นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Personal Data Protection Policy)
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในกลุ่มที บริ ษทั เป็ นผูถ้ ื อหุ ้น (ต่อไปนี จะเรี ยกรวมว่า
“บริ ษทั ”) ตระหนักถึงความสําคัญของการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล จึงได้จดั ทํานโยบายคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ขึน โดยนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี ได้อธิ บ ายถึ ง
วิธีการทีบริ ษทั ปฏิบตั ิต่อข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิ ดเผย รวม
ตลอดถึงสิ ทธิ ต่างๆของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล เป็ นต้น เพือให้เจ้าของข้อมูลได้ทราบถึงนโยบายคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั บริ ษทั จึงประกาศนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ดังต่อไปนี
1. คํานิยาม
“ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล” หมายถึ ง ข้อมู ล เกี ยวกับ บุ ค คลซึ งทํา ให้ส ามารถระบุ ตัวบุ ค คลนันได้ไ ม่ ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“ข้ อมูลส่ วนบุคคลอ่ อนไหว” หมายถึง ข้อมูลทีเป็ นเรื องส่ วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความ
ละเอี ยดอ่อนและอาจสุ่ ม เสี ยงในการเลื อกปฏิ บ ัติอย่างไม่ เป็ นธรรม เช่ น เชื อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็ น
ทางการเมือง ความเชือในลัทธิ ศาสนาหรื อปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุ ขภาพ
ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุ กรรม ข้อมูลชี วภาพ หรื อข้อมูลอื นใดซึ งส่ งผลกระทบต่อ
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลในทํานองเดียวกัน
“การประมวลผล” หมายถึง การดําเนิ นการเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย การลบ หรื อการ
ทําลายข้อมูลส่ วนบุคคล
“เจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ งเป็ นเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล ทีข้อมูลส่ วน
บุ ค คลสามารถระบุ ตัว ตนของบุ ค คลนันได้ ไม่ ว่ า ทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม โดยมี ข อบเขตครอบคลุ ม ถึ ง
คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานหรื อผูป้ ฏิบตั ิ งานทุกระดับ ลูกจ้างทุกประเภทของบริ ษทั ตลอดจนคู่คา้
พันธมิตรทางธุรกิจ ผูถ้ ือหุน้ รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มอืนๆของบริ ษทั
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“ผู้ ค วบคุม ข้ อ มู ล ส่ วนบุค คล” หมายถึ ง บุ ค คลหรื อนิ ติบุ ค คลซึ งเป็ นผูก้ าํ หนดวัตถุป ระสงค์และ
วิธีการในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล โดยมีอาํ นาจหน้าทีตัดสิ นใจเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
“ผู้ประมวลผลข้ อ มู ลส่ วนบุคคล” หมายถึ ง บุคคลหรื อนิ ติบุ คคลซึ งดํา เนิ นการเกี ยวกับการเก็ บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล ตามคําสังหรื อในนามผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล ทังนี บุคคลหรื อ
นิติบุคคลซึงดําเนินการดังกล่าวต้องไม่เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล
“คณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง คณะกรรมการทีได้รับแต่งตังขึน โดยมีอาํ นาจ
และหน้าที ในการกํากับดู แล ออกหลักเกณฑ์ มาตรการ รวมตลอดถึ งข้อปฏิ บ ัติอืนใดที เกี ยวข้องกับ การ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลโดยมีวตั ถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการทีชอบด้วย
กฎหมายและเป็ นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนันบริ ษทั จะทําเพียงเท่าทีจําเป็ นแก่การดําเนิ นงานภายใต้
วัต ถุ ป ระสงค์ข องบริ ษ ัท เท่ า นัน ทังนี บริ ษ ัท จะดํา เนิ น การให้ เ จ้า ของข้อ มู ล รั บ รู ้ ให้ ค วามยิ น ยอมทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ หรื อให้ความยินยอมตามแบบวิธีการของบริ ษทั ในกรณี ทีบริ ษทั มีความจําเป็ นต้องจัดเก็บ
ข้อมูลส่ วนบุคคลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล บริ ษทั จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งก่อนทํา
การเก็บรวบรวม เว้นแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลและข้อมูลส่ วนบุคคลอ่อนไหวจะเข้าข้อยกเว้น
ตามทีพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรื อกฎหมายอืนกําหนดไว้
3. วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม หรื อใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะทําการเก็บ รวบรวม หรื อใช้ขอ้ มูลส่ วนบุ คคลของเจ้าของข้อมูล เพือประโยชน์ใ นการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั เช่น การจัดซื อจัดจ้าง การทําสัญญา การทําธุ รกรรมทางการเงิ น การวิเคราะห์และ
พัฒนากระบวนการดําเนิ นงานของบริ ษทั และเพือวัตถุประสงค์อืนใดทีไม่ตอ้ งห้ามตามกฎหมาย และ/หรื อ
เพือปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบทีเกียวข้องต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั โดยบริ ษทั จะจัดเก็บและใช้
ข้อมูลดังกล่าวตามระยะเวลาเท่าทีจําเป็ นตามวัตถุประสงค์ทีได้แจ้งเจ้าของข้อมูลหรื อตามทีกฎหมายกําหนด
ไว้เท่านัน
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บริ ษทั จะไม่กระทําการใดๆแตกต่างจากทีระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วน
บุคคล เว้นแต่เป็ นการปฏิบตั ิ ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื นที
เกียวข้อง
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลแก่บุคคลอืนโดยปราศจากความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูล โดยบริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลเท่าทีจําเป็ นตามวัตถุประสงค์ทีได้มีการแจ้งไว้ อย่างไร
ก็ดี เพือให้เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั และการให้บริ การแก่เจ้าของข้อมูล บริ ษทั อาจมีความ
จําเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ให้แก่บริ ษทั ย่อย หรื อบุคคลอืนทังในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่ น ผูใ้ ห้บริ การต่างๆที ต้องดําเนิ นงานทีเกี ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคล ทังนี ในการเปิ ดเผย
ข้อมูลส่ วนบุคคลให้แก่บุคคลอืน บริ ษทั จะดําเนิ นการให้บุคคลเหล่านันเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลไว้เป็ น
ความลับ และไม่นาํ ไปใช้เพือวัตถุประสงค์อืนนอกเหนือจากขอบเขตทีบริ ษทั กําหนดไว้
นอกจากนี บริ ษ ัท อาจมี ค วามจํา เป็ นต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของเจ้า ของข้อ มู ล ภายใต้
หลักเกณฑ์ทีกฎหมายกําหนด เช่น การเปิ ดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกํากับ
ดูแล รวมตลอดถึงกรณี มีการร้องขอให้เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย เช่น การร้อง
ขอข้อมูลเพือการฟ้องร้องหรื อดําเนิ นคดีตามกฎหมาย หรื อการดําเนิ นกระบวนการอืนใดทีมีความเกียวข้อง
กับกระบวนการทางกฎหมาย
5. การรักษาความมันคงปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ได้กาํ หนดมาตรการต่างๆ รวมถึงมาตรการด้านการรักษาความมันคงปลอดภัยของข้อมูลส่ วน
บุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบี ยบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิ บตั ิ ด้านการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ให้แก่ คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานและบุคคลอื นที เกี ยวข้อง รวมถึ งสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้กลุ่ม
บุคคลดังกล่าวมีความรู ้และตระหนักถึงหน้าทีและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม รักษา ใช้ และการ
เปิ ดเผยข้อมู ล ส่ ว นบุ ค คล โดยต้องปฏิ บ ัติ ตามนโยบายคุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล และแนวปฏิ บ ัติ ก าร
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลตามทีบริ ษทั กําหนดไว้อย่างเคร่ งครัด เพือให้บริ ษทั สามารถปฏิบตั ิตามนโยบาย
และกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและถูกต้อง
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6. คุกกี
บริ ษ ัท เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล การเข้า เยี ยมชมเว็บ ไซต์ จ ากผู ้เ ข้า เยี ยมชมทุ ก รายผ่ า นคุ ก กี รวมถึ ง
เทคโนโลยีอืนในลักษณะเดียวกันกับเว็บไซต์ทีอยู่ภายใต้ความดูแลของบริ ษทั ทังนี เพือประโยชน์ในการ
พัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการเข้าถึงบริ การของบริ ษทั ผ่านอินเทอร์ เน็ต รวมถึงเพือพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการ
ใช้ บ ริ ก ารของบริ ษ ัท และเพื อให้ เ จ้า ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ซึ งเป็ นผู ้ใ ช้ ง านได้รั บ ความสะดวกและ
ประสบการณ์ทีดีในด้านการใช้งานบริ การของบริ ษทั ซึ งข้อมูลเหล่านีจะถูกนําไปใช้เพือปรับปรุ งเว็บไซต์
ของบริ ษทั ให้ตรงกับความต้องการมากขึน โดยเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล สามารถตังค่าหรื อลบการใช้งาน
คุกกีได้ดว้ ยตนเองจากการตังค่าในเว็บเบราว์เซอร์(Web Browser) ทีเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลเลือกใช้
7. สิ ทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล มีสิทธิ ในการดําเนิ นการตามทีพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
พ.ศ. 2562 กําหนดไว้ดงั ต่อไปนี
(1) สิ ทธิ ในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลทีได้ให้ความยินยอมไว้
ทังนี การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูล
ส่ วนบุคคลทีได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนแล้ว
(2) สิ ทธิ ในการขอเข้าถึ ง ข้อมูลส่ วนบุคคลและขอทําสําเนาข้อมูลส่ วนบุค คล รวมถึ งการขอให้
เปิ ดเผยการได้มาซึงข้อมูลส่ วนบุคคลทีเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอม
(3) สิ ทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็ นปัจจุบนั
(4) สิ ทธิในการขอให้ลบหรื อทําลายข้อมูลส่ วนบุคคล
(5) สิ ทธิในการระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล
(6) สิ ทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่ วนบุคคล
(7) สิ ทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
ทังนี เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลสามารถขอใช้สิทธิ ดงั กล่าวข้างต้นได้ โดยยืนคําร้องขอใช้สิทธิ ต่อ
บริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ตามแบบฟอร์ มทีบริ ษทั กําหนด ผ่านช่อง
ทางการติดต่อของบริ ษทั โดยบริ ษทั จะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีได้รับคําร้องขอดังกล่าว
อนึง บริ ษทั อาจปฏิเสธการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณี ทีมีกฎหมายให้อาํ นาจไว้
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8. การปรับปรุงหรื อแก้ ไขนโยบายค้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทัสงวนสิ ทธิ ในการปรับปรุ งหรื อแกไ้ขนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่ วนบุคคลฉบบันี ตามสมควร
เพื อให้ ส อดคล้อ งกั บ ข้อ กํา หนดของกฎหมาย การเปลี ยนแปลงการดํา เนิ นงานของบริ ษัท รวมถึ ง
ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ โดยบริ ษทัจะประกาศแจง้การเปลียนแปลงให้ทราบอย่าง
ชดัแจง้ก่อนดาํเนินการปรับปรุ งแกไ้ข
9. ช่ องทางติดต่ อบริษัท
คณะกรรมการคมุ้ครองขอ้มูลส่ วนบุคคล บริ ษทั ไพลอน จาํกดั (มหาชน)
ทีอยู่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชนั 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
10400
โทรศัพท์

: 02-6151259

อีเมล

: info@pylon.co.th

ประกาศ ณ วันที 30 พฤษภาคม 2565
นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)
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