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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทบริการเช้ือเพลงิการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
 

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั” 
ตระหนกัถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของทั้งพนกังาน บุคคลภายนอกผูม้าติดต่อกบักลุ่ม
บริษทั จึงขอยกเลิกประกาศบริษทัท่ี 1/2564 เร่ืองนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษทั บริการ
เช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และก าหนดนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษทั 
เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ขอ้มูลส่วนบุคคลจะไดรั้บความคุม้ครองใหมี้ความมัน่คงปลอดภยัตามมาตรฐานท่ีเหมาะสม 
โดยไดมี้การก าหนดเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจา้ของขอ้มูล ตลอดจนแนว
ปฏิบติัเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลดงัต่อไปน้ี 

 
1. ค านิยาม 

         กลุ่มบริษทั     หมายถึง        บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  
         บริษทั           หมายถึง        บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
         บริษทัยอ่ย      หมายถึง    บริษทั ไทยเช้ือเพลิงการบิน จ ากดั 

      บริษทั ขนส่งน ้ามนัทางท่อ จ ากดั 
      บริษทั บริการน ้ามนัอากาศยาน จ ากดั 

      บริษทั บาฟส์ อินโนเวชัน่ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
      บริษทั บาฟส์ อินเทค จ ากดั 

       บริษทั บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี ่คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั 
 

ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลนั้นได ้ไม่วา่ทางตรงหรือ
ทางออ้ม เช่น ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตวัประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขบตัรประกันสังคม เลข
ใบอนุญาตขบัขี่ เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี เลขบญัชีธนาคาร e-mail address เป็นตน้  แต่ไม่รวมถึงขอ้มูล
ของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ  
 
ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว หมายถึง ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัเช้ือชาติ เผ่าพนัธุ์ ความคิดเห็นทางการ
เมือง ความเช่ือในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความ
พิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ หรือขอ้มูลอ่ืนใดซ่ึงกระทบต่อเจ้าของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล 
 

           บุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดา 
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เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีถูกบริษทัเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคล 
ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีตดัสินใจเก่ียวกับการเก็บ
รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 
 
ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงด าเนินการเก่ียวกบัการเก็บ รวบรวม ใช ้
หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 
 
เจา้หน้าท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายหน้าท่ีในการด าเนินการจดัเก็บและ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ให้ร่ัวไหลไปยงับุคคลภายนอก ติดต่อ และประสานงานกันส านักงาน
คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
 

2.   การรับข้อมูล 
          กลุ่มบริษทัอาจไดรั้บมาซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคล ไดจ้ากแหล่งท่ีมา ดงัต่อไปน้ี 

2.1 เจา้ของขอ้มูลเป็นผูใ้หข้อ้มูลส่วนบุคคลดว้ยตนเอง  
2.1.1 กรณีพนกังาน อาจใหข้อ้มูลกบับริษทัโดยกรอกในใบสมคัรงาน สัญญาจา้งแรงงาน 
2.1.2 กรณีบุคคลภายนอก ไดใ้หข้อ้มูลส่วนบุคคล ในการผา่นเขา้-ออกบริษทั หรือเพื่อด าเนินการ 

ติดต่อธุรกิจต่อกนั 
 
2.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บจากบุคคลภายนอก แบ่งออกไดเ้ป็น 

2.2.1 ขอ้มูลของบุคคลผูม้าติดต่อ  
2.2.2 ข้อมูลของบุคคลอ่ืนท่ีพนักงาน หรือบุคคลผูม้าติดต่อ ลูกค้า น ามากรอกข้อมูลหรือให้

บริษทัเก็บรวบรวมไว ้ เช่น ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของญาติพี่น้องของ
พนักงาน หรือช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่  หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลอ่ืนๆท่ีอาจมีการ
ประสานงานจากบริษทัของผูม้าติดต่อ ลูกคา้ ทั้งน้ีบริษทัจะท าการเก็บขอ้มูลดงักล่าวต่อเม่ือ
มีหลกัฐานแสดงว่าบุคคลอ่ืนได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งหรือการให้ขอ้มูลนั้นมีสิทธิ
กระท าไดต้ามกฎหมาย 

2.2.3 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมโดยอตัโนมติั กลุ่มบริษทัอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลทางเทคนิค
บางประการเก่ียวกับอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และรูปแบบการสืบคน้ของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นข้อมูลส่วนบุคคลท่ีจัดเก็บโดยคุกก้ี (Cookies) และ
เทคโนโลยอ่ืีนๆ ท่ีคลา้ยกนั   
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3.  วัตถุประสงค์ 
      3.1 ส าหรับขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน  

กลุ่มบริษทัจะเก็บรวมและใชเ้พื่อประโยชน์ในการด าเนินงานและบริหารจดัการภายในกลุ่มบริษทั 
ซ่ึงเป็นไปตามสัญญาจ้าง ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจ้าง สิทธิประโยชน์และสวสัดิการ การจดัท า
ฐานขอ้มูล การวิเคราะห์ประเมินผลการท างาน การประชุม การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรในภาย
หนา้ เพื่อรักษาและตรวจสอบความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของพนกังานและกลุ่มบริษทั 
รวมทั้งเพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของพนกังาน 

 
           3.2  ส าหรับขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก  
                   กลุ่มบริษทัจะเก็บรวมรวมและใชข้อ้มูลของบุคคลภายนอกเพื่อ 

3.2.1 ประโยชน์อนัชอบธรรมตามกฎหมาย 

3.2.2 การปฏิบติัตามกฎระเบียบของกลุ่มบริษทั 

3.2.3 การรักษาความปลอดภยั ป้องกนัอาชญากรรม และบริหารจดัการความปลอดภยัของ

กลุ่มบริษทั เช่น ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดภายใน และโดยรอบบริษทั ซ่ึงอาจมีการเก็บภาพ 

ภาพเคล่ือนไหว และเสียง 

3.2.4 ท าธุรกรรม ท าสัญญา รวมถึงการประเมินความเส่ียงตามกระบวนการ กฎหมาย และ
กฎเกณฑท่ี์บงัคบัใช ้ 

3.2.5 วตัถุประสงคใ์ดวตัถุประสงคห์น่ึงโดยเฉพาะ ตามความยนิยอมท่ีใหแ้ก่กลุ่มบริษทั  
 
                อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวมและใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจ้าของขอ้มูลทั้งสองกรณีดังกล่าว หาก
ด าเนินการเพื่อการอ่ืนนอกจากการด าเนินการดังท่ีระบุไวข้า้งตน้ กลุ่มบริษทัจะมีหนังสือบอกกล่าวเพื่อทราบ
เพิ่มเติมโดยจะระบุถึงขอ้มูลและวตัถุประสงค์ท่ีจ าเป็นตอ้งด าเนินการ พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการให้ความ
ยนิยอมกรณีท่ีตอ้งไดรั้บความยนิยอมในการด าเนินการดงักล่าวดว้ย  
 
4. ระยะเวลาในการจัดเกบ็ข้อมูล 
          กลุ่มบริษทัจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็น เพื่อด าเนินการตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว้
ในนโยบายน้ีและตามกฎหมาย ซ่ึงอาจแตกต่างกนัตามแต่ละวตัถุประสงคใ์นการเก็บ 
          ทั้งน้ี หากขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่านใด ไม่มีความจ าเป็นต่อการเก็บรักษาไม่ว่าดว้ย
ประการใดตามนโยบายฉบบัน้ีและตามกฎหมาย กลุ่มบริษทัจะลบและท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นโดยไม่ตอ้งแจง้
ใหท้ราบ 
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5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
5.1 กลุ่มบริษทัจะท าการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเฉพาะแต่ท่ีไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วน

บุคคล และภายใตข้อบวตัถุประสงคข์องนโยบายฉบบัน้ี  
5.2 เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานและประกอบกิจการ กลุ่มบริษทัอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัของ

ท่านภายใตว้ตัถุประสงค ์ให้ระหวา่งกลุ่มบริษทั หรือ บริษทัอ่ืนใด ท่ีมีความร่วมมือกนัในการด าเนิน
กิจการทั้งในและต่างประเทศ โดยจะด าเนินการไม่ใหบ้ริษทัท่ีไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว
น าไปใชน้อกขอบวตัถุประสงค ์

5.3 กลุ่มบริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลต่อองคก์รหรือบุคคลภายนอก ภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนดหรือ
บุคคลภายนอกมีสิทธิเรียกร้องโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมาย 

 
6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ 

 กลุ่มบริษทั อาจตอ้งส่ง หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ เพื่อจดัเก็บ และ/หรือ 
ประมวลผลในการปฏิบติัตามสัญญาท่ีท าขึ้นระหวา่งท่านและกลุ่มบริษทั โดยกลุ่มบริษทัจะไม่อนุญาตให้
บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว และจะก าหนดใหมี้มาตรการรักษาความปลอดภยัท่ี
เหมาะสม 
 

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

7.1 สิทธิในการเพิกถอนความยนิยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดใ้หค้วามยนิยอมไว ้ทั้งน้ี การ
เพิกถอนความยนิยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดใ้ห้
ความยนิยอมไวแ้ลว้ 

7.2 สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลและขอท าส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอใหเ้ปิดเผยการไดม้า
ซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่ไดใ้หค้วามยนิยอม 

7.3 สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง 
7.4 สิทธิในการลบขอ้มูลส่วนบุคคล 
7.5 สิทธิในการระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล 
7.6 สิทธิในการใหโ้อนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคล 
7.7 สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
เจา้ของขอ้มูลสามารถขอใชสิ้ทธิดงักล่าวขา้งตน้ได ้โดยยืน่ค าร้องขอใชสิ้ทธิต่อบริษทัแต่ละรายเป็นลายลกัษณ์
อกัษรหรือผา่นทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นช่องทางการติดต่อของแต่ละบริษทั โดยจะแจง้ผลการพิจารณา 
ตามค าร้องฯ ของเจา้ของขอ้มูล ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องฯ ดงักล่าว ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัอาจปฏิเสธ
สิทธิของเจา้ของขอ้มูลไดใ้นกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดไว ้
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 8.  ช่องทางการติดต่อ  
8.1  บริษทั บริการเช้ือบริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

      เลขท่ี 171/2 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 
       เวบ็ไซด ์www.bafsthai.com  
       E-mail: dpo@bafs.co.th 
 

8.2 บริษทั ไทยเช้ือเพลิงการบิน จ ากดั (TARCO)  
เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 10 ต าบลศีรษะจรเขน้อ้ย อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 10570     

       เวบ็ไซต ์www.tarco.co.th 
       E-mail: dpo@bafs.co.th  
 

8.3   บริษทั ขนส่งน ้ามนัทางท่อ จ ากดั (FPT)  
เลขท่ี 424 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210   
เวบ็ไซต ์www.fpt.co.th  

       E-mail: dpo@bafs.co.th  
 

8.4   บริษทั บริการน ้ามนัอากาศยาน จ ากดั  
       เลขท่ี 171/2 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210    
       เวบ็ไซด ์www.bafsthai.com 
       E-mail: dpo@bafs.co.th   
 

8.5 บริษทั บาฟส์ อินโนเวชัน่ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  
333 องท่ี 1/4 ชั้นท่ี 8 ตึก 1 อาคารหลกัส่ีพลาซ่า ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน 

      เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
         เวบ็ไซต ์www.bafsthai.com 
       E-mail: dpo@bafs.co.th  
 

8.6   บริษทั บาฟส์ อินเทค จ ากดั  
เลขท่ี 777/5-8 หมู่ 9 โครงการทิพย6์ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540  
เวบ็ไซต ์www.bafs-intech.co.th     

       E-mail: dpo@bafs.co.th   
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8.7   บริษทั บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี ่คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั  
      เลขท่ี 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ ชั้น 10 ยนิูต 01-03  
       ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร   
       เวบ็ไซต ์www.bafscleanenergy.com  
       E-mail: dpo@bafs.co.th  
 
9. การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว 
          กลุ่มบริษทัอาจท าการแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวัไดเ้ป็นคร้ังคราว เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบั  ขอ้บงัคบัตามกฎหมายการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล และการด าเนินงานของบริษทั โดยจะแจง้นโยบายท่ี
เปล่ียนแปลงใหท้่านทราบผา่นช่องทางการติดต่อของแต่ละบริษทั 
 
10. การบังคับใช้ 
    นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบักบักลุ่มบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 
2565 เป็นตน้ไป 
 
 
            ประกาศ ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565  
 

 
          (หม่อมราชวงศศ์ุภดิศ ดิศกุล) 

                  ประธานกรรมการบริหาร     
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