นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับคู่ค้า(Vendor/Supplier)/Dealer/Customer/Contractor)
ของบริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จากัด
บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด เคำรพสิทธิควำมเป็นส่วนตัวและให้ควำมสำคัญต่อกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือทำธุรกรรมกับบริษัท จึงได้จัดทำนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้มีหลักเกณฑ์
กลไก มำตรกำรกำกับดูแล และกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงชัดเจนและเหมำะสม เพื่อให้ท่ำนได้รับกำรคุ้มครอง
ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 บริษัทฯ ในฐำนะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยใน
กำรแจ้งเอกสำรฉบับนี้ให้ท่ำนทรำบถึงเหตุผลและวิธีกำรที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนและ
ยืนยันว่ำได้ดำเนินกำรตำม พรบ.เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ดังต่อไปนี้
1. ขอบเขตการบังคับใช้
นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีผลบังคับใช้สำหรับคู่ค้ำ(Vendor/Supplier)/Customer) ของบริษัทฯ
2. คานิยาม
2.1 “บริษัทฯ” หมำยถึง บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
2.2 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สำมำรถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพำะ
2.3 “ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมำยถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีควำม
ละเอียดอ่อนและอำจสุ่มเสี่ยงในกำรเลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชำติ เผ่ำพันธุ์ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง
ควำมเชื่อในลัทธิ ศำสนำหรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติอำชญำกรรม ข้อมูลสุขภำพ ควำมพิกำร ข้อมูล
สหภำพแรงงำน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภำพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนอง
เดียวกันตำมที่คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกำศกำหนด
2.4 “การประมวลผล” หมำยถึง กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย กำรลบ หรือกำร
ทำลำยข้อมูลส่วนบุคคล
2.5 “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง บุคคลธรรมดำซึ่งเป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้อมูลส่วน
บุคคลสำมำรถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม
2.6 “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนำจหน้ำที่ตัดสินใจเกี่ยวกับกำร
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
2.7 “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมคำสั่งหรือในนำมของบริษัท ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งดำเนินกำร
ดังกล่ำวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

3. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านประเภทใดบ้าง
3.1 บริษัทจะดำเนินกำรเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีกำรที่ชอบ
ด้วยกฎหมำยและเป็นธรรม โดยในกำรเก็บรวบรวมนั้นจะทำเพียงเท่ำที่จำเป็นแก่กำรดำเนินงำน
ภำยใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทเท่ำนั้น ทั้งนี้บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลของท่ำนในฐำนะที่ท่ำนเป็นตัวแทนขำย
Distributor ลูกค้ำ กรรมกำร หรือผู้บริหำรของบริษัทฯ หน่วยงำน ที่เข้ำมำเป็นคู่ค้ำกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ อำจได้รับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนผ่ำนช่องทำงอิเล็กโทรนิคส์และช่องทำงปกติ ดังนี้
- รำยละเอียดเกี่ยวกับตัวท่ำน เช่น ชื่อ นำมสกุล
- รำยละเอียดสำหรับกำรติดต่อ เช่น อีเมล์ หมำยเลขโทรศัพท์ แฟกซ์ ที่อยู่
- รำยละเอียดกำรระบุและยืนยันตัวตน เช่น หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน หมำยเลขใบขับขี่
หมำยเลขประจำตัวผู้เสียภำษี
- รำยละเอียดทำงกำรเงิน เช่น ประวัติกำรซื้อขำยระหว่ำงท่ำนกับบริษัทฯ รำยละเอียดบัญชี
ธนำคำร
- ผลกำรตรวจสอบของบริษัทฯ เช่น ในเรื่องเครดิตควำมน่ำเชื่อถือ (ในกรณีที่บริษัทฯ เป็นผู้
ซื้อ) ประวัติทำงกำรเงินของท่ำน (ในกรณีที่บริษัทฯ เป็นผู้ขำย)
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ท่ำนได้ให้ไว้กับบริษัทฯ โดยตรง
3.2 บริษัทจะดำเนินกำรให้เจ้ำของข้อมูล รับรู้ ให้ควำมยินยอมทำงอิเล็กโทรนิกส์ หรือตำมแบบวิธีกำร
ของบริษัท กรณีที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจ้ำของข้อมูล บริษัทจะขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลโดย
ชัดแจ้งก่อนทำกำรเก็บรวบรวม เว้นแต่กำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเข้ำข้อยกเว้นตำมที่
พระรำชบัญญติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมำยอื่นกำหนดไว้
4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
4.1 บริษัทฯ ได้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มำจำกท่ำนโดยตรงเมื่อท่ำนให้ข้อมูลกับบริษัทฯ ผ่ำนแพลตฟอร์มอิเล็ก
โทรนิกส์ ผ่ำนแอปพลิเคชั่น และช่องทำงปกติ ต่อไปนี้
- ท่ำนติดต่อกับบริษัทฯ เพื่อรับบริกำรหรือเป็นคู่ค้ำกับบริษัทฯ
- ท่ำนติดต่อกับบริษัทฯ เพื่อสอบถำมข้อมูลในกำรซื้อ-ขำย และหรือกำรให้บริกำรของบริษัทฯ
4.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่บริษัทฯ ได้รับมำจำกบุคคลภำยนอก (Third Party) ที่ท่ำนได้ให้ควำม
ยินยอมในกำรเปิดเผยข้อมูลไว้
5. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
5.1 บริษัทจะดำเนินกำรเก็บรวมรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลเพื่อประโยชน์ในกำร
ดำเนินงำนของบริษัท หรือเพื่อปรับปรุงคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และ/หรือเพื่อปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อกำรดำเนินงำนของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้สรุปกำรวบรวมหรือใช้ข้อมูล
สำหรับบุคคลของท่ำนพร้อมอธิบำยกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบด้วยกฎหมำยดังในตำรำงนี้
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วัตถุประสงค์
เพื่อปฏิบัติตำมสัญญำกับท่ำน
รวมถึงกำรติดต่อสื่อสำรกับท่ำนใน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรทำสัญญำ
ทั้งก่อนทำสัญญำและภำยหลังทำ
สัญญำ

ประเภทข้อมูล

ฐำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ชอบด้วยกฎหมำย
- ชื่อ นำมสกุล
1.จำเป็นต้องใช้เพื่อปฎิบัติตำมสัญญำ
- ที่อยู่
หรือข้อกำหนดระหว่ำงบริษัทฯกับ
- อีเมล์
ท่ำน(ม.24(3))
- เลขประจำตัวประชำชน
2.จำเป็นต้องใช้เพื่อประโยชน์โดยชอบ
- หมำยเลขโทรศัพท์/แฟกซ์
ด้วยกฎหมำยของบริษัทฯ (ม.24(5))
- หมำยเลขใบขับขี่
ในกำรประเมินผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ
- หมำยเลขประจำตัวผู้เสียภำษี - เป็นหลักฐำนในกำรจ่ำยเงินและค่ำจ้ำง
- ประวัติกำรซื้อ-ขำย
ค่ำตอบแทน ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
- รำยละเอียดบัญชีธนำคำร
ปฎิบัติตำม
- ผลกำรตรวจสอบของบริษัทฯ
สัญญำ
ในเรื่องเครดิตควำมน่ำเชื่อถือ - ตรวจสอบควำมถูกต้องและ
(ในกรณีที่บริษัทฯเป็นผู้ซื้อ)
ควำมสำเร็จของงำน
ประวัติทำงกำรเงินของท่ำน(ใน - เพื่อกำรตัดสินใจ จะซื้อ-จะขำยใน
กรณีที่บริษัทฯเป็นผู้ขำย)
อนำคต

5.2 บริษัทจะไม่กระทำกำรใดๆ แตกต่ำงจำกที่ระบุในวัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวม เว้นแต่
(1) มีควำมจำเป็นต้องแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่ท่ำนทรำบและได้รับควำมยินยอมจำกท่ำน
(2) เป็นกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
การแบ่งปันและเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล
6.1 บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปให้บุคคลใดโดยปรำศจำกควำมยินยอมและจะ
เปิดเผยตำมวัตถุประสงค์ที่ได้มีกำรแจ้งไว้
6.2 บริษัทอำจมีควำมจำเป็นในกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่คู่ค้ำของบริษัทฯ ทั้งในและ
ต่ำงประเทศเพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนของบริษัทและกำรให้บริกำรแก่ เจ้ำของข้อมูล โดยในกำรเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่ำว บริษัทจะดำเนินกำรให้บุคคลเหล่ำนั้นเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นควำมลับ
และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจำกขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้
6.3 บริษัทอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนภำยใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนด เช่น กำร
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนกำกับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีกำรร้องขอให้
เปิดเผยข้อมูลโดยอำศัยอำนำจตำมกฎหมำยหรือเพื่อปฏิบัติตำมคำสั่งศำล
7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
7.1 บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจำกท่ำนไว้ตลอดระยะเวลำที่ต้องปฏิบัติตำมสัญญำระหว่ำงกัน
และจะเก็บต่อไปอีกเป็นระยะเวลำ 10 ปี นับแต่วันที่สัญญำสิ้นสุดลง
7.2 ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย ตำมคำสั่งศำลหรือต้องก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำยเพื่อ
เข้ำกระบวนกำรกำระงับข้อพิพำทใดๆ บริษัทฯ อำจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้ตำมระยะเวลำของอำยุควำมตำม
กฎหมำยแล้วแต่กรณี
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7.3 เมื่อพ้นระยะเวลำตำมข้อ 7.1 หรือข้อ 7.2 บริษัทฯ จะดำเนินกำรทำลำยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตำมขั้นตอน
กำรทำลำยข้อมูลของบริษัทฯ และดำเนินกำรให้แล้วเสร็จโดยมิชักช้ำ
8. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
8.1 บริษัทจะจัดให้มีมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงเหมำะสมและสอดคล้อง
กับกฎหมำย นโยบำย ระเบียบ ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติด้ำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงำนของบริษัท
และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
8.2 บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมรู้และตระหนักถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรเก็บ
รวบรวม กำรจัดเก็บรักษำ กำรใช้ และกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลเพื่อให้บริษัทสำมำรถปฏิบัติตำม
นโยบำยและกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่ำงถูกต้องและ มีประสิทธิภำพ
9. สิทธิและการมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
9.1 ท่ำนมีสิทธิขอเข้ำถึงและขอรับสำเนำข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่ำน หรือขอให้เปิดเผยถึงกำรได้มำซึ่ง
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวที่ท่ำนไม่ได้ให้ควำมยินยอม
9.2 ท่ำนมีสิทธิคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนด้วยเหตุบำงประกำรได้
9.3 ท่ำนมีสิทธิขอให้ดำเนินกำรลบหรือทำลำย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตัว
บุคคลที่เป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
9.4 ท่ำนมีสิทธิขอให้ระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนด้วยเหตุบำงประกำรได้
9.5 ท่ำนมีสิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่ำนได้ให้ควำมยินยอมไว้
ทั้งนี้ กำรเพิกถอนควำมยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้ให้
ควำมยินยอมไว้แล้ว
9.6 ท่ำนมีสิทธิในกำรขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง
9.7 ท่ำนมีสิทธิในกำรให้โอนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่ำนให้ไว้กับบริษัทฯ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรำยอื่นด้วยเหตุ
บำงประกำรได้
10. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ อำจทำกำรปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบำยฉบับนี้เป็นครั้งครำวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตำม
กฎหมำย กำรเปลี่ยนแปลงกำรดำเนินงำนของบริษัท รวมถึงข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นจำกหน่วยงำนต่ำงๆ โดย
บริษัทฯ จะประกำศแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงให้ทรำบอย่ำงชัดเจน
11. ช่องทางการติดต่อ
ท่ำนสำมำรถติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล สอบถำมหรือใช้สิทธิใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้ที่
บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด เลขที่ 91/247-251 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
10510 โทร. 02 -543-7430 E-mail : info@b-i-p.co.th
ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำขอจำกท่ำน บริษัทฯ จะพิจำรณำดำเนินกำรตำมที่ พรบ.กำหนด หำกบริษัทฯ ไม่ได้
รับคำสั่ง (เป็นลำยลักษณ์อักษร) จำกท่ำนภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 บริษัทฯ ขอใช้โอกำสนี้แจ้งให้ท่ำนทรำบว่ำ
บริษัทฯ จะดำเนินกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อไป ตำม “นโยบำยควำมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
บริษัทฯ ซึ่งจะได้จัดทำขึ้นตำม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562”

