นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริษัท ปิ โก (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริ ษัท ปิ โก (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ ให้ ความสําคัญต่อการรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลทีได้ รับความ
คุ้มครองทางกฎหมาย ซึงเป็ นข้ อมูลของลูกค้ า พนักงาน ผู้รับจ้ างเหมา และผู้ทีเกียวข้ องทังหมด ซึงบริ ษัทได้ ยึดถือเป็ น
แนวปฏิบตั ิมาโดยตลอด ซึงการนําข้ อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลทีอาจทําให้
เกิดความเสียหาย หรื อทําให้ สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ โดยไม่ได้ รับความยินยอมเป็ นการกระทําทีเป็ นการละเมิดต่อ
บุคคล และบริ ษัทเป็ นผู้มีความผิดทังด้ านวินยั และกฎหมาย บริษัทจึงได้ มีการออกนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
เพือใช้ เป็ นทิศทางในการกําหนดแนวทางในการปฏิบตั ิทีเกียวข้ องในการประมวลผลข้ อมูล ทังการเก็บรวบรวม การใช้
หรื อ การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล เพื อให้ มันใจได้ ว่ า ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลจะได้ รั บ การคุ้ม ครองให้ เ ป็ นไปตามที
พระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอืนๆ ทีเกียวข้ อง ดังนี
1. วัตถุประสงค์ :
บริ ษัทได้ จดั ทํานโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลขึน เพือใช้ เป็ นทิศทางในการบริ หารจัดการข้ อมูลส่วนบุคคลของ
บริ ษัท ทังการจัดเก็บรวบรวม การใช้ หรื อการเปิ ดเผยข้ อมูล และการควบคุมการปฏิบัติงานภายในบริ ษัท ในการให้
ความคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของทุกคนเป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด
2. คํานิยาม
“ข้ อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้ อมูลเกียวกับบุคคลซึงทําให้ สามารถระบุตวั บุคคลนันได้ ไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม
“ผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ผู้มีอํานาจหน้ าทีตัดสินใจเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
ข้ อมูลส่วนบุคคล
“การประมวลผลข้ อมูล” หมายความว่า การเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูล
“ผู้ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ผู้ซึงดําเนินการเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูล
ส่วนบุคคลตามคําสังหรื อในนามของผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคล ทังนี ห้ ามไม่ให้ ผ้ ซู ึงดําเนินการดังกล่าวเป็ นผู้ควบคุม
ข้ อมูลส่วนบุคคล
3. ขอบเขตการบังคับใช้ นโยบาย
3.1 นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนีให้ บงั คับใช้ กบั บริ ษัท และพนักงานของบริ ษัท รวมถึงบริษัทย่อย
3.2 การคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนีครอบคลุมการประมวลผลข้ อมูลทังหมด ตังแต่การเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้ อมูล ตลอดจนการลบหรื อทําลายข้ อมูล
3.3 นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลจะทําการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล (Data
Subject) ทุกคน อาทิ ลูกค้ า ผู้รับจ้ างเหมาบริการ พนักงาน กรรมการบริ ษัท เป็ นต้ น
บริษัท ปิ โก (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล

4. วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลจะดําเนินการตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดเท่านัน และจะต้ องมีการแจ้ งวัตถุประสงค์การ
เก็บรวบรวมให้ เจ้ าของข้ อมูลทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.2 วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมข้ อมูลของเจ้ าของข้ อมูลแต่ละประเภทจะระบุไว้ ในระเบียบปฏิบัติการคุ้มครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลทีบริ ษัทกําหนดไว้
กรณีทีบริ ษัทมีการเก็บรวบรวมข้ อมูลนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ ทีกําหนดไว้ ระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้ อมูล
ส่วนบุคคลทีกําหนดไว้ บริ ษัทจะแจ้ งให้ เจ้ าของข้ อมูลทราบถึงวัตถุประสงค์ ข้ อมูลทีจัดเก็บรวบรวม และข้ อมูลทีใช้ หรื อ
เปิ ดเผยให้ บคุ คลอืนก่อนหรื อขณะทีทําการเก็บข้ อมูล
5. การประมวลผลข้ อมูล
5.1 ประเภทของข้ อมูล
บริ ษัทจะเก็บรวบรวมข้ อมูลตามวัตถุประสงค์ทีกําหนด โดยแบ่งประเภทของข้ อมูลตามประเภทของเจ้ าของ
ข้ อมูล และระบุประเภทของข้ อมูลทีเก็บรวบรวมไว้ ในระเบียบปฏิบตั ิการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูลแต่
ละประเภท เช่น ข้ อมูลยืนยันตัวตนหรือเฉพาะบุคคลของพนักงาน อาทิ ชือ นามสกุล เลขทีบัตรประชาชน ทีอยู่ เบอร์
โทรศัพท์ เบอร์ บญ
ั ชีธนาคารในการจ่ายเงินเดือน เป็ นต้ น
5.2 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้เยาว์ หรือผู้ไร้ ความสามารถ
บริ ษัทจะไม่เก็บรวบรวมข้ อมูลของผู้เยาว์ หรื อผู้ไร้ ความสามารถโดยไม่ได้ รับความยินยอมจากผู้ปกครอง หรื อ
ผู้อนุบาล ยกเว้ นตามทีกฎหมายกํ าหนดให้ ผ้ ูเยาว์อาจให้ ความยินยอมโดยลําพังได้ ตามทีบัญญัติไว้ ใ นมาตรา 22
มาตรา 23 หรื อมาตรา 24 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
5.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลให้ กระทําภายใต้ วตั ถุประสงค์ และเพียงเท่าทีจําเป็ นตามกรอบวัตถุประสงค์
หรื อเพือประโยชน์ทีมีความเกียวข้ องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม โดยต้ องแจ้ งวัตถุประสงค์ให้ เจ้ าของ
ข้ อมูลทราบก่อนหรื อในขณะเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลจะต้ องได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของข้ อมูล ยกเว้ นตามทีกฎหมายกําหนดให้ กระทํา
ได้ เช่น ข้ อมูลทัวไปทีไม่ต้องได้ รับความยินยอมเป็ นไปตามฐานสัญญา หรือเป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด อาทิ การส่ง
ข้ อมูลการจ่ายค่าจ้ างให้ กรมสรรพากร หรื อข้ อมูลอ่อนไหวทีไม่ต้องได้ รับความยินยอมตามฐานความจําเป็ นเพือการ
ป้ องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ เช่น ข้ อมูลสุขภาพในการป้องกันโรคติดต่อ เป็ นต้ น
บริ ษัทจะทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยตรงจากเจ้ าของข้ อมูลเท่านัน ยกเว้ นตามทีกฎหมายกําหนด
5.4 การใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูล
การใช้ ห รื อ เปิ ดเผยข้ อมูล ส่ วนบุคคล ต้ อ งดํ า เนิ น การให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ หรื อ เป็ นการจํา เป็ นเพือ
ประโยชน์ทีมีความเกียวข้ องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม และต้ องได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของ
ข้ อมูลทีให้ ไ ว้ ก่อนหรื อขณะนัน ยกเว้ นตามทีกฎหมายกํ าหนด เช่น เป็ นข้ อมูลทีเปิ ดเผยต่อสาธารณะโดยชอบด้ วย
กฎหมาย เพือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพของบุคคล เป็ นต้ น
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บริษัท ปิ โก (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล

5.5 การส่ งต่ อข้ อมูล
บริ ษัทจะไม่สง่ หรื อโอนข้ อมูลโดยไม่ได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของข้ อมูล ยกเว้ นตามทีกฎหมายกําหนด
กรณีทบริ
ี ษัทจะต้ องส่งหรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ บริษัทจะทําการประเมินประเทศปลายทางให้
มีมาตรฐานการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลทีเพียงพอ
บริ ษัทอาจส่งหรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลให้ กับบริ ษัทในเครือกิจการเดียวกับบริ ษัททีอยู่ต่างประเทศ โดยข้ อมูล
ส่วนบุคคลจะได้ รับการคุ้มครองไม่น้อยกว่าทีกําหนดในนโยบายฉบับนี
5.6 การลบหรือทําลายข้ อมูล
บริ ษัทจะกําหนดระยะเวลาการลบหรื อทําลายข้ อมูลแต่ละประเภทไว้ ในระเบียบปฏิบตั ิการคุ้มครองข้ อมูลส่วน
บุคคล
5.7 การรับจ้ าง และการจ้ างประมวลผล
บริ ษัทจะดําเนินการประมวลผลข้ อมูลตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย รวมถึงการลบหรื อ
ทําลายตามทีรับจ้ างเท่านัน
บริ ษัทจะกําหนดแนวปฏิบัติในการควบคุมให้ ผ้ รู ับจ้ างประมวลผลให้ มีการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลไม่น้อย
กว่ามาตรการทีบริษัทกําหนด
กรณีทีบริ ษัทมีการรั บจ้ าง หรื อการจ้ างผู้อืนมาเป็ นผู้ประมวลข้ อมูลส่วนบุคคล บริ ษัทจะมีการจัดทําสัญญา
การประมวลผล เพือใช้ ในการควบคุมการรับจ้ าง และการจ้ างประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล เพือให้ มนใจว่
ั าข้ อมูลส่วน
บุคคลจะได้ รับการคุ้มครองตามทีกําหนดไว้ ในสัญญา
6. มาตรการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษัทจะกําหนดมาตรการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลตามระดับความเสียงของข้ อมูล ทังข้ อมูลทีเป็ นเอกสาร และ
ข้ อมูลทีเป็ นข้ อมูลในระบบออนไลน์ โดยอย่างน้ อยต้ องมีการกําหนดการเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลนันๆ เพือป้ องกันการ
สูญหาย เข้ าถึง ใช้ เปลียนแปลง แก้ ไข หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจหรื อโดยมิชอบ
7. การตรวจสอบ และการจัดการการละเมิด
7.1 บริ ษัทจะกําหนดมาตรการในการตรวจสอบระบบในการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลอย่างสมํ าเสมอ เพือให้
มันใจว่าข้ อมูลส่วนบุคคลยังคงได้ รับการคุ้มครองให้ มีความปลอดภัย
7.2 บริ ษัท จะกํ าหนดแนวปฏิ บัติใ นการการจัดการการละเมิดเพือให้ มันใจว่าการละเมิด นันจะได้ รับ การแก้ ไข
โดยเร็ วทีสุด โดยมีเจ้ าหน้ า ทีคุ้มครองข้ อมูล ส่ว นบุคคล (Data Protection Officer: DPO) เป็ นผู้ดูแลการจัด การการ
ละเมิด
7.3 หากเกิดการละเมิดข้ อมูลส่วนบุคคลทีบริ ษัทเก็บรวบรวมไว้ บริ ษัทจะแจ้ งเหตุการละเมิดข้ อมูลส่วนบุคคลแก่
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้ าภายในเจ็ดสิบสองชัวโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าทีจะ
สามารถกระทําได้ เว้ นแต่การละเมิดดังกล่าวไม่มีความเสียงทีจะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรี ภาพของบุคคล ในกรณีที
การละเมิดมีความเสียงสูงทีจะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรี ภาพของบุคคล ให้ แจ้ งเหตุการละเมิดให้ เจ้ าของข้ อมูลส่วน
บุคคลทราบพร้ อมกับแนวทางการเยียวยา
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8. สิทธิของเจ้ าของข้ อมูล
บริษัทมีหน้ าทีในการรับรองและคุ้มครองสิทธิดงั ต่อไปนีของเจ้ าของข้ อมูล
8.1 สิทธิขอเข้ าถึงและขอรับสําเนาข้ อมูลส่วนบุคคลทีเกียวกับตนซึงอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้ อมูลส่วน
บุคคล หรือขอให้ เปิ ดเผยถึงการได้ มาซึงข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทีตนไม่ได้ ให้ ความยินยอม
8.2 สิทธิขอรับข้ อมูลส่วนบุคคลทีเกียวกับตนจากผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลได้
8.3 สิทธิคดั ค้ านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลทีเกียวกับตนเมือใดก็ได้
8.4 สิ ทธิขอให้ ผ้ ูควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลดําเนินการลบหรื อทําลาย หรื อทําให้ ข้อมูลส่วนบุค คลเป็ นข้ อมูลทีไม่
สามารถระบุตวั บุคคลทีเป็ นเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลได้
8.5 สิทธิขอให้ ผ้ คู วบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลได้
8.6 สิทธิในการร้ องขอให้ มีการทําให้ ข้อมูลส่วนบุคคลนันถูก ต้ อง เป็ นปั จจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้ เกิดความ
เข้ าใจผิด
บริ ษัทได้ กําหนดระเบียบปฏิบัติในการบริ หารจัดการขอใช้ สิทธิ ทังกระบวนการตังแต่การขอใช้ การพิสจู น์ตัวตน
การพิจารณาอนุมัติ และการแจ้ งผลการดําเนินการ เพือให้ มันใจว่าเจ้ าของข้ อมูลจะสามารถใช้ สิทธิของตนได้ ตามที
เจตนา รายละเอียดตามระเบียบปฏิบตั ิการขอใช้ สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลตามทีบริ ษัทกําหนด
9. การร้ องเรี ยน
กรณีทท่ี านพบว่าบริ ษัทไม่ได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้ องเรียนมาทีบริ ษัทตาม
ช่องทางการติดต่อทีกําหนดไว้ ในข้ อ 13 ของนโยบายฉบับนี
10. การกําหนดคู่มือ ระเบียบแนวปฏิบัติ
10.1 บริ ษัทจะจัดทํา ข้ อกําหนด หรื อระเบียบปฏิบตั ิภายใต้ นโยบายนี เพือใช้ เป็ นแนวทางให้ พนักงานของบริ ษัท
ปฏิบตั ิตาม
10.2 คู่มือ ข้ อกําหนด ระเบียบปฏิบตั ิ และแบบฟอร์ มต่างๆ ทีกําหนดตามนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
ฉบับวันที 3 มีนาคม 2563 ทีมีผลบังคับใช้ ก่อนประกาศฉบับนีให้ ยงั มีผลใช้ บงั คับได้ ต่อไป
11. โทษ
พนักงานทีฝ่ าฝื น ไม่ปฏิบตั ิตามนโยบาย คู่มือ ข้ อกําหนด และระเบียบปฏิบตั ิ รวมถึงกฎหมายทีเกียวข้ องกับการ
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลให้ มีความผิดทางวินยั และหากเป็ นความทางกฎหมายให้ มีความผิดตามกฎหมายด้ วย
12. การปรับปรุงแก้ ไขนโยบาย และระเบียบแนวปฏิบัติ
บริ ษัทจะพิจารณาแก้ ไขปรับปรุงนโยบาย ตลอดจนคู่มือ ข้ อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ และแบบฟอร์ มต่างๆ โดย
คํานึงถึงความถูกต้ อง เหมาะสม เพียงพอ และประสิทธิภาพของการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล และจะทําการแจ้ งให้
ทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.picothai.com
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13. การติดต่ อ
เจ้ าของข้ อมูล หรื อผู้ร้องเรี ยน สามารถติดต่อบริ ษัทในเรื องข้ อมูลส่วนบุคคลได้ โดยแจ้ งทีเจ้ าหน้ าทีคุ้มครองข้ อมูล
ส่วนบุคคล หรื อผู้แทนฝ่ ายบริหารระบบบริ หารจัดการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
บริ ษัท ปิ โก (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
เลขที 10 ซอยลาซาล 56
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260
เบอร์ โทร 02 748 7007
Email: dpo@picothai.com
นโยบายฉบับนีได้ รับการอนุมัติจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังที 5/2564 เมือวันที 8 ธันวาคม 2564
และให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั วนั ที 8 ธันวาคม
เป็ นต้ นไป

นายเชีย ซอง เฮง
ประธานกรรมการ
บริ ษัท ปิ โก (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ: การปรับปรุงนโยบายฉบับนีเพือใส่รายละเอียดให้ ชดั เจนขึนจากนโยบายฉบับเดิม ตามประกาศ ที HR 004/63 ลง
วันที 3 มีนาคม 2563 เรื อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ซึงให้ ยกเลิกประกาศฉบับเดิมและใช้ ประกาศ
ฉบับนีแทน สําหรับคู่มอื ข้ อกําหนด ระเบียบปฏิบตั ิ แบบฟอร์ มทีออกมาภายใต้ นโยบายฉบับเดิม ยังให้ มีผลใช้ บงั คับได้ โดยจะ
มีรายละเอียดอยู่ที Drive R:\PDPA
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