการจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภยั และป้องกนัการเขา้ถึงโดย

ไม่ไดรั้บอนุญาตท่ีบริษทัฯ ด าเนินการมีดงัน้ี 

(1) ก าหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน เพ่ือการคุ้มครองข้อมูล     

ส่วนบุคคล  

(2) จ ากดัสิทธิของลูกจา้งของบริษทัฯ ในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล 

(3) ป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต โดยใช้การเขา้รหัสขอ้มูล การตรวจสอบ

ตวัตน และเทคโนโลยีการตรวจจบัไวรัส ตามความจ าเป็น 

(4) ก าหนดให้คู่คา้ท่ีท าธุรกิจกบับริษทัฯ มีหน้าท่ีในการรักษาความลบั  และตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์

ตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด รวมถึงก าหนด

ขอ้จ ากดัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในสัญญาท่ีบริษทัฯ ท ากบัคู่คา้แต่ละราย 

(5) ประเมินผลการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล การจดัการขอ้มูล และการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของ

ขอ้มูลของบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ 
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ข้อ 11. ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ 

ในกรณีท่ีลูกคา้มีขอ้สงสัย ค าถาม หรือประเด็นเก่ียวกบันโยบาย ลูกคา้สามารถติดต่อกบับริษทัฯ ไดต้ามช่องทางดงัต่อไปน้ี 

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 

เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 
ถึง:  เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล 
ท่ีอยู:่  เลขท่ี 1023 อาคารเอม็เอส สยาม ชั้น 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  

10120 
อีเมล:  dpo@bol.co.th 
หมายเลขโทรศพัท:์ 02-657-3999 ต่อ 3 
ศูนย์บริการลูกค้า 

ท่ีอยู:่  เลขท่ี 1023 อาคารเอม็เอส สยาม ชั้น 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  
10120 

อีเมล:  bolservice@bol.co.th 
หมายเลขโทรศพัท:์ 02-657-3999 ต่อ 3 

ข้อ 12. การปรับปรุงนโยบาย 

บริษทัฯ มีนโยบายในการพฒันาและทบทวนมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลอยู่เสมอ เพ่ือให้การ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัฯ จึงอาจปรับปรุง
หรือแกไ้ขนโยบายฉบบัน้ีอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง หรือเม่ือกรณีท่ีกฎหมายมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขท่ีส าคญั โดยบริษทัฯ จะ
ประกาศไวท่ี้เวบ็ไซต์ของบริษทัฯ และ/หรือช่องทางอื่น ๆ ตามท่ีบริษทัฯ เห็นสมควร บริษทัฯ จึงขอแนะน าให้เจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลอ่านนโยบายของบริษทัฯ ทุกคร้ังท่ีมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ข  
ในกรณีท่ีมีความแตกต่างระหว่างนโยบาย ฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษ ให้ใชบ้งัคบัตามฉบบัภาษาไทย 

วันที่มีผลใช้บังคับ 

ฉบบัที่ของนโยบาย: 1.0  
วนัท่ีมีผลใชบ้งัคบัของนโยบายฉบบัน้ี: 8 ตุลาคม 2564 
นโยบายฉบบัน้ีปรับปรุงคร้ังล่าสุดเม่ือ: 1 ตุลาคม 2564 
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