
                         

1 
 

 

 

 

นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
 

จดัท าและประกาศ ณ บริษทั บางกอกแลนด ์จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี  25  พฤษภาคม  2565 

 บริษทั  บางกอกแลนด ์ จ ากดั  (มหาชน)  (“บริษทั”)   มีความจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  เพ่ือเป็นการรับรองสิทธิของบุคคลท่ีจะตอ้งไดรั้บความคุม้ครองเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม  

ใช ้ เปิดเผย  (“ประมวลผล”)  ขอ้มูลส่วนบุคคล  จึงไดจ้ดัท านโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  โดยมีวตัถุประสงค์

เพ่ือแจง้วธีิการเก็บรวบรวม  ใช ้  และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  จึงขอใหท่้านโปรดอ่านเอกสารฉบบัน้ี  ท า

ความเขา้ใจในวตัถปุระสงคท่ี์  บริษทั ไดเ้ก็บรวบรวม  ใช ้  และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใตข้อ้ก าหนด
และเง่ือนไข  ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ก าหนดและเง่ือนไข 

1.  ค านิยาม 

 “ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่วา่ทางตรงหรือ

ทางออ้ม  

 “ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มูลท่ีเป็นเร่ืองส่วนบุคคลโดยแทข้องบุคคล แต่มีความ

ละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเส่ียงในการเลือกปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม เช่น เช้ือชาติ เผา่พนัธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง 

ความเช่ือในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพ

แรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ หรือขอ้มูลอ่ืนใด ซ่ึงกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกนั

ตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด 

 “การประมวลผล” หมายถึง การด าเนินการเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย รวมถึง การลบหรือการ

ท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล 
 

2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษทัจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยมีวตัถุประสงค ์ ขอบเขต และใชว้ธีิการท่ีชอบดว้ย

กฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะท าเพียงเท่าท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินงานภายใตว้ตัถุประสงคข์อง

บริษทัเท่านั้น ทั้งน้ี บริษทัจะด าเนินการใหเ้จา้ของขอ้มูล รับรู้ ใหค้วามยนิยอมทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือวธีิการอ่ืนๆ 

กรณีท่ีบริษทัจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจา้ของขอ้มูล บริษทัจะขอความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลโดยชดั

แจง้ก่อนท าการเก็บรวบรวม เวน้แต่การเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเขา้ขอ้ยกเวน้ตามท่ี

พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดไว ้
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3.  วตัถุประสงคก์ารเก็บรวบรวม  ใช ้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษทัจะท าการเก็บรวบรวม หรือใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล เพ่ือประโยชน์ในการ

ด าเนินงานของบริษทั เช่น การจดัซ้ือจดัจา้ง การท าสญัญา การท าธุรกรรมทางการเงิน การด าเนินกิจกรรมบริษทั การ

ติดต่อประสานงานต่าง ๆ หรือเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการบริการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เช่น การจดัท าฐานขอ้มูล 

วเิคราะห์และพฒันากระบวนการด าเนินงานของบริษทั และเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นโดยชอบดว้ยกฎหมายกฎหมาย และ/

หรือเพื่อปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่อการด าเนินงานของบริษทั โดยบริษทัจะจดัเก็บและใชข้อ้มูล

ดงักล่าวตามระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นตามวตัถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้เจา้ของขอ้มูลหรือตามท่ีกฎหมายก าหนดไวเ้ท่านั้น 

บริษทัจะไม่กระท าการใด ๆ แตกต่างจากท่ีระบุในวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มูล เวน้แตไ่ดแ้จง้วตัถุประสงค์

ใหม่ใหแ้ก่เจา้ของขอ้มูลทราบ และไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูล  รวมถึงการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัขอ้มูล

ส่วนบุคคล หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

      ขอ้มูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบัตามท่ีกฎหมายก าหนด  และตามวตัถุประสงคท่ี์

ก าหนดไวข้า้งตน้  ทั้งน้ี  บริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคลากรภายใน “บริษทั” ท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ขอ้มูลส่วนบุคคลของ ลูกคา้  ตวัแทนขายของบริษทั  บริษทัในเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกนั  บริษทัในกลุ่ม  

พนัธมิตรทางธุรกิจ  ท่ีปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น  หรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล

ใหแ้ก่หน่วยงานราชการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือตามหมายเรียกค าสัง่ของศาล  หรือภายในกระบวนการพิจารณาคดี  หรือ

ค าสัง่ของเจา้พนกังานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย 

 

5. แนวทางในการด าเนินการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษทัจะก าหนดมาตรการต่างๆ รวมถึงมาตรการดา้นการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วน

บุคคลท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ หลกัเกณฑ ์ และแนวปฏิบติัดา้นการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่พนกังาน

ของบริษทัและบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงสนบัสนุนและส่งเสริมใหพ้นกังานมีความรู้และตระหนกัถึงหนา้ท่ีและ

ความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การจดัเก็บรักษา การใช ้ และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล โดย

พนกังานของบริษทัตอ้งปฏิบติัตามนโยบาย และแนวปฏิบติัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีบริษทัก าหนดไว ้

เพ่ือใหบ้ริษทัสามารถปฏิบติัตามนโยบายและกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
 

6. สิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิ  ดงัน้ี 

- ขอเขา้ถึงขอ้มูลและขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตนได ้  รวมทั้งมีสิทธิขอรับ  ส่งหรือโอน

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

-  ขอใหเ้ปิดเผยการไดม้า  ซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวท่ีตนไม่ไดใ้หค้วามยนิยอมได ้

-  แจง้ใหด้ าเนินการแกไ้ข  เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง  ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลนั้นถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั  สมบูรณ์

ไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดได ้
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-  คดัคา้นการเก็บรวบรวมใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตนท่ีกฎหมายอนุญาตใหเ้ก็บไดโ้ดย

ไม่ตอ้งขอความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือใดก็ได ้

-  ขอใหล้บ  หรือท าลาย  หรือท าใหไ้ม่สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลได ้

-  เพิกถอนความยนิยอมในการเก็บ  รวบรม  ใช ้ เปิดเผย  ซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลของตนได ้

-  ขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล 

- สิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญในกรณีเห็นวา่ท่ีบริษทัฯ หรือผูป้ระมวลผลขอ้มูล ฝ่าฝืน  

หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล   
  

7. การทบทวนนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ อาจท าการปรับปรุงหรือแกไ้ขนโยบายน้ีเป็นคร้ังคราวเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดตามกฎหมาย 

การเปล่ียนแปลงการด าเนินงานของบริษทั รวมถึงขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยบริษทัจะ

ประกาศแจง้การเปล่ียนแปลงใหท้ราบอยา่งชดัเจน ก่อนจะเร่ิมด าเนินการเปล่ียนแปลง 
 

8. ช่องทางติดต่อบริษทั 

- ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรม 

- บริษทั  บางกอกแลนด ์ จ ากดั  (มหาชน) 

- ส านกังานเลขท่ี  47/569-576  หมู่  3  ชั้น  10  คอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม นิวเจนีวา  ถนนป๊อปปูล่า  3  

ต าบลบา้นใหม่  อ าเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี 

- เบอร์โทรศพัท ์ :  02 504 4940 – 9  ต่อ 1090 

- อีเมล : leg@bangkokland.co.th 
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นโยบายคุกกี ้

 

 คุกกี ้ คือ ไฟลข์อ้ความขนาดเลก็ ซ่ึงประกอบดว้ยตวัอกัษรและตวัเลข ท่ี บริษทัจดัเก็บไวใ้นเบราวเ์ซอร์หรือ

ฮาร์ดดิสกข์องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ส่ือสารพกพาของท่าน บริษทั อาจเก็บขอ้มูลของท่านผา่นทางคุกก้ีเหล่าน้ี เม่ือ
ท่านเขา้ชมเวบ็ไซตข์องเรา  

รายละเอียดคุกก้ีแต่ละประเภทของบริษทั ท่ีอาจจะถูกใชง้านในเวบ็ไซตมี์ดงัน้ี 

1. คุกกีท้ีม่คีวามจ าเป็น (Necessary Cookies) 

คุกก้ีประเภทน้ีมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อการท างานของเวบ็ไซต ์ ไดแ้ก่ คุกก้ีท่ีท าใหเ้วบ็ไซตส์ามารถท าหนา้ท่ี

ขั้นพ้ืนฐานและช่วยใหก้ารท างานของเวบ็ไซตท์ างานไดเ้ป็นปกติ เช่น การเล่ือนส ารวจหนา้เวบ็ไซต ์ หรือท าใหผู้เ้ขา้

ชม/ผูใ้ชเ้วบ็ไซตเ์ขา้สู่ระบบและสามารถเขา้ถึงส่วนของเวบ็ไซตท่ี์ถูกสงวนไวใ้หใ้ชไ้ดเ้ฉพาะสมาชิกเท่านั้น โดย

เวบ็ไซตจ์ะไม่สามารถท างานอยา่งถูกตอ้งไดเ้ลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกก้ีเหล่าน้ี ดงันั้น ท่านไม่สามารถปิดการใช้

งานของคุกก้ีประเภทน้ีผา่นระบบของเวบ็ไซตข์อง บริษทั ได ้ ทั้งน้ี คุกก้ีประเภทน้ีไม่ไดมี้การจดัเก็บขอ้มูลซ่ึงสามารถ
ระบุตวัตนของท่านไดอ้ยา่งเฉพาะเจาะจงแต่อยา่งใด 

2. คุกกีป้ระสิทธิภาพ (Performance Cookies) 

คุกก้ีประเภทน้ีท าให ้ บริษทั สามารถนบัจ านวนผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต ์ และแหล่งท่ีมาของผูเ้ขา้ชมเหล่านั้น ท าให้

เขา้ใจวา่ผูเ้ขา้ชม/ผูใ้ชมี้การปฏิสมัพนัธ์กบัเวบ็ไซตอ์ยา่งไรบา้ง และหนา้เวบ็ใดท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดหรือนอ้ย

ท่ีสุด โดยการเก็บรวบรวมและการรายงานขอ้มูลโดยไม่ระบุตวัตนของท่านอยา่งไม่เฉพาะเจาะจงแก่ บริษทั ช่วยให ้

บริษทัสามารถพฒันาและมอบประสบการณ์การใชง้านเวบ็ไซตท่ี์ดีกวา่แก่ท่าน หากท่านไม่อนุญาตใหใ้ชคุ้กก้ีประเภท

น้ี บริษทัจะไม่อาจทราบไดว้า่ท่านเคยมาเขา้ชมเวบ็ไซตข์อง บริษทั เม่ือใด และไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการ
ประมวลผลของหนา้เวบ็ได ้

3. คุกกีท้ีช่่วยเหลือในการท างาน (Functionality Cookies) 

คุกก้ีประเภทน้ีอาจถูกติดตั้งไวโ้ดย บริษทั หรือผูใ้หบ้ริการซ่ึงเป็นบุคคลท่ีสาม โดยคุกก้ีประเภทน้ีจะช่วย

จดจ าขอ้มูลอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ของท่านท่ีใชใ้นการเขา้ชมเวบ็ไซต ์ ยกตวัอยา่งเช่น ท าใหเ้วบ็ไซตส์ามารถจดจ าช่ือ

ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นได ้ และจดจ าการตั้งคู่ภาษาท่ีแสดงบนเวบ็ไซตเ์พ่ือการแสดงผลหนา้เวบ็ในคร้ังต่อไป โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่ออ านวยความสะดวกในการใชง้านเวบ็ไซตข์องท่าน หากท่านไม่อนุญาตใหใ้ชคุ้กก้ีประเภทน้ี ท่านอาจ
ใชง้านเวบ็ไซตไ์ดไ้ม่สะดวกและไม่เตม็ประสิทธิภาพ 
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4. คุกกีเ้พ่ือก าหนดเป้าหมาย (Targeting Cookies) 

คุกก้ีประเภทน้ีอาจถูกติดตั้งโดยพนัธมิตรทางการตลาดผา่นทางเวบ็ไซตข์องเรา โดยจะท าการจดัเก็บขอ้มูล

การเขา้ชมเวบ็ไซตข์องท่านวา่ ท่านเขา้ชมเวบ็ไซตใ์ดบา้ง และเขา้ชมเวบ็ไซตผ์า่นทางลิงกใ์ดบา้ง บริษทั ใชข้อ้มูล

เหล่าน้ีเพ่ือวเิคราะห์และน าเสนอเน้ือหาท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัความสนใจของท่านมากข้ึน บริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูล

เหล่าน้ีแก่บุคคลท่ีสามเพ่ือวตัถุประสงคเ์หล่าน้ีดว้ย หากท่านไม่อนุญาตใหใ้ชคุ้กก้ีประเภทน้ี ท่านจะไดรั้บการโฆษณา
ท่ีเฉพาะเจาะจงนอ้ยลง 

5. คุกกีข้องบุคคลทีส่าม 

ในบางกรณี บริษทั ใชคุ้กก้ีของบุคคลท่ีสามซ่ึงเป็นพนัธมิตรท่ีไดรั้บความไวว้างใจจาก บริษทัดว้ย โดย

เวบ็ไซตน้ี์ใช ้ Google Analytics ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูใ้หบ้ริการวเิคราะห์เวบ็ไซตท่ี์แพร่หลายและไดรั้บการไวว้างใจเป็น

อยา่งมากรายหน่ึงในการช่วยให ้ บริษทัเขา้ใจวา่ท่านใชเ้วบ็ไซตข์อง บริษทัอยา่งไร และเขา้ใจแนวทางในการปรับปรุง

ประสบการณ์การท่องเวบ็ของท่านใหดี้ยิง่ข้ึน คุกก้ีเหล่าน้ีอาจมีการติดตามส่ิงต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาท่ีท่านใชใ้นการเขา้
ชมเวบ็ไซตห์รือหนา้เพจของ บริษทั ซ่ึงจะส่งผลให ้บริษทั สามารถผลิตเน้ือหาท่ีน่าสนใจต่อไปได ้

การปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี ้

บริษทั มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการใชคุ้กก้ีน้ีตามความเหมาะสมอยูเ่ป็นระยะ ท่านสามารถเขา้เยีย่ม
ชมหนา้เวบ็ไซตน้ี์หากตอ้งการทราบนโยบายการใชคุ้กก้ีฉบบัปรับปรุงของ บริษทั 


