นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั บริ การเชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยซึ่งต่อไปนี้จะเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”
ตระหนักถึงความสาคัญของการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของทั้งพนักงาน บุคคลภายนอกผูม้ าติดต่อกับกลุ่ม
บริ ษทั จึงขอยกเลิกประกาศบริ ษทั ที่ 1/2564 เรื่ องนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริ ษทั บริ การ
เชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) และกาหนดนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริ ษทั
เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ ข้อมูลส่ วนบุคคลจะได้รับความคุม้ ครองให้มีความมัน่ คงปลอดภัยตามมาตรฐานที่เหมาะสม
โดยได้มีการกาหนดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย รวมถึงสิ ทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูล ตลอดจนแนว
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
1. คานิยาม
กลุ่มบริ ษทั
บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

บริ ษทั บริ การเชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั บริ การเชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยเชื้อเพลิงการบิน จากัด
บริ ษทั ขนส่ งน้ ามันทางท่อ จากัด
บริ ษทั บริ การน้ ามันอากาศยาน จากัด
บริ ษทั บาฟส์ อินโนเวชัน่ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
บริ ษทั บาฟส์ อินเทค จากัด
บริ ษทั บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ ยี่ คอร์เปอเรชัน่ จากัด

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้ ไม่วา่ ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน เลขหนังสื อเดินทาง เลขบัตรประกันสังคม เลข
ใบอนุญาตขับขี่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี เลขบัญชีธนาคาร e-mail address เป็ นต้น แต่ไม่รวมถึงข้อมูล
ของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
ข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับเชื้ อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการ
เมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรื อปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความ
พิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุ กรรม ข้อมูลชี วภาพ หรื อข้อมูลอื่นใดซึ่ งกระทบต่อเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล
บุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดา
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เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลที่ถูกบริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล
ผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรื อนิ ติบุคคลซึ่ งมีอานาจหน้าที่ตดั สิ นใจเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรื อนิติบุคคลซึ่งดาเนินการเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้
หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสั่งหรื อในนามของผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล
เจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล หมายถึง ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายหน้าที่ในการดาเนิ นการจัดเก็บและ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลภายนอก ติ ดต่อ และประสานงานกันสานักงาน
คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
2. การรับข้ อมูล
กลุ่มบริ ษทั อาจได้รับมาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ได้จากแหล่งที่มา ดังต่อไปนี้
2.1 เจ้าของข้อมูลเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง
2.1.1 กรณีพนักงาน อาจให้ขอ้ มูลกับบริ ษทั โดยกรอกในใบสมัครงาน สัญญาจ้างแรงงาน
2.1.2 กรณีบุคคลภายนอก ได้ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคล ในการผ่านเข้า-ออกบริ ษทั หรื อเพื่อดาเนินการ
ติดต่อธุรกิจต่อกัน
2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบุคคลภายนอก แบ่งออกได้เป็ น
2.2.1 ข้อมูลของบุคคลผูม้ าติดต่อ
2.2.2 ข้อมู ล ของบุ ค คลอื่ นที่ พ นัก งาน หรื อบุคคลผูม้ าติ ดต่อ ลูก ค้า นามากรอกข้อมู ล หรื อให้
บริ ษ ทั เก็ บ รวบรวมไว้ เช่ น ชื่ อ นามสกุ ล ที่ อยู่ หมายเลขโทรศัพ ท์ของญาติ พี่ น้อ งของ
พนั ก งาน หรื อชื่ อ นามสกุ ล ที่ อ ยู่ หมายเลขโทรศัพ ท์ ข องบุ ค คลอื่ น ๆที่ อ าจมี ก าร
ประสานงานจากบริ ษทั ของผูม้ าติดต่อ ลูกค้า ทั้งนี้บริ ษทั จะทาการเก็บข้อมูลดังกล่าวต่อเมื่อ
มี หลักฐานแสดงว่าบุคคลอื่ นได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งหรื อการให้ขอ้ มูลนั้นมีสิทธิ
กระทาได้ตามกฎหมาย
2.2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ กลุ่มบริ ษทั อาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิค
บางประการเกี่ย วกับอุปกรณ์ ของเจ้าของข้อมูล ส่ วนบุคคล และรู ปแบบการสื บค้นของ
เจ้า ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ซึ่ งเป็ นข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ จัด เก็ บ โดยคุ ก กี้ (Cookies) และ
เทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายกัน
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3. วัตถุประสงค์
3.1 สาหรับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั จะเก็บรวมและใช้เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานและบริ หารจัดการภายในกลุ่มบริ ษทั
ซึ่ งเป็ นไปตามสัญญาจ้าง ข้อตกลงเกี่ยวกับ สภาพการจ้าง สิ ทธิ ประโยชน์และสวัสดิการ การจัดทา
ฐานข้อมูล การวิเคราะห์ประเมินผลการทางาน การประชุม การฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรในภาย
หน้า เพื่อรักษาและตรวจสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี สารสนเทศของพนักงานและกลุ่มบริ ษทั
รวมทั้งเพื่อป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของพนักงาน
3.2 สาหรับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก
กลุ่มบริ ษทั จะเก็บรวมรวมและใช้ขอ้ มูลของบุคคลภายนอกเพื่อ
3.2.1 ประโยชน์อนั ชอบธรรมตามกฎหมาย
3.2.2 การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของกลุ่มบริ ษทั
3.2.3 การรักษาความปลอดภัย ป้องกันอาชญากรรม และบริ หารจัดการความปลอดภัยของ
กลุ่มบริ ษทั เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิ ดภายใน และโดยรอบบริ ษทั ซึ่งอาจมีการเก็บภาพ
ภาพเคลื่อนไหว และเสี ยง
3.2.4 ทาธุรกรรม ทาสัญญา รวมถึงการประเมินความเสี่ ยงตามกระบวนการ กฎหมาย และ
กฎเกณฑ์ที่บงั คับใช้
3.2.5 วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ ตามความยินยอมที่ให้แก่กลุ่มบริ ษทั
อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลทั้งสองกรณี ดังกล่าว หาก
ดาเนิ นการเพื่อการอื่น นอกจากการดาเนิ นการดัง ที่ระบุไว้ขา้ งต้น กลุ่มบริ ษทั จะมีหนังสื อบอกกล่าวเพื่อทราบ
เพิ่มเติมโดยจะระบุถึงข้อมูลและวัตถุประสงค์ที่จาเป็ นต้องดาเนิ นการ พร้อมทั้งขอความร่ วมมือในการให้ความ
ยินยอมกรณีที่ตอ้ งได้รับความยินยอมในการดาเนินการดังกล่าวด้วย
4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้ อมูล
กลุ่มบริ ษทั จะเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นระยะเวลาเท่าที่จาเป็ น เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ในนโยบายนี้และตามกฎหมาย ซึ่งอาจแตกต่างกันตามแต่ละวัตถุประสงค์ในการเก็บ
ทั้งนี้ หากข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลท่านใด ไม่มีความจาเป็ นต่อการเก็บรักษาไม่ว่าด้วย
ประการใดตามนโยบายฉบับนี้ และตามกฎหมาย กลุ่มบริ ษทั จะลบและทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นโดยไม่ตอ้ งแจ้ง
ให้ทราบ
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5. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
5.1 กลุ่มบริ ษทั จะทาการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะแต่ที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล และภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี้
5.2 เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานและประกอบกิจการ กลุ่มบริ ษทั อาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนตัวของ
ท่านภายใต้วตั ถุประสงค์ ให้ระหว่างกลุ่มบริ ษทั หรื อ บริ ษทั อื่นใด ที่มีความร่ วมมือกันในการดาเนิน
กิจการทั้งในและต่างประเทศ โดยจะดาเนินการไม่ให้บริ ษทั ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
นาไปใช้นอกขอบวัตถุประสงค์
5.3 กลุ่มบริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลต่อองค์กรหรื อบุคคลภายนอก ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดหรื อ
บุคคลภายนอกมีสิทธิเรี ยกร้องโดยอาศัยอานาจตามกฎหมาย
6. การโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านไปยังต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั อาจต้องส่ง หรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อจัดเก็บ และ/หรื อ
ประมวลผลในการปฏิบตั ิตามสัญญาที่ทาขึ้นระหว่างท่านและกลุ่มบริ ษทั โดยกลุ่มบริ ษทั จะไม่อนุญาตให้
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และจะกาหนดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่
เหมาะสม
7. สิ ทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิในการดาเนิ นการ ดังต่อไปนี้
7.1 สิ ทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ การ
เพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้
ความยินยอมไว้แล้ว
7.2 สิ ทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอทาสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิ ดเผยการได้มา
ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม
7.3 สิ ทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
7.4 สิ ทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
7.5 สิ ทธิในการระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
7.6 สิ ทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
7.7 สิ ทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิดงั กล่าวข้างต้นได้ โดยยืน่ คาร้องขอใช้สิทธิต่อบริ ษทั แต่ละรายเป็ นลายลักษณ์
อักษรหรื อผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นช่องทางการติดต่อของแต่ละบริ ษทั โดยจะแจ้งผลการพิจารณา
ตามคาร้องฯ ของเจ้าของข้อมูล ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับคาร้องฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั อาจปฏิเสธ
สิ ทธิของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดไว้
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8. ช่ องทางการติดต่อ
8.1 บริ ษทั บริ การเชื้อบริ การเชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 171/2 ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร 10210
เว็บไซด์ www.bafsthai.com
E-mail: dpo@bafs.co.th
8.2 บริ ษทั ไทยเชื้อเพลิงการบิน จากัด (TARCO)
เลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ตาบลศีรษะจรเข้นอ้ ย อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
เว็บไซต์ www.tarco.co.th
E-mail: dpo@bafs.co.th
8.3 บริ ษทั ขนส่ งน้ ามันทางท่อ จากัด (FPT)
เลขที่ 424 ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุ งเทพฯ 10210
เว็บไซต์ www.fpt.co.th
E-mail: dpo@bafs.co.th
8.4 บริ ษทั บริ การน้ ามันอากาศยาน จากัด
เลขที่ 171/2 ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุ งเทพฯ 10210
เว็บไซด์ www.bafsthai.com
E-mail: dpo@bafs.co.th
8.5 บริ ษทั บาฟส์ อินโนเวชัน่ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
333 องที่ 1/4 ชั้นที่ 8 ตึก 1 อาคารหลักสี่ พลาซ่า ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร 10210
เว็บไซต์ www.bafsthai.com
E-mail: dpo@bafs.co.th
8.6 บริ ษทั บาฟส์ อินเทค จากัด
เลขที่ 777/5-8 หมู่ 9 โครงการทิพย์6 ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์ www.bafs-intech.co.th
E-mail: dpo@bafs.co.th
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8.7 บริ ษทั บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชัน่ จากัด
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 10 ยูนิต 01-03
ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
เว็บไซต์ www.bafscleanenergy.com
E-mail: dpo@bafs.co.th
9. การแก้ไขนโยบายความเป็ นส่ วนตัว
กลุ่มบริ ษทั อาจทาการแก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็ นส่ วนตัวได้เป็ นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้อง
กับ ข้อบังคับตามกฎหมายการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล และการดาเนินงานของบริ ษทั โดยจะแจ้งนโยบายที่
เปลี่ยนแปลงให้ท่านทราบผ่านช่องทางการติดต่อของแต่ละบริ ษทั
10. การบังคับใช้
นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้มีผลใช้บงั คับกับกลุ่มบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.
2565 เป็ นต้นไป
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(หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล)
ประธานกรรมการบริ หาร
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