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ประกาศ เร่ือง การแจ้งรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
ของผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจของ บสย. 

(Vendor/Business Facilitator Privacy Notice 1.0) 
 

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ตระหนักถึงความส าคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ 
ผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจของ บสย. (ผู้ให้บริการ) จึงมีระบบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และขั้นตอน
การด าเนินงานที่รัดกุม รวมทั้งมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผย น าไปใช้ หรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต บสย. จึงได้ประกาศประกาศฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล และสิทธิของเจ้าของข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

 

1. ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
ชื่อ   บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

 สถานที่ติดต่อ  อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 16-18 เลขที่ 2922/243  
    ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์  0-2890-9988    
โทรสาร  0-2890-9900  0-2890-9800 

    อีเมล์     info@tcg.or.th 
    เว็บไซต์  www.tcg.or.th 

 

 ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 
ของ บสย. เพื่อยื่นค าร้องขอ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ที่ช่องทางการติดต่อตามข้างต้น  
  

2. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการที่ บสย. จะท าการประมวลผล 
2.1 ข้อมูลที่แสดงตัวตนของผู้ให้บริการฯ เป็นข้อมูลบุคคลธรรมดาที่ท าให้สามารถระบุตัวตนของผู้ให้บริการรายนั้นได้

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ/นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด รวมถึงข้อมูล
อ่อนไหว เช่น ข้อมูลชีวภาพ (ลายนิ้วมือ ข้อมูลใบหน้า) เป็นต้น 

2.2 ข้อมูลติดต่อของผู้ให้บริการ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ เป็นต้น 
2.3 ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการท าธุรกรรมของผู้ให้บริการกับ บสย. เช่น ข้อมูลรายได้รายจ่าย ประวัติการค้ า

ประกันสินเชื่อที่มีอยู่กับ บสย. ข้อมูลการช าระหนี้ ข้อมูลจากฐานข้อมูลของกรมบังคับคดี เป็นต้น       
 

3. วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล 
 บสย. ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามฐานการให้ความยินยอม (Consent) ที่กฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคลก าหนด 
โดยจะท าการประมวลผลข้อมูลเพื่อประโยชน์ของท่านในการท าธุรกรรมและ/หรือใช้บริการกับ บสย. เพื่อปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และ/หรือเพื่อประโยชน์อ่ืนใดที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้แก่ บสย. ซึ่งจะเป็นกิจกรรม
ตามสัญญา และกิจกรรมที่ใช้ข้อมูลซึ่งได้รับความยินยอมไว้ก่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับ 
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นอกจากนี้ บสย. ได้จัดเก็บรักษาข้อมูลของท่านตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ บสย. และท่านมีสิทธิยกเลิก
ความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยสามารถยกเลิกความยินยอมได้ตามช่องทางการติดต่อที่ บสย. จัดเตรียมไว้  

ฐานในการประมวลผลข้อมูล  บสย. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐาน ดังต่อไปนี้ 
3.1 การปฏิบัติตามสัญญาระหว่างผู้ให้บริการกับ บสย. เช่น การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของ บสย. การรับ-ส่ง

เอกสารติดต่อระหว่างผู้ให้บริการกับ บสย. เป็นต้น  
3.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การรายงานข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานก ากับดูแล/หน่วยงานราชการ เช่น 

ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมบัญชีกลาง หรือเมื่อได้รับหมายเรียก หมายอายัดจากหน่วยงานราชการหรือศาล เป็นต้น 
3.3 ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของ บสย. เช่น การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อ การแลกบัตรก่อนเข้าที่ท าการ เพื่อการ

รักษาความปลอดภัยภายในส านักงานใหญ่ บสย. การตรวจสอบการรับส่งอีเมล์หรือการใช้อินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการกับ
พนักงาน บสย. เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลลับของ บสย. ต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น 

 

 อย่างไรก็ตาม บสย. อาจใช้ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามฐานการประมวลผลอ่ืนๆ โดยจะขอความยินยอม
จากท่านโดยชัดแจ้งทุกคร้ัง ในกรณีดังต่อไปนี้ 

- ฐานภารกิจของรัฐ กรณีจ าเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินการตามภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติ
หน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐที่ บสย. ได้รับมอบหมาย ซึ่งรวมถึงการส่งข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง 

- ฐานการศึกษาวิจัยหรือสถิติ กรณีจ าเป็นเพื่อการวิจัยหรือส ารวจวัดการรับรู้  
 

ทั้งนี้ หากผู้ให้บริการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ บสย. อาจส่งผลกระทบต่อผู้ให้บริการในการไม่ได้รับความสะดวก หรือ
ได้รับข้อมูลที่ไม่เพียงพอในการให้บริการแก่ บสย. และผู้ให้บริการอาจได้รับความเสียหายหรือเสียโอกาส 
 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บสย. จะเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกในกรณีต่อไปนี้ 
4.1 เปิดเผยให้แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานก ากับดูแล เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือเป็นไปตามค าสั่งของ

หน่วยงานรัฐ รวมทั้งผู้สอบบัญชี 
 

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
5.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลกรณีที่เจ้าของข้อมูลเพิกถอนความยินยอมที่

ได้ให้ไว้ตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ จะต้องเพิกถอนความยินยอมทุกกรณี และจะต้องด าเนินการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ
ถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอม ณ ขณะที่แจ้งผลการขอเพิกถอนความยินยอม  

5.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน และมีสิทธิ
ที่จะร้องขอให้ บสย. เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลของตน โดย บสย. อาจใช้สิทธิปฏิเสธค าร้องขอดังกล่าวได้ หากเป็นกรณี
ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล หรือเป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลอื่น  

5.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะร้องขอให้ บสย. แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนนั้น ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  
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5.4 สิทธิในการโอนถ่ายข้อมูล: ในกรณีที่ระบบของ บสย. รองรับ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะรับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ตน ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ โดยเครื่องมืออุปกรณ์อัตโนมัติ หรือขอให้โอนโดยอัตโนมัติได้ ทั้งนี้ 
บสย. อาจปฏิเสธค าร้องขอของเจ้าของข้อมูลได้ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจัดเก็บไว้เพื่อความจ าเป็นในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามค าร้องขอของเจ้าของข้อมูล อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น  

5.5 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ตน เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้เท่านั้น  

(1) เมื่อหมดความจ าเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์  
(2) เมื่อเจ้าของข้อมูลถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศนี้  
(3) เมื่อเจ้าของข้อมูลคัดค้านการประมวลผลข้อมูลกรณีที่เจ้าของข้อมูลใช้สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูล

ตามประกาศนี้ และไม่มีเหตุปฏิเสธ หรือ  
(4) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีฐานการประมวลผลข้อมูล หรือความ

ยินยอมตามประกาศนี้  
5.6 สิทธิในการระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ บสย. ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังนี้  

(1) เมื่อ บสย. อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล ตามที่เจ้าของข้อมูลใช้สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้
ถูกต้องตามประกาศนี้  

(2) เมื่อเป็นข้อมูลที่ต้องลบหรือท าลายตามประกาศนี้ และเจ้าของข้อมูลขอให้ระงับการใช้ข้อมูลแทน  
(3) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ แต่เจ้าของข้อมูลขอให้ บสย. เก็บรักษาข้อมูลไว้

ก่อน เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  

(4) เมื่อ บสย. อยู่ในระหว่างการพิสูจน์การเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามข้อยกเว้นจากค าขอคัดค้านของ
เจ้าของข้อมูลตามประกาศนี้ หรืออยู่ระหว่างตรวจสอบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด  

5.7 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้  

(1) เป็นข้อมูลที่ บสย. ได้มีการเก็บรวมรวมข้อมูลดังกล่าว จากความจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนิน
ภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของ บสย. หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของ บสย. ตามค าสั่งของรัฐ หรือจากความจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ บสย. หรือของนิติบุคคลอื่น  

 บสย. อาจปฏิเสธค าร้องขอตาม (1) ได้ หากพิจารณาเห็นว่า การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าว จะส่งผลให้ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด หรือเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งสิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย  

(2) เป็นกรณีที่ บสย. ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง  
(3) เป็นกรณีที่ บสย. ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในด้านต่าง ๆ ที่

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด ซึง่รวมถึงทางสถิต ิ
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ทั้งนี้ ในการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล บสย. อาจปฏิเสธค าขอในกรณีที่ บสย. ได้ปฏิบัติตามพันธกิจหรือตามที่
กฎหมายก าหนด หรือข้อมูลดังกล่าวถูกท าให้ไม่ปรากฏชื่อหรือบ่งบอกลักษณะที่ท าให้สามารถระบุถึงตัวเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลได้ ซึ่งกรณีปฏิเสธดังกล่าว บสย. จะจัดท าบันทึกค าชี้แจงให้เจ้าของข้อมูลทราบด้วย 
  

 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนวันทีพ่ระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บงัคับ ท่านสามารถ
แจ้งยกเลิกความยินยอมได้ทุกเมื่อ โดยสามารถยกเลิกความยินยอมได้ตามช่องทางการติดต่อที่ บสย. จัดเตรียมไว้  
 

6. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
ในกรณีที่ผู้ให้บริการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บสย. แล้ว บสย. จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ

ส ารองไว้ตามกฎหมาย และระเบียบ บสย. เรื่อง การเก็บรักษาและท าลายเอกสารก าหนด เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการ
จัดเก็บแล้ว บสย. จะท าลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 

 

ประเภทเอกสาร รูปแบบการจัดเก็บ ระยะเวลาจัดเก็บ 
1. เอกสารที่ต้องใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อ

หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยงานราชการ 
ที่ไม่ได้ใช้อ้างอิงเป็นพยานในการด าเนินคดี 
เช่น ข้อมูลประกอบการค้ าประกันสินเช่ือ  

จัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัยตามลักษณะและ
ประเภทของเอกสาร โดยมีบญัชีและ
ทะเบียนคุม เช่น เก็บส าเนาเอกสารไว้ใน
ระบบ 

5 ปี นับแต่ลูกค้าปิดบญัช ีหรือยุติ
ความสัมพันธ์กับ บสย. 

2. เอกสารลงบัญชีและเอกสารประกอบการ
ลงบัญชี เช่น สลิป เช็ค ใบเสร็จรับเงิน 
ใบก ากับภาษี  

จัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัยตามลักษณะและ
ประเภทของเอกสาร โดยมีบญัชีและ
ทะเบียนคุม  

เกิน 5 ปี แต่ต้องไม่เกิน 7 ปี 

3. เอกสารที่ต้องใช้ส าหรับอ้างอิงเพื่อเป็น
พยานในการด าเนินคดีต่อศาล  
1) ยังไม่มีการด าเนินคดีคดี  
2) ด าเนินคดีแล้ว 

จัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัยตามลักษณะและ
ประเภทของเอกสาร โดยมีบญัชีและ
ทะเบียนคุม เช่น เก็บส าเนาเอกสารไว้ใน
ระบบ 

1) ไม่น้อยกว่า 10 ป ี
2) ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่คดีถึงที่สดุ
หรือบังคับคดีเสร็จสิ้น แล้วแต่กรณ ี

4. เอกสารเกี่ยวกับพนักงาน จัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัยตามลักษณะและ
ประเภทของเอกสาร โดยมีบญัชีและ
ทะเบียนคุม  

ไม่น้อยกว่า 2 ปีนับแต่วันท่ีพนักงาน
แต่ละรายพ้นสภาพจากการเป็น
พนักงาน 

5. เอกสารที่มีกฎหมายก าหนดไว้เฉพาะ เช่น 
การปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 

จัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัยตามลักษณะและ
ประเภทของเอกสาร โดยมีบญัชีและ
ทะเบียนคุม เช่น เก็บส าเนาเอกสารไว้ใน
ระบบ 

10 ปี นับแต่ลูกค้าปิดบัญชีหรือยุติ
ความสัมพันธ์กับ บสย. 

6. เอกสารอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1-5 ที่มี
ข้อมูลส่วนบุคคล 

จัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัยตามลักษณะและ
ประเภทของเอกสาร โดยมีบญัชีและ
ทะเบียนคุม เช่น เก็บส าเนาเอกสารไว้
ในระบบ 

ไม่น้อยกว่า 2 ป ี

 
 

 

 


