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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) 

บริษัท ไพลอน จํากดั (มหาชน) 

 

 บริษทั ไพลอน จาํกัด (มหาชน) และบริษทัในกลุ่มที�บริษทัเป็นผูถื้อหุ้น (ต่อไปนี� จะเรียกรวมว่า 

“บริษทั”)  ตระหนักถึงความสําคญัของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล จึงไดจ้ดัทาํนโยบายคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ขึ�น  โดยนโยบายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี� ได้อธิบายถึง

วิธีการที�บริษทัปฏิบติัต่อขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม การจดัเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวม

ตลอดถึงสิทธิต่างๆของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นตน้  เพื�อให้เจา้ของขอ้มูลไดท้ราบถึงนโยบายคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั  บริษทัจึงประกาศนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ดงัต่อไปนี�  

1. คํานิยาม 

 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี�ยวกับบุคคลซึ� งทาํให้สามารถระบุตัวบุคคลนั�นได้ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ 

 “ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มูลที�เป็นเรื� องส่วนบุคคลโดยแทข้องบุคคล แต่มีความ

ละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเสี�ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื�อชาติ เผ่าพนัธุ์ ความคิดเห็น

ทางการเมือง ความเชื�อในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ 

ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ หรือขอ้มูลอื�นใดซึ� งส่งผลกระทบต่อ

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในทาํนองเดียวกนั  

 “การประมวลผล” หมายถึง การดาํเนินการเกี�ยวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย การลบ หรือการ

ทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคล  

 “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ�งเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ที�ขอ้มูลส่วน

บุคคลสามารถระบุตัวตนของบุคคลนั� นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยมีขอบเขตครอบคลุมถึง

คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานหรือผูป้ฏิบติังานทุกระดบั ลูกจา้งทุกประเภทของบริษทั ตลอดจนคู่คา้ 

พนัธมิตรทางธุรกิจ ผูถื้อหุน้ รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มอื�นๆของบริษทั 



 

หนา 2 / 5  

 “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ� งเป็นผูก้าํหนดวตัถุประสงค์และ

วิธีการในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล โดยมีอาํนาจหน้าที�ตดัสินใจเกี�ยวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

 “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ� งดาํเนินการเกี�ยวกับการเก็บ

รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ตามคาํสั�งหรือในนามผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล ทั�งนี�  บุคคลหรือ

นิติบุคคลซึ�งดาํเนินการดงักล่าวตอ้งไม่เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล  

 “คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง คณะกรรมการที�ไดรั้บแต่งตั�งขึ�น โดยมีอาํนาจ

และหน้าที�ในการกาํกับดูแล ออกหลกัเกณฑ์ มาตรการ รวมตลอดถึงขอ้ปฏิบัติอื�นใดที�เกี�ยวข้องกับการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

2. การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  

 บริษทัทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยมีวตัถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที�ชอบดว้ย

กฎหมายและเป็นธรรม  โดยในการเก็บรวบรวมนั�นบริษทัจะทาํเพียงเท่าที�จาํเป็นแก่การดาํเนินงานภายใต้

วตัถุประสงค์ของบริษัทเท่านั� น  ทั� งนี�  บริษัทจะดําเนินการให้เจ้าของข้อมูลรับรู้ ให้ความยินยอมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ หรือให้ความยินยอมตามแบบวิธีการของบริษทั  ในกรณีที�บริษทัมีความจาํเป็นตอ้งจดัเก็บ

ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจา้ของขอ้มูล  บริษทัจะขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลโดยชดัแจง้ก่อนทาํ

การเก็บรวบรวม เวน้แต่การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเขา้ขอ้ยกเวน้

ตามที�พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื�นกาํหนดไว ้

3. วัตถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษทัจะทาํการเก็บรวบรวม หรือใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื�อประโยชน์ในการ

ดาํเนินงานของบริษทั เช่น การจดัซื�อจดัจา้ง การทาํสัญญา การทาํธุรกรรมทางการเงิน การวิเคราะห์และ

พฒันากระบวนการดาํเนินงานของบริษทั และเพื�อวตัถุประสงคอื์�นใดที�ไม่ตอ้งห้ามตามกฎหมาย และ/หรือ

เพื�อปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้งต่อการดาํเนินงานของบริษทั  โดยบริษทัจะจดัเก็บและใช้

ขอ้มูลดงักล่าวตามระยะเวลาเท่าที�จาํเป็นตามวตัถุประสงคที์�ไดแ้จง้เจา้ของขอ้มูลหรือตามที�กฎหมายกาํหนด

ไวเ้ท่านั�น  
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บริษทัจะไม่กระทาํการใดๆแตกต่างจากที�ระบุไวใ้นวตัถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วน

บุคคล เวน้แต่เป็นการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื�นที�

เกี�ยวขอ้ง 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษทัจะไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลแก่บุคคลอื�นโดยปราศจากความยินยอมจาก

เจา้ของขอ้มูล  โดยบริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเท่าที�จาํเป็นตามวตัถุประสงคที์�ไดมี้การแจง้ไว ้ อยา่งไร

ก็ดี เพื�อให้เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทัและการให้บริการแก่เจา้ของขอ้มูล บริษทัอาจมีความ

จาํเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล ให้แก่บริษทัย่อย หรือบุคคลอื�นทั�งในประเทศและ

ต่างประเทศ เช่น ผูใ้ห้บริการต่างๆที�ตอ้งดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกับขอ้มูลส่วนบุคคล ทั�งนี�  ในการเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื�น บริษทัจะดาํเนินการให้บุคคลเหล่านั�นเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็น

ความลบั และไม่นาํไปใชเ้พื�อวตัถุประสงคอื์�นนอกเหนือจากขอบเขตที�บริษทักาํหนดไว ้

 นอกจากนี�  บริษัทอาจมีความจําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลภายใต้

หลกัเกณฑที์�กฎหมายกาํหนด เช่น การเปิดเผยขอ้มูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกาํกบั

ดูแล  รวมตลอดถึงกรณีมีการร้องขอใหเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยอาศยัอาํนาจตามกฎหมาย เช่น การร้อง

ขอขอ้มูลเพื�อการฟ้องร้องหรือดาํเนินคดีตามกฎหมาย  หรือการดาํเนินกระบวนการอื�นใดที�มีความเกี�ยวขอ้ง

กบักระบวนการทางกฎหมาย 

5. การรักษาความมั�นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล  

 บริษทัไดก้าํหนดมาตรการต่างๆ รวมถึงมาตรการดา้นการรักษาความมั�นคงปลอดภยัของขอ้มูลส่วน

บุคคลให้สอดคลอ้งกับกฎหมาย ระเบียบ หลกัเกณฑ์ และแนวปฏิบติัด้านการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ให้แก่คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานและบุคคลอื�นที�เกี�ยวขอ้ง รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่ม

บุคคลดงักล่าวมีความรู้และตระหนักถึงหน้าที�และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม รักษา ใช้ และการ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  โดยต้องปฏิบัติตามนโยบายคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวปฏิบัติการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามที�บริษทักาํหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด  เพื�อให้บริษทัสามารถปฏิบติัตามนโยบาย

และกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและถูกตอ้ง 
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6. คุกกี� 

 บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าเยี�ยมชมเว็บไซต์จากผู ้เข้าเยี�ยมชมทุกรายผ่านคุกกี�   รวมถึง

เทคโนโลยีอื�นในลกัษณะเดียวกนักบัเว็บไซต์ที�อยู่ภายใตค้วามดูแลของบริษทั ทั�งนี�  เพื�อประโยชน์ในการ

พฒันาประสิทธิภาพในการเขา้ถึงบริการของบริษทัผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงเพื�อพฒันาประสิทธิภาพในการ

ใช้บริการของบริษัท และเพื�อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ� งเป็นผู ้ใช้งานได้รับความสะดวกและ

ประสบการณ์ที�ดีในดา้นการใชง้านบริการของบริษทั  ซึ� งขอ้มูลเหล่านี� จะถูกนาํไปใช้เพื�อปรับปรุงเว็บไซต์

ของบริษทัให้ตรงกบัความตอ้งการมากขึ�น  โดยเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล สามารถตั�งค่าหรือลบการใช้งาน

คุกกี�ไดด้ว้ยตนเองจากการตั�งค่าในเวบ็เบราวเ์ซอร์(Web Browser) ที�เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเลือกใช ้

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการดาํเนินการตามที�พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. 2562 กาํหนดไวด้งัต่อไปนี�  

(1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที�ไดใ้ห้ความยินยอมไว ้ 

ทั�งนี�  การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคลที�ไดใ้หค้วามยนิยอมไวก่้อนแลว้ 

(2) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอทาํสําเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้

เปิดเผยการไดม้าซึ�งขอ้มูลส่วนบุคคลที�เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ไดใ้หค้วามยนิยอม 

(3) สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบนั 

(4) สิทธิในการขอใหล้บหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคล 

(5) สิทธิในการระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล 

(6) สิทธิในการใหโ้อนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคล 

(7) สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

 ทั�งนี�  เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถขอใช้สิทธิดงักล่าวขา้งตน้ได ้โดยยื�นคาํร้องขอใช้สิทธิต่อ

บริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบฟอร์มที�บริษทักาํหนด  ผ่านช่อง

ทางการติดต่อของบริษทั โดยบริษทัจะแจง้ผลการพิจารณาภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�ไดรั้บคาํร้องขอดงักล่าว  

อนึ�ง บริษทัอาจปฏิเสธการใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูลไดใ้นกรณีที�มีกฎหมายใหอ้าํนาจไว ้
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โทรศพัท ์ :  02-6151259  

อีเมล   :  info@pylon.co.th 

 

ประกาศ ณ วันที�  30  พฤษภาคม  2565 

 

นายชเนศวร์  แสงอารยะกุล 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ไพลอน จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

     

8.  การปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่  วนบุคคล

  บริ  ษทั  สงวนสิทธิในการปรับปรุงหรื  อแกไ้  ขนโยบายคุม้  ครองขอ้  มูลส่วนบุคคลฉบบั  น� ีตามสมควร

เพื�อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมาย  การเปลี�ยนแปลงการดําเนิ  นงานของบริ  ษัท  รวมถึง

ขอ้ เสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ โดยบริษทั  จะประกาศแจง้  การเปลี�ยนแปลงให้ทราบอย่าง

ชดั แจง้ ก่อนดาํ  เนินการปรับปรุงแกไ้ ข

9. ช่องทางติดต่อบริษัท

คณะกรรมการคมุ้  ครองขอ้  มูลส่วนบุคคล  บริษทั ไพลอน จาํ กดั (มหาชน)

ที�อยู่  252  อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ช�นั  14  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร

10400


