
 

 บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)   
 Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited 
                           

ประกาศความเป็นส่วนตัว  
(Privacy Notice) 

 
บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตระหนกัถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล (“ท่าน”) มาโดยตลอด จึงไดจ้ดัท าและเผยแพร่ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy 
Notice) ฉบบัน้ี (“ประกาศ”) เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ผูเ้ป็น
ลูกหน้ี/ลูกคา้ปัจจุบนั ผูท่ี้อาจเป็นลูกหน้ี /ลูกคา้ในอนาคต คู่คา้ปัจจุบนัและผูท่ี้อาจเป็นคู่คา้ในอนาคต และบุคคลอื่นท่ีเป็นเจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีติดต่อหรือมีความเก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกรรมกบับริษทั รวมถึงวิธีการในการปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลและแนวทางการจดัการขอ้มูลดงักล่าวอยา่งเหมาะสมตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

บริษทัมีฐานะเป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีต้องรับผิดชอบต่อขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมและประมวลผล 
ประกาศน้ีระบุถึงเร่ืองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมและวิธีการประมวลผล วตัถุประสงคใ์นการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล วิธีการ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล วิธีการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลและระยะเวลาในการจดัเก็บ มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัท่ี
ก าหนด สิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลและวิธีการใชสิ้ทธิดงักล่าว ทั้งน้ี บริษทัอาจมีการแจง้ขอ้มูลเพ่ิมเติมให้ท่านทราบเม่ือ
ท่านท าการสมคัรใชสิ้นคา้หรือบริการบางอยา่งหรือติดต่อกบัทางบริษทัเป็นการเฉพาะตามแต่ละกรณีไป 

1. นิยาม 

“บริษัท” หมายถึง บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
“พ.ร.บ.” หมายถึง พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
“ข้อมูลส่วนบุคคล” มีความหมายตามท่ีก าหนดไวใ้น พ.ร.บ. ซ่ึงหมายถึงขอ้มูลใดก็ตามท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลธรรมดาท่ีมีชีวิต
อยูโ่ดยสามารถระบุถึงบุคคลดงักล่าวไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 
“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงบุคคลธรรมดาท่ีมีชีวิตอยูซ่ึ่งสามารถระบุไปถึงไดด้ว้ยขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้น 

2.  ประกาศฉบับนีใ้ช้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใด 

 2.1 ลูกหน้ี/ลูกคา้ปัจจุบนั ผูท่ี้อาจเป็นลูกหน้ี /ลูกคา้ในอนาคต คู่คา้ปัจจุบนัและผูท่ี้อาจเป็นคู่คา้ในอนาคต รวมถึงผูท่ี้เคย
ใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการ ผูติ้ดต่อสอบถามขอ้มูลผลิตภณัฑห์รือบริการ ผูท่ี้รับทราบขอ้มูลผลิตภณัฑห์รือบริการ และผูท่ี้ไดรั้บการ
เสนอหรือชกัชวนจากบริษทัให้ใชห้รือรับผลิตภณัฑห์รือบริการของบริษทั  และบุคคลธรรมดาท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัลูกหน้ี/ลูกคา้
นิติบุคคลของบริษทั หรือนิติบุคคลท่ีมีการท าธุรกรรมกบับริษทั เช่น ผูถื้อหุ้น กรรมการ ผูมี้อ  านาจกระท าการแทน หุ้นส่วน
ตวัแทน พนกังาน เจา้หนา้ท่ี และหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย เป็นตน้  

2.2 บุคคลอื่นท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีติดต่อหรือมีความเก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกรรมกบับริษทั เช่น ผูติ้ดต่อ 
ลูกจา้ง พนกังาน เจา้หน้าท่ี บุคลากร บุคคลในครอบครัว เพื่อน เพื่อนบา้น บุคคลท่ีลูกคา้ของบริษทัแนะน าหรืออา้งอิง ผูล้งทุน    
ผูค้  ้าประกนั ผูจ้  านอง ผูใ้ห้หลกัประกนั ผูรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง บุคคลอ่ืนใดท่ีบริษทัอาจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจากการท า
ธุรกรรมของลูกคา้ (เช่น การประเมินราคาทรัพยสิ์น หรือการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี เป็นตน้) บุคคลท่ีไดเ้ขา้ชมเว็บไซต์หรือ 
แอปพลิเคชันหรือบญัชีส่ือสังคมออนไลน์ของบริษทัหรือเขา้ใช้บริการท่ีส านักงานใหญ่หรือสาขาของบริษทั ท่ีปรึกษาดา้น
วิชาชีพ และบุคคลธรรมดาอื่นในท านองเดียวกนั 
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3. วัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษทัจะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเท่าท่ีจ าเป็นภายใตว้ตัถุประสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมาย
ของบริษทั ซ่ึงรวมถึงการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบติัตามสัญญาซ่ึงท่านเป็นคู่สัญญา เพื่อปฏิบติั
ตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย เพื่อด าเนินการตามความยินยอมของท่าน และหรือเพื่อด าเนินการภายใตฐ้าน
กฎหมายอ่ืน ๆ ส าหรับกิจกรรมท่ีมีการประมวลอลขอ้มูลส่วนบุคคลดงัต่อไปน้ีและกิจกรรมอ่ืน ๆ นอกจากท่ีกล่าว ซ่ึงบริษทัมี
ความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล โดยมีฐานทางกฎหมายรองรับให้ด าเนินการได ้

รายการ กลุ่มกิจกรรม ลักษณะกิจกรรมท่ีมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฐานทางกฎหมาย 

ส าหรับลูกค้า ลูกหนี ้และบุคคลภายนอก 
1 ขอ้มูลลูกหน้ีจากสถาบนั

การเงินท่ีขายสินทรัพย ์
การไดรั้บขอ้มูลลูกหน้ีจากสถาบนัการเงินท่ีขายสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพ  

- ฐานสัญญา 

2 การตรวจสอบคุณสมบติั
ลูกหน้ีตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

การตรวจสอบขอ้มูลส่วนบคุคลกบัฐานขอ้มูลของบริษทั
เพื่อพิจารณาคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามเพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนุมติัท าขอ้ตกลง หรือสัญญา เช่น 
การตรวจสอบบคุคลท่ีถูกก าหนดการตรวจ  KYC /CDD 
เป็นตน้ 

- ฐานปฏิบติัตาม
กฎหมาย 
 

3 การตรวจสอบขอ้มูลและ
ขอประเมินลูกหน้ีต่าง ๆ 

การย่ืนขอประเมินวงเงินสินเช่ือของลูกหน้ี การตรวจสอบ
ข้อมูลก่อนการประนอมหน้ี การออกหนังสือเชิญเจรจา 
การสืบทรัพย ์การท า Due Diligence 

- ฐานสัญญา 

- ฐานประโยชน์โดย
ชอบดว้ยกฎหมาย 

4 การท าสัญญาของลูกหน้ี
และลูกคา้ 

การเขา้ท าขอ้ตกลง /สัญญา หรือธุรกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัขอ้ตกลง / สัญญา การแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลง เช่น 
ใบค าขอซ้ือทรัพย ์ใบขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ี การจอง
ซ้ือทรัพย ์เป็นตน้ 

- ฐานสัญญา 

5 การขออนุมติัสินเช่ือ การขออนุมัติสินเช่ือของลูกหน้ีและลูกค้า เ พ่ือเข้าท า
ข้อตกลง/ สัญญาซ้ือขายสินทรัพย์หรือสัญญาปรับปรุง
โครงสร้างหน้ี  

- ฐานสัญญา 

6 การฟ้องร้องและบงัคบั
คดีต่าง ๆ 

การฟ้องศาล การด าเนินคดี การขายทอดตลาด - ฐานประโยชน์โดย
ชอบดว้ยกฎหมาย 

7 การเปล่ียนแปลง
กรรมสิทธ์ิ 

การแกไ้ขเอกสารโฉนดท่ีดิน การเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิ - ฐานปฏิบติัตาม
กฎหมาย 

8 การส ารวจขอ้มูลทาง
การตลาด 

เพื่อแจง้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการ
แบบสอบถามต่าง ๆ การยื่นค าร้อง การส ารวจทาง
การตลาดและการเก็บขอ้มูลต่าง ๆ 

- ฐานความยินยอม 

9 การติดตามทวงถามหน้ี เพ่ือการติดตามทวงถามหน้ี - ฐานสัญญา 

10 การบนัทึกภาพกลอ้ง
วงจรปิด 

เพื่อการรักษาความปลอดภยัภายในบริเวณอาคารหรือ
สถานท่ี ของบริษทั รวมถึงการแลกบตัรก่อนเขา้พ้ืนท่ี

- ฐานประโยชน์โดย
ชอบดว้ยกฎหมาย 
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รายการ กลุ่มกิจกรรม ลักษณะกิจกรรมท่ีมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฐานทางกฎหมาย 

ส านกังาน การบนัทึกภาพผูท่ี้มาติดต่อกบับริษทั หรือสาขา
ของบริษทั ดว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

12 การก ากบัการตรวจสอบ
และการบริหารจดัการ
ภายในองคก์ร 

เพื่อการบริหารความเส่ียง การก ากบัการตรวจสอบ และ
การบริหารจดัการภายในองคก์ร 

- ฐานประโยชน์โดย
ชอบดว้ยกฎหมาย 

13 การจา้งผูใ้หบ้ริการ
ภายนอก 

เพ่ือการเปิดเผยให้แก่ตวัแทน ผูรั้บจา้ง/ผูรั้บจา้งช่วง และผู ้
ให้บริการส าหรับการด าเนินงานใด ๆ ของบริษทั 

- ฐานสัญญา  
- ฐานประโยชน์โดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย 

14 การบนัทึกเสียงของ 
ระบบ Call Center 

เพื่อบนัทึกเสียงสนทนาระหว่างการพูดคุยทางโทรศพัท์
ของผูท่ี้โทรมาติดต่อหรือสอบถามขอ้มูลต่างๆ ผา่นทาง
ระบบ Call Center 

- ฐานประโยชน์โดย 
ชอบดว้ยกฎหมาย 

15 การจดัเก็บรักษาขอ้มูล 
จราจรทางคอมพิวเตอร์ 

เพื่อการเก็บขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ - ฐานปฏิบติัตาม 
กฎหมาย 

16 การเงินการบญัชี เพื่อการจดัท าบญัชีของบริษทัการจดัท าและส่ง
ใบเสร็จรับเงิน ให้ลูกหน้ี/ลูกคา้ 

- ฐานปฏิบติัตาม 
กฎหมาย 

ส าหรับคู่ค้า 
17 การท าสัญญาของคูค่า้ เพื่อการพิจารณาอนุมติัจา้งบริการ หรือเช่าพ้ืนท่ีในการท า

สัญญาระหว่างท่านกบับริษทั 
- ฐานสัญญา  
- ฐานประโยชน์โดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย 

18 การท าสัญญาของคูค่า้ เพื่อการปฏิบติัตามสัญญาระหว่างท่านกบับริษทั การ
ปฏิบติั ตามกระบวนการภายในของบริษทั การรับหรือส่ง
เอกสารติดต่อระหว่างท่านกบับริษทั 

- ฐานสัญญา  
- ฐานประโยชน์โดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย 

19 การตรวจสอบคุณสมบติั
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

เพื่อปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัทางกฎหมายและขอ้เรียกร้องการ
บงัคบัใชก้ฎหมาย รวมถึงรายงานขอ้มูลต่อหน่วยงาน
ราชการตามกฎหมาย เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย 
กรมสรรพากร หรือเม่ือไดรั้บค าส่ัง/หมาย/หนงัสือแจง้ให้
ด าเนินการใด ๆ ท่ีอาศยัอ านาจตามกฎหมายของหน่วยงาน
นั้น 

- ฐานปฏิบติัตามกฎหมาย 

20 การท าสัญญาของคูค่า้ เพื่อการโอนสิทธิ หนา้ท่ี และผลประโยชน์ใด ๆ ตาม
สัญญาระหว่างท่านกบับริษทั รวมถึงการโอนหรือขายหน้ี 
การโอนเน่ืองมาจาก การแปลงสินทรัพยห์รือหลกัทรัพย ์
ซ่ึงไดก้ระท าโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

- ฐานสัญญา  
- ฐานประโยชน์โดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย 
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รายการ กลุ่มกิจกรรม ลักษณะกิจกรรมท่ีมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฐานทางกฎหมาย 

21 การรักษาความสัมพนัธ์
กบัคู่คา้ 

เพื่อการรักษาความสัมพนัธ์กบัคูค่า้ของบริษทั เช่น การ
ด าเนินการเก่ียวกบัการสอบถามขอ้มูล การจดัการขอ้
ร้องเรียน การเสนอ สิทธิประโยชน์โดยไม่มีวตัถุประสงค์
ทางการตลาด 

- ฐานประโยชน์โดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย 

22 การท าสัญญาของคูค่า้ เพ่ือการเปิดเผยให้แก่ตวัแทน ผูรั้บจา้ง/ผูรั้บจา้งช่วง และผู ้
ให้บริการส าหรับการด าเนินงานใด ๆ ของบริษทั 

- ฐานสัญญา  
- ฐานประโยชน์โดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย 

23 การบริหารความเส่ียง  เพื่อการบริหารความเส่ียง การก ากบัการตรวจสอบ และ
การบริหารจดัการภายในองคก์ร 

- ฐานประโยชน์โดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย 

 
  4. หลักการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล   
  บริษทัไดมี้การรวมแนวคิดส าคญัของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไวใ้นการปฏิบติังาน ท าให้มัน่ใจว่าบุคลากรของ
บริษทัทุกระดบัปรับใชห้ลกัการต่อไปน้ีเขา้สู่กระบวนการท างานตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนงานจนถึงการลงมือปฏิบติั: 

4.1 หลักความชอบด้วยกฎหมาย ความเป็นธรรม และความโปร่งใส  (Lawfulness, fairness and transparency): 
บริษทัจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเฉพาะตามท่ีบริษทัมีฐานท่ีชอบดว้ยกฎหมายรองรับและบริษทัจะก าหนด
วิธีการเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลอยา่งชดัเจน 

4.2 หลักความจ ากัดของขอบวัตถุประสงค์ (Purpose limitation): บริษทัจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเฉพาะเพื่อ
วตัถุประสงค์ตามท่ีได้ก าหนดและแจ้งไวใ้นขณะท่ีบริษทัได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น เวน้แต่จะเป็นการ
ประมวลผลเพื่อวตัถุประสงคเ์ก่ียวเน่ืองกนัหรือเป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีชดัเจน 

4.3 หลักการใช้ข้อมูลท่ีน้อยท่ีสุด (Data minimization): บริษทัจะเก็บรวบรวมและใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลเท่าท่ีจ าเป็น
เท่านั้นเพ่ือท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคข์องการประมวลผลขอ้มูล 

4.4 หลักความถูกต้องของข้อมูล (Accuracy): บริษทัจะด าเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทั
จดัเก็บนั้นมีความถูกตอ้งสมบูรณ์และเป็นปัจจุบนั 

4.5 หลักความจ ากัดของการเก็บรักษา (Storage limitation): บริษทัจะไม่เก็บขอ้มูลส่วนบุคคลไวน้านกว่าท่ีบริษทั
จ าเป็นตอ้งใช ้  เวน้แต่กรณีท่ีบริษทัจ าเป็นตอ้งเก็บไวเ้พื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของการเก็บรักษาเอกสารหรือ
ตามกฎระเบียบของรัฐ 

4.6 หลักความถูกต้องแท้จริงและการรักษาความลับ (Integrity and confidentiality): บริษทัจะจดัให้มีมาตรการทาง
เทคนิคและทางบริหารจดัการท่ีเหมาะสมเพื่อให้มัน่ใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัจดัเก็บไดรั้บการรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัในระดบัที่เหมาะสม 

4.7 หลักความรับผิดชอบและตรวจสอบได้ (Accountability): บริษทัจะจดัให้มีการบนัทึกและมาตรการท่ีเหมาะสม
เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัรับผิดชอบต่อส่ิงท่ีบริษทัด าเนินการกบัขอ้มูลส่วนบุคคลและสามารถแสดงให้เห็นว่าได้
ด าเนินการตามหลกัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในทุกขอ้ 
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5. การเก็บรวบรวม 

5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวม 

บริษทัเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท โดยเก็บรวบรวมประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
แตกต่างกันไปตามแต่ละลกัษณะของธุรกิจท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีต่อบริษทั  และเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเฉพาะ
ประเภทท่ีจ าเป็นเพ่ือใชใ้นการปฏิบติังานตามลกัษณะของธุรกิจนั้น ๆ เท่านั้น ตวัอยา่งประเภทของขอ้มูลท่ีมีการจดัเก็บ เช่น 

(1) ขอ้มูลท่ีใชร้ะบุตวัตน (Identity Data) เช่น ช่ือ เลขประจ าตวัประชาชน สัญชาติ  วนั เดือน ปีเกิด และบริษทัอาจ
เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษในกรณีท่ีมีความจ าเป็น เช่น ขอ้มูลชีวมิติ (Biometric data) ขอ้มูล
ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลดา้นสุขภาพ ความเช่ือในลทัธิทางศาสนาและขอ้มูลเช้ือชาติ เป็นตน้ โดยจะพิจารณา
เก็บรวบรวมดว้ยความระมดัระวงัเป็นพิเศษเพื่อให้การเก็บรวบรวมเป็นไปตามกฎหมาย 

(2) ขอ้มูลช่องทางการติดต่อ (Contact Data) เช่น ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล เป็นตน้ 
(3) ขอ้มูลส่วนตวัอื่น ๆ เช่น ขอ้มูลประวติัการศึกษา ขอ้มูลประวติัทางอาชีพและการท างาน ขอ้มูลเก่ียวกบัความช่ืน

ชอบและรสนิยม เป็นตน้ 
(4) ขอ้มูลเก่ียวกบัการเงินการธนาคาร เช่น สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน สถานะความเป็นบุคคลลม้ละลาย เป็นตน้ 
(5) ขอ้มูลจากการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างท่านและบริษทั เช่น จากสาขา เวบ็ไซตข์องบริษทั แอปพลิเคชัน่ของบริษทั ส่ือ

สังคมออนไลน์ (Social media) ของบริษทั การประชุม โทรศพัท์ การพูดคุย (Chat) อีเมล การสัมภาษณ์ ขอ้มูล
เก่ียวกบัอุปกรณ์ของท่าน เป็นตน้ 

(6) ขอ้มูลการติดต่อกบับริษทั เช่น ขอ้มูลการบนัทึกภาพถ่ายและภาพเคล่ือนไหวขณะท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได้
เขา้มา ณ สถานท่ีท าการของบริษทั เป็นตน้ 

ทั้งน้ี บริษทัไม่มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความคิดเห็นทางการเมือง ขอ้มูลทางดา้นพนัธุกรรม 
(Genetic data) และพฤติกรรมทางเพศ 

5.2 แหล่งท่ีมาของข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงเก่ียวกบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยบริษทันั้น อาจเป็นกรณีท่ีท่านให้ข้อมูล
โดยตรงต่อบริษทั เช่น 

(1) ขั้นตอนการ ลงนามในสัญญา กรอกข้อมูลลงในแบบพิมพ์ค  าขอใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการและสัญญา ท า
แบบสอบถาม ลงทะเบียนต่าง ๆ หรือขั้นตอนการย่ืนขอ้เรียกร้อง หรือค าร้องขอใชสิ้ทธิต่าง ๆ 

(2) การติดต่อบริษทัผา่นทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรศพัท ์อีเมล เป็นตน้ 
(3) บริษทัอาจมีการจดัเก็บขอ้มูลโดยอตัโนมติั เช่น เม่ือท่านเขา้ใชง้านเวบ็ไซต ์หรือแอพพลิเคชัน่ของบริษทั 
(4) ขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้งเพ่ือใชบ้ริการจากบุคคลภายนอก หรือเช่าพ้ืนท่ี ลงนามในสัญญาจา้งบริการ/สัญญาเช่า 

กรอกขอ้มูลลงในแบบพิมพต์่าง ๆ ท าแบบสอบถาม ลงทะเบียนตา่ง ๆ หรือขั้นตอนการย่ืนขอ้เรียกร้องหรือค าร้อง 
ขอใชสิ้ทธิต่าง ๆ 

ทั้งน้ี ในบางกรณี บริษทัอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลแม้ว่าบริษทัจะไม่ได้มี
ความสัมพนัธ์โดยตรงกบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล กรณีเช่นน้ีเป็นไปไดใ้นหลายลกัษณะ เช่น กรณีท่ีผูจ้า้งงานของเจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้ขอ้มูลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลต่อบริษทั หรือกรณีท่ีบุคคลผูมี้ความสัมพนัธ์โดยตรงกบับริษทั
จ าเป็นท่ีจะตอ้งให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลต่อบริษทั เป็นตน้ 
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6. การใช้ข้อมูล 

กิจกรรมการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงด าเนินการโดยบริษทันั้นเป็นการประมวลผลโดยอาศยัฐานทางกฎหมาย
ต่าง ๆ (Legal bases) ดงัต่อไปน้ี 

6.1 เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบติัตามสัญญาหรือใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเขา้ท าสัญญาระหว่างบริษทั
กบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

6.2 เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั 
6.3 เป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย 
6.4 เป็นการด าเนินการตามวตัถุประสงคซ่ึ์งเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้ห้ความยินยอมไว ้

บริษทัเก็บรวบรวมและเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงคต์่าง ๆ ท่ีชอบดว้ย
กฎหมายของบริษทั เช่น เพื่อตรวจสอบขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์น เพื่อตรวจสอบประวติัลูกหน้ี /ผูเ้สนอซ้ือทรัพย ์เพื่อพิจารณา
จดัรูปแบบตวัช่วยทางการเงินและรูปแบบการช าระเงิน เพื่อเสนอขอ้เสนอและการส่งเสริมการขายซ่ึงเหมาะสมกบัลูกคา้ เพื่อ
ปฏิบติังานทัว่ไปขององคก์ร เพ่ือปฏิบติัตามค าส่ังราชการและด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ เพื่อบงัคบั
ตามสิทธิทางกฎหมาย เป็นตน้ โดยบริษทัจะด าเนินการให้แน่ใจว่าสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลนั้นจ ากดัอยูแ่ต่เพียงพนกังานของบริษทัหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากบริษทัซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบท่ีจะด าเนินการปฏิบติังาน
หรือท าให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ไดร้ะบุไวใ้นนโยบายฉบบัน้ี 

7. การเปิดเผยข้อมูล 

บริษทัอาจมีความจ าเป็นตอ้งใชผู้ใ้ห้บริการภายนอก ตวัแทน ผูรั้บจา้ง/ผูรั้บจา้งช่วง และ/หรือผูใ้ห้บริการส าหรับการ
ด าเนินงานใด ๆ ซ่ึงมีการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ผูใ้ห้บริการประเมินราคาหลกัประกนั บริษทัรับจา้งพฒันา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผูต้รวจสอบบญัชี ทนายความหรือผูใ้ห้บริการด าเนินคดี ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาใดๆ  เป็นตน้ ซ่ึง
หมายความว่าบริษทัอาจต้องมีการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลเหล่านั้น ในกรณีเช่นน้ี บริษทัจะท าขอ้ตกลง
ระหว่างบริษทักับผูใ้ห้บริการภายนอกดังกล่าว เพื่อคุ ้มครองความเป็นส่วนตวัของเจา้ของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้มัน่ใจว่า           
ผูใ้ห้บริการภายนอกท่ีมีการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะจดัให้มีมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม
ตลอดเวลา 

บริษทัมีความจ าเป็นท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงก าหนดให้บริษทัตอ้งเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้
เป็นไปตามหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนด เช่น กฎหมาย ระเบียบ และค าส่ังซ่ึงออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ส านกังานป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั เป็นตน้ หรือเป็นการจ าเป็นเพ่ือก่อตั้งสิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใช้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย 

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีบริษทัไดรั้บความยินยอมจากท่านให้ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจะท าการเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวต่อบุคคลหรือหน่วยงานเพื่อวตัถุประสงค์ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนังสือแจง้ความเป็นส่วนตวั หรือตามขอ้ก าหนดของ
สัญญา หรือตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย แลว้แต่กรณี ซ่ึงไดมี้การแจง้ให้ท่านรับทราบในขณะท่ีท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วน
บุคคล 
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8. ระยะเวลาในการจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัจะจดัเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของทา่นเป็นระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นประกาศฉบบัน้ี หลกัเกณฑท่ี์ใชก้ าหนดระยะเวลาจดัเก็บ ไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีบริษทัด าเนิน
ความสัมพนัธ์กบัและให้บริการแก่ท่าน และอาจจดัเก็บต่อไปตามระยะเวลาท่ีจ าเป็นเพื่อการปฏิบติัตามกฎหมายหรือตามอายุ
ความทางกฎหมาย เพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้น
ต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและขอ้ก าหนดภายในองค์กรของบริษทัในเร่ืองการจดัเก็บรักษา
และท าลายเอกสารของบริษทั 

ทั้งน้ี เม่ือพน้ระยะเวลาการจดัเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจะด าเนินการลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล หรือท า
ให้เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุถึงตวัตนของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดเ้ม่ือหมดความจ าเป็นหรือส้ินสุดตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

9. สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและวิธีการใช้สิทธิดังกล่าว 

ท่านมีสิทธิตามกฎหมาย ดงัน้ี 

9.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านสามารถขอดูขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเองท่ีอยู่ในความครอบครองของ
บริษทั และสามารถขอรับส าเนาขอ้มูลดงักล่าวได ้

9.2 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกูต้อง: ท่านสามารถแจง้ให้บริษทัแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเองได ้หาก
พบว่าขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวนั้นไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์ 

9.3 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านสามารถขอให้บริษทัลบขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเองท่ีพบว่าบริษทัไม่มี
ความจ าเป็นตอ้งใชอ้ีกต่อไปได ้

9.4 สิทธิ ในการห้ามมิ ใ ห้ประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลหรือสิทธิ ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบุคคล: ท่านสามารถขอให้บริษทัหยดุหรือระงบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเองได ้

9.5 สิทธิในการเพกิถอนความยินยอม: หากท่านไดใ้ห้ความยินยอมแก่บริษทัในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ตนเองในเร่ืองใด ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมดงักล่าวไดต้ลอดเวลา 

9.6 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านสามารถขอให้บริษทัส่งส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเองท่ีอยู่ใน
ความครอบครองของบริษทัไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นไดใ้นรูปแบบท่ีมีการจดัเรียงแลว้ (Structured) ใช้
กนัทัว่ไป และเคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถอ่านได ้

ทั้งน้ี การใชสิ้ทธิของท่านดงักล่าวขา้งตน้อาจถูกจ ากดัภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และมีบางกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีบริษทั
อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถด าเนินการตามค าขอใช้สิทธิขา้งตน้ของท่านได ้หากบริษทัมีเหตุผลโดยชอบดว้ยกฎหมายในการ
ปฏิเสธการใชสิ้ทธิดงักล่าว  

ในกรณีท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดรั้บแจง้ปฏิเสธค าขอใชสิ้ทธิขา้งตน้หรือเห็นว่าบริษทัปฏิบติัฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติั
ตาม พ.ร.บ.  เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถส่งค าร้องเรียนต่อหน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียนของบริษทัหรือหน่วยงานก ากบัดูแล
ตามกฎหมายได ้ 
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ช่องทางการใช้สิทธ ิ
ท่านสามารถใชสิ้ทธิของท่านในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลขา้งตน้ไดผ้า่นช่องทางดงัต่อไปน้ี 

• ช่ือ : บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
• สถานท่ีติดต่อ : 99 ถนนสุรศกัด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
• ช่องทางการติดต่อ :  

 
ติดต่อผ่าน ช่องทางการติดต่อ ช่วงเวลาท่ีติดต่อได้ 

Walk in ส านกังานใหญ่ / ส านกังานสาขา จ.-ศ. เวลา 08.30 – 17.00 น. 
Call Center โทรศพัท ์02-630-0700 จ.-ศ. เวลา 08.30 – 17.00 น. 
Website  Contact ตลอด 24 ชม. 
E-mail Customercare@bam.co.th ตลอด 24 ชม. 

 

10. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

               10.1  การด าเนินการเกี่ยวกับมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

        บริษทัไดจ้ดัให้มีมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกนัการสูญหาย เขา้ถึง ใช ้เปล่ียนแปลง 
แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ  โดยก าหนดให้บุคลากรด าเนินการตามมาตรการและ
แนวปฏิบติัส าหรับการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศและไซเบอร์ของบริษทั 

 10.2  การประมวลผลข้อมูลโดยผู้ประมวลผลข้อมูล 

        บริษทัจะก ากบัดูแลบุคคลอ่ืนซ่ึงบริษทัมอบหมายให้ด าเนินการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าส่ังหรือในนาม
ของบริษทัให้มีมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัอยา่งเหมาะสม 

11.  การเก็บรวบรวมใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์เดิม 

               บริษทัมีสิทธิในการเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษทัไดเ้ก็บรวบรวมไวก่้อนวนัท่ี พ.ร.บ.ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลมีผลบงัคบัใช้ต่อไปตามวตัถุประสงค์เดิม หากท่านไม่
ประสงคท่ี์จะให้บริษทัเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวต่อไป ท่านสามารถแจง้บริษทัเพื่อขอถอนความยินยอมของ
ท่านเม่ือไรก็ได ้

12. ช่องทางการติดต่อ  

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรวบรวม  
ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูล สามารถติดต่อบริษทั และหรือเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ผา่นช่องทาง ดงัน้ี 

1. บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
           99 ถนนสุรศกัด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
          โทรศพัท ์ 02-630-0700 
          เวบ็ไซต ์https://www.bam.co.th 
 

https://www.bam.co.th/branch
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2. เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) 
99 ถนนสุรศกัด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

                        อีเมล : dpo@bam.co.th 

13.  การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว 

 บริษทัอาจเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีเป็นคร้ังคราว โดยบริษทัจะแจง้ประกาศ
ความเป็นส่วนตวัฉบบัปัจจุบนัไวท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทั (www.bam.co.th) 
 

     ประกาศ ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2565 
 

mailto:dpo@bam.co.th

