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นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับคู่ค้าหรือคู่สัญญา 

บริษัท บีทาเก้น จำกัด และ บริษัท อินเตอร์แอ็ดว้านซ์ฟูด จำกัด ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่าน โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จะอธิบายถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่างๆของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากท่านผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

● การสมัครเป็นคู่ค้าหรือการทำสัญญาใดๆระหว่างกัน 

● โทรศัพท์ 

● อีเมล 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม 

ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เป็นต้น 

ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น 

ข้อมูลบัญช ีเช่น บัญชีผู้ใช้งาน ประวัติการใช้งาน เป็นต้น 

หลักฐานแสดงตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น 

ข้อมูลการทำธุรกรรมและการเงิน เช่น ประวัติการสั่งซื้อ รายละเอียดบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร เป็นต้น 

ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log) เป็นต้น 
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ข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอ่ืนใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครอง      

 

ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง

จากท่าน เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้ทำได้   

● เชื้อชาติ 

● ศาสนาหรือปรัชญา 

● ประวัติอาชญากรรม 

● ความพิการ 

● ข้อมูลสหภาพแรงงานหรือข้อมูลอื่นใดของท่านตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศ

กำหนด 

ผู้เยาว์ 

หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือมีข้อจำกัดความสามารถตามกฎหมาย บริษัทฯอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯอาจจำเป็นต้องให้ผู้ปกครองของท่านให้ความยินยอมหรือที่กฎหมายอนุญาตให้

ทำได้  หากบริษัทฯทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 

บริษัทฯจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯโดยทันที 

วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้ 
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● เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทในประเทศไทย 

● ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทย 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

● เพ่ือสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน 

● เพ่ือจัดส่งสินค้าหรือบริการ 

● เพ่ือปรับปรุงสินค้า บริการ หรือประสบการณ์การใช้งาน 

● เพ่ือการบริหารจัดการภายในบริษัท 

● เพ่ือการตลาดและการส่งเสริมการขาย 

● เพ่ือการบริการหลังการขาย 

● เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะ 

● เพ่ือชำระค่าสินค้าหรือบริการ 

● เพ่ือปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions) 

● เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอ่ืน เฉพาะในกรณีท่ีได้รับความยินยอมจากท่านหรือที่

กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ ดังต่อไปนี้ 
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การบริหารจัดการภายในองค์กร 

บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในบริษัท เท่าท่ีจำเป็นเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการ

ของบริษัทฯ บริษัทฯอาจรวบรวมข้อมูลภายในสำหรับสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ภายใต้นโยบายนี้เพ่ือประโยชน์ของ

ท่านและผู้อ่ืนมากข้ึน 

 

ผู้ให้บริการ 

บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของท่านให้กับผู้ให้บริการของบริษทัฯเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินงานใน

ด้านต่างๆ เช่น การชำระเงิน การตลาด การพัฒนาสินค้าหรือบริการ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการมีนโยบายความเป็น

ส่วนตัวของตนเอง 

 

พันธมิตรทางธุรกิจ 

บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลบางอย่างกับพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือติดต่อและประสานงานในการให้บริการสินค้าหรือ

บริการ และให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของสินค้าหรือบริการ 

 

การบังคับใช้กฎหมาย 

ในกรณีที่มีกฎหมายหรือหน่วยงานราชการร้องขอ บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าท่ีจำเป็นให้แก่

หน่วยงานราชการ เช่น ศาล หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
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การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

บริษัทฯอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคล องค์กร หรือเซิร์ฟเวอร์ (Server) ที่ตั้งอยู่ใน

ต่างประเทศ โดยบริษัทฯจะดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง

ประเทศปลายทางนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ หรือกรณีอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมาย

กำหนด 

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลสว่นบุคคล 

บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในระหว่างที่คุณเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญา

หรือมีความสัมพันธ์อยู่กับบริษัทฯหรือตลอดระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เก่ียวข้องกับนโยบาย

ฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดไว้  บริษัทฯจะลบ ทำลาย หรือ

ทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ เมื่อไม่มีความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ท่านมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้ 

 

สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent) หากท่านได้ให้ความยินยอม บริษัทฯจะเก็บรวบรวม 

ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา 
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สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของบริษัทฯและขอให้บริษัทฯทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน  รวมถึงร้องขอให้บริษัทฯเปิดเผยว่าได้ข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านมาได้อย่างไร 

 

สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability) ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีท่ีบริษัท

ฯได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดย

อัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทฯส่งหรือโอน

ข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมี

สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

อ่ืนโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค 

 

สิทธิขอคัดค้าน (right to object)  ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่านในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำข้ึนเพื่อการดำเนินงานที่

จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน โดยไม่เกินขอบเขตที่

ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเพ่ือดำเนินการตามภารกิจเพ่ือสาธารณประโยชน์ 

 

สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (right to erasure/destruction) ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเห็นว่าบริษัทฯไม่มีความจำเป็นในการเก็บ
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รักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอ

คัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้น 

 

สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing) ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วน

บุคคลชั่วคราว ในกรณีทีบ่ริษัทฯอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้าน

ของท่านหรือกรณีท่ีบริษัทฯไม่มีความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายกำหนด 

แตท่่านร้องขอให้บริษัทฯระงับการใช้ข้อมูลแทน 

 

สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification) ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง ตรง

ตามความเป็นจริง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

 

สิทธิร้องเรียน (right to lodge a complaint) ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่า การเก็บ

รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้  โดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลของบริษัทฯตามรายละเอียดท้ายนโยบายนี้ บริษัทฯจะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน 

นับแต่วันที่บริษัทฯเราได้รับคำขอใช้สิทธิจากท่าน ตามแบบฟอร์มหรือวิธีการที่บริษัทฯกำหนด ทั้งนี้ หากบริษัทฯ

ปฏิเสธคำขอ บริษัทฯจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ข้อความ (SMS) อีเมล 

โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น 
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การโฆษณาและการตลาด 

บริษัทฯอาจส่งข้อมูลหรือจดหมายข่าวไปยังอีเมลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอสิ่งที่น่าสนใจกับท่าน หาก

ท่านไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารจากบริษัทฯผ่านทางอีเมลอีกต่อไป ท่านสามารถกด "ยกเลิกการติดต่อ" ในลิงก์

อีเมลหรือติดต่อมายังอีเมลของบริษัทฯได้ 

เทคโนโลยีติดตามตวับุคคล (Cookies) 

เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การใช้งานของท่านให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากข้ึน บริษัทฯใช้คุกกี้ (Cookies)หรือ

เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพ่ือพัฒนาการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ โฆษณาและติดตามการใช้งานของท่านอย่าง

เหมาะสม บริษัทฯใช้คุกก้ีเพ่ือระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ หากท่านไม่

ต้องการให้มีคุกก้ีไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพ่ือปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของ

บริษัทฯได้ 

การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ 

(confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการ

สูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย  นอกจากนี้ บริษัทฯจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative 

safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical 

safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control) 
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การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกิดข้ึน บริษัทฯจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลทราบ ภายใน 72 ชั่วโมงนับแต่บริษัทฯทราบเหตุ  หากการละเมิดดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงที่จะกระทบต่อ

สิทธิและเสรีภาพของท่าน บริษัทฯจะแจ้งการละเมิดให้ท่านทราบพร้อมกับแนวทางการแก้ไขเยียวยาโดยทันที ผ่าน

ช่องทางต่างๆ เช่น  เว็บไซต์ ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว 

บริษัทฯอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้  โดยท่านสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงนี้ได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

นโยบายความเป็นส่วนตวัของเว็บไซต์อื่น 

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้สำหรับการเสนอสินค้า บริการ และการใช้งานบนเว็บไซต์สำหรับคู่ค้าหรือ

คู่สัญญาของบริษัทฯ เท่านั้น หากท่านเข้าชมเว็บไซต์อ่ืนๆ แม้จะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ การคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นๆ ซ่ึงบริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

รายละเอียดการติดต่อ 

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่างๆ ท่านสามารถ

ติดต่อบริษัทฯหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯได้ ดังนี้ 
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ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท บีทาเก้น จำกัด และ บริษัท อินเตอร์แอ็ดว้านซ์ฟูด จำกัด 

21/2 ซอยสันนิบาตรเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

อีเมล dpo@betagen.co.th 

เว็บไซต์ www.betagen.co.th 

หมายเลขโทรศัพท์ 027912345 

 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ทีม DPO 
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