นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
จัดทาและประกาศ ณ บริ ษทั บางกอกแลนด์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
บริ ษทั บางกอกแลนด์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) มีความจาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เพื่อเป็ นการรับรองสิ ทธิของบุคคลที่จะต้องได้รับความคุม้ ครองเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม
ใช้ เปิ ดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จดั ทานโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อแจ้งวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงขอให้ท่านโปรดอ่านเอกสารฉบับนี้ ทา
ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่ บริ ษทั ได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้ขอ้ กาหนด
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
ข้อกาหนดและเงื่อนไข
1. คานิยาม
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้ไม่วา่ ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่เป็ นเรื่ องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความ
ละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเสี่ ยงในการเลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง
ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรื อปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพ
แรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรื อข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทานองเดียวกัน
ตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
“การประมวลผล” หมายถึง การดาเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย รวมถึง การลบหรื อการ
ทาลายข้อมูลส่วนบุคคล
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริ ษทั จะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวตั ถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วธิ ีการที่ชอบด้วย
กฎหมายและเป็ นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะทาเพียงเท่าที่จาเป็ นแก่การดาเนินงานภายใต้วตั ถุประสงค์ของ
บริ ษทั เท่านั้น ทั้งนี้ บริ ษทั จะดาเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู ้ ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อวิธีการอื่นๆ
กรณี ที่บริ ษทั จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล บริ ษทั จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัด
แจ้งก่อนทาการเก็บรวบรวม
เว้นแต่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเข้าข้อยกเว้นตามที่
พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรื อกฎหมายอื่นกาหนดไว้
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3. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริ ษทั จะทาการเก็บรวบรวม หรื อใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินงานของบริ ษทั เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การทาสัญญา การทาธุรกรรมทางการเงิน การดาเนินกิจกรรมบริ ษทั การ
ติดต่อประสานงานต่าง ๆ หรื อเพื่อปรับปรุ งคุณภาพการบริ การให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น เช่น การจัดทาฐานข้อมูล
วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการดาเนินงานของบริ ษทั และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยชอบด้วยกฎหมายกฎหมาย และ/
หรื อเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการดาเนินงานของบริ ษทั โดยบริ ษทั จะจัดเก็บและใช้ขอ้ มูล
ดังกล่าวตามระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลหรื อตามที่กฎหมายกาหนดไว้เท่านั้น
บริ ษทั จะไม่กระทาการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่ได้แจ้งวัตถุประสงค์
ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล รวมถึงการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติขอ้ มูล
ส่วนบุคคล หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้เป็ นความลับตามที่กฎหมายกาหนด
และตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ขา้ งต้น ทั้งนี้ บริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคลากรภายใน “บริ ษทั ” ที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของ ลูกค้า ตัวแทนขายของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อกิจการหรื อเครื อธุรกิจเดียวกัน บริ ษทั ในกลุม่
พันธมิตรทางธุรกิจ ที่ปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรื อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
ให้แก่หน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรื อตามหมายเรี ยกคาสัง่ ของศาล หรื อภายในกระบวนการพิจารณาคดี หรื อ
คาสัง่ ของเจ้าพนักงานที่มีอานาจตามกฎหมาย
5. แนวทางในการดาเนินการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริ ษทั จะกาหนดมาตรการต่างๆ รวมถึงมาตรการด้านการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่วน
บุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ิดา้ นการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงาน
ของบริ ษทั และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริ มให้พนักงานมีความรู ้และตระหนักถึงหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดย
พนักงานของบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามนโยบาย
และแนวปฏิบตั ิการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริ ษทั กาหนดไว้
เพื่อให้บริ ษทั สามารถปฏิบตั ิตามนโยบายและกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ
6. สิ ทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ ดังนี้
- ขอเข้าถึงข้อมูลและขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ รวมทั้งมีสิทธิขอรับ ส่งหรื อโอน
ข้อมูลส่วนบุคคล
- ขอให้เปิ ดเผยการได้มา ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอมได้
- แจ้งให้ดาเนินการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์
ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
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- คัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนที่กฎหมายอนุญาตให้เก็บได้โดย
ไม่ตอ้ งขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดก็ได้
- ขอให้ลบ หรื อทาลาย หรื อทาให้ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลได้
- เพิกถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรม ใช้ เปิ ดเผย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้
- ขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
- สิ ทธิร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการผูเ้ ชี่ยวชาญในกรณี เห็นว่าที่บริ ษทั ฯ หรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูล ฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
7. การทบทวนนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริ ษทั ฯ อาจทาการปรับปรุ งหรื อแก้ไขนโยบายนี้เป็ นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดตามกฎหมาย
การเปลี่ยนแปลงการดาเนินงานของบริ ษทั รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยบริ ษทั จะ
ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน ก่อนจะเริ่ มดาเนินการเปลี่ยนแปลง
8. ช่องทางติดต่อบริ ษทั
- ฝ่ ายกฎหมายและนิติกรรม
- บริ ษทั บางกอกแลนด์ จากัด (มหาชน)
- สานักงานเลขที่ 47/569-576 หมู่ 3 ชั้น 10 คอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม นิวเจนีวา ถนนป๊ อปปูล่า 3
ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
- เบอร์โทรศัพท์ : 02 504 4940 – 9 ต่อ 1090
- อีเมล : leg@bangkokland.co.th

3

นโยบายคุกกี้
คุกกี้ คือ ไฟล์ขอ้ ความขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ที่ บริ ษทั จัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์หรื อ
ฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์สื่อสารพกพาของท่าน บริ ษทั อาจเก็บข้อมูลของท่านผ่านทางคุกกี้เหล่านี้ เมื่อ
ท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา
รายละเอียดคุกกี้แต่ละประเภทของบริ ษทั ที่อาจจะถูกใช้งานในเว็บไซต์มีดงั นี้
1. คุกกีท้ มี่ คี วามจาเป็ น (Necessary Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ต่อการทางานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทาให้เว็บไซต์สามารถทาหน้าที่
ขั้นพื้นฐานและช่วยให้การทางานของเว็บไซต์ทางานได้เป็ นปกติ เช่น การเลื่อนสารวจหน้าเว็บไซต์ หรื อทาให้ผเู ้ ข้า
ชม/ผูใ้ ช้เว็บไซต์เข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถกู สงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
โดย
เว็บไซต์จะไม่สามารถทางานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ ดังนั้น ท่านไม่สามารถปิ ดการใช้
งานของคุกกี้ประเภทนี้ผา่ นระบบของเว็บไซต์ของ บริ ษทั ได้ ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถ
ระบุตวั ตนของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด
2. คุกกีป้ ระสิทธิภาพ (Performance Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้ทาให้ บริ ษทั สามารถนับจานวนผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ และแหล่งที่มาของผูเ้ ข้าชมเหล่านั้น ทาให้
เข้าใจว่าผูเ้ ข้าชม/ผูใ้ ช้มีการปฏิสมั พันธ์กบั เว็บไซต์อย่างไรบ้าง และหน้าเว็บใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรื อน้อย
ที่สุด โดยการเก็บรวบรวมและการรายงานข้อมูลโดยไม่ระบุตวั ตนของท่านอย่างไม่เฉพาะเจาะจงแก่ บริ ษทั ช่วยให้
บริ ษทั สามารถพัฒนาและมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีกว่าแก่ท่าน หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภท
นี้ บริ ษทั จะไม่อาจทราบได้วา่ ท่านเคยมาเข้าชมเว็บไซต์ของ บริ ษทั เมื่อใด และไม่สามารถติดตามประสิ ทธิภาพการ
ประมวลผลของหน้าเว็บได้
3. คุกกีท้ ชี่ ่ วยเหลือในการทางาน (Functionality Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งไว้โดย บริ ษทั หรื อผูใ้ ห้บริ การซึ่งเป็ นบุคคลที่สาม โดยคุกกี้ประเภทนี้จะช่วย
จดจาข้อมูลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านที่ใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์ ยกตัวอย่างเช่น ทาให้เว็บไซต์สามารถจดจาชื่อ
ผูใ้ ช้และรหัสผ่านได้ และจดจาการตั้งคู่ภาษาที่แสดงบนเว็บไซต์เพื่อการแสดงผลหน้าเว็บในครั้งต่อไป โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่ออานวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจ
ใช้งานเว็บไซต์ได้ไม่สะดวกและไม่เต็มประสิทธิภาพ
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4. คุกกีเ้ พื่อกาหนดเป้าหมาย (Targeting Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งโดยพันธมิตรทางการตลาดผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยจะทาการจัดเก็บข้อมูล
การเข้าชมเว็บไซต์ของท่านว่า ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผา่ นทางลิงก์ใดบ้าง บริ ษทั ใช้ขอ้ มูล
เหล่านี้เพื่อวิเคราะห์และนาเสนอเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
บริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูล
เหล่านี้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ดว้ ย หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านจะได้รับการโฆษณา
ที่เฉพาะเจาะจงน้อยลง
5. คุกกีข้ องบุคคลทีส่ าม
ในบางกรณี บริ ษทั ใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามซึ่งเป็ นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจจาก บริ ษทั ด้วย โดย
เว็บไซต์น้ ีใช้ Google Analytics ซึ่งเป็ นหนึ่งในผูใ้ ห้บริ การวิเคราะห์เว็บไซต์ที่แพร่ หลายและได้รับการไว้วางใจเป็ น
อย่างมากรายหนึ่งในการช่วยให้ บริ ษทั เข้าใจว่าท่านใช้เว็บไซต์ของ บริ ษทั อย่างไร และเข้าใจแนวทางในการปรับปรุ ง
ประสบการณ์การท่องเว็บของท่านให้ดียงิ่ ขึ้น คุกกี้เหล่านี้อาจมีการติดตามสิ่ งต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเข้า
ชมเว็บไซต์หรื อหน้าเพจของ บริ ษทั ซึ่งจะส่งผลให้ บริ ษทั สามารถผลิตเนื้อหาที่น่าสนใจต่อไปได้
การปรับปรุงนโยบายการใช้ คกุ กี้
บริ ษทั มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุ งนโยบายการใช้คุกกี้น้ ีตามความเหมาะสมอยูเ่ ป็ นระยะ ท่านสามารถเข้าเยีย่ ม
ชมหน้าเว็บไซต์น้ ีหากต้องการทราบนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับปรับปรุ งของ บริ ษทั
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