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ระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัท 
 
ข้อมลูส่วนบุคคล1 หมายถึง “ข้อมูลเก่ียวกบับุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตวับุคคลนัน้ได้ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมลูของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”  
  
1. ผู้ รับผิดชอบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัท 

1)  ผู้ควบคมุข้อมลู คือ เลขานกุารของบริษัท  
2)  ผู้ประมวลผลข้อมลู คือ พนกังานฝ่ายบริหารที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกบัคณะกรรมการบริษัท     

2. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวม  
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของกรรมการบริษัทดงัต่อไปนี ้ 
2.1 ข้อมลูส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทเฉพาะที่จ าเป็นเพื่อใช้ในการยืนยนัตวัตน ประกอบด้วย 

ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร email โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็น
การเก็บรวบรวม และใช้ข้อมลูจากฐานสญัญา และฐานการปฏิบติัตามกฎหมายของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

2.2 ข้อมูลคุณสมบัติและการถือหุ้นของกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ข้อมูลการศึกษา ข้อมูล
ประวัติการท างาน โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากกรรมการ เนื่องจากเป็นการเก็บรวบรวม และใช้
ข้อมลูจากฐานการปฏิบติัตามกฎหมายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2.3 ข้อมูลด้านการเงินที่ เก่ียวข้องกับต าแหน่ง คือ ข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคาร และการจ่าย
ผลตอบแทนให้กรรมการบริษัท โดยไม่ต้องขอความยินยอม เนื่องจากเป็นการปฏิบติัตามฐานสญัญา 

2.4 ข้อมูล Finger Scan เพื่อใช้ในการเข้าส านักงาน โดยไม่ต้องขอความยินยอม เนื่องจากเป็น
การปฏิบติัตามฐานสญัญา 

3. แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคล  
บริษัทจะได้รับข้อมลูส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทมาจากกรรมการบริษัทโดยตรง โดยบริษัทจะ

เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทจากข้ันตอน ดังนี้ 

1) ขัน้ตอนการขึน้ทะเบียนเป็นกรรมการบริษัท และการขอปรับปรุงข้อมลู  

 
1
 มาตรา 6 แห่งพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 
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2)  ขัน้ตอนการจ่ายผลตอบแทนประจ าเดือน 
3)  การขอใช้สิทธิของกรรมการบริษัท  

4. การแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและสิทธิของกรรมการบริษัท 
 บริษัทจะแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย และสิทธิของกรรมการบริษัทให้
ทราบเป็นเอกสารแจ้งให้กรรมการบริษัททราบโดยตรงในขัน้ตอนการลงทะเบียนเป็นกรรมการบริษัท 
5. การเก็บรวบรวม การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล 

1) วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล  
บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน และการ

บริหารการจ่ายผลตอบแทนของกรรมการบริษัท  
2) ลกัษณะการเก็บจัดเก็บเป็นเอกสารไว้ที่แฟ้มเอกสารกรรมการบริษัทภายในตู้ เอกสารของ

ฝ่ายบริหาร 

            จัดเก็บเป็นไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์  ไว้ที่ โฟลเดอร์เฉพาะข้อมูล
กรรมการบริษัทที่ฝ่ายบริหาร และไฟล์ข้อมูลการจ่ายค่าผลตอบแทนกรรมการบริษัทในฝ่ายทรัพยากร
บคุคล และบญัชีและการเงิน 

3)  ระยะเวลาจดัเก็บ บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมลูของกรรมการบริษัทในช่วงขึน้ทะเบียนกรรมการ
บริษัท และรักษาข้อมลูของกรรมการบริษัทไว้เป็นเวลา 5 ปี นบัจากวนัที่พ้นความเป็นกรรมการบริษัท  

4) เมื่อพ้นระยะเวลาจดัเก็บ หรือบริษัทไม่มีสิทธิ หรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมลู
ส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทจะด าเนินการท าลายข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ โดยผู้ประมวลผลจะ
น าเอกสารข้อมลูสว่นบคุคลไปท าลายด้วยเคร่ืองย่อยเอกสาร และลบไฟล์ข้อมลูทัง้หมดออกจากระบบ  

5) การประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล  
เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากการขึน้ทะเบียนกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทจะ

ด าเนินการ ดงันี ้ 

❒ เก็บรวบรวม เก็บข้อมลูเป็นเอกสารไว้ในแฟ้มข้อมลูกรรมการบริษัท และข้อมลูที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์จะ
เก็บไว้ในไฟล์ข้อมลูกรรมการบริษัทในโฟลเดอร์เฉพาะภายในฝ่ายบริหาร 
                         เก็บข้อมลู Finger Scan ไว้ในไฟล์ข้อมลู Finger Scan ภายในฝ่ายธุรการ 

❒ ใช้  ไม่มี 
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❒ เปิดเผย  บริษัทจะท าการเปิดเผยข้อมูลกรรมการบริษัทให้ทนายความเพื่อตรวจสอบก่อนน าส่งให้
ตลาดหลกัทรัพย์ห่งประเทศไทยผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการเปิดเผยข้อมูล
ให้ผู้ตรวจสอบ และสรรพากร 
ทัง้นี  ้บุคคล หน่วยงาน ท่ีบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัท คือ ทนายความของ
บริษัท ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สรรพากร 

6) การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมลูส่วนบุคคล  
   บริษัทจัดเก็บข้อมูลท่ีเป็นเอกสารไว้ที่แฟ้มเอกสารกรรมการบริษัทภายในตู้ เอกสารของ

ฝ่ายบริหาร และจัดเก็บเป็นไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ไว้ที่โฟลเดอร์เฉพาะข้อมูลกรรมการบริษัทที่
ฝ่ายบริหาร และไฟล์ข้อมลูการจ่ายค่าผลตอบแทนกรรมการบริษัทในฝ่ายทรัพยากรบุคคล และบญัชีและ
การเงิน 

ระยะเวลาจดัเก็บรักษา  : บริษัทจะเก็บรักษาข้อมลูของกรรมการบริษัทไว้เป็นเวลา 5 ปี 
นับจากวันที่พ้นความเป็นกรรมการบริษัท และบริษัทจะท าลายข้อมูลนัน้ภายใน 30 วันท าการเมื่อครบ
ก าหนดระยะเวลาการเก็บรักษา 

6.  การป้องกันการร่ัวไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัท 

 บริษัทจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัท ส าหรับข้อมูลเอกสารจะเก็บไว้ในแฟ้ม
เอกสารกรรมการบริษัทภายในตู้เอกสารของฝ่ายบริหารซึง่ผู้ประมวลผลเท่านัน้ที่จะมีกญุแจ และจะท าการ
ปิดล็อกกญุแจเสมอ 

ส าหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะท าการป้องกัน  โดยการก าหนดรหัส (Encryption) ในการเข้าถึง
ไฟล์ข้อมูลพร้อมทัง้ให้ผู้ควบคุมข้อมูล และผู้ประมวลผลเท่านัน้ที่มีสิทธิในการพิมพ์ หรือท าส าเนา ก่อน
เก็บรักษาข้อมูลไว้ที่โฟลเดอร์เฉพาะข้อมูลกรรมการบริษัทภายในโฟลเดอร์ของฝ่ายบริหาร ซึ่งจะมีการ
จ ากดัสิทธิให้เข้าถึง (Access Control) ได้เฉพาะผู้ประมวลผล และผู้ควบคมุข้อมลู สว่นข้อมลูในการจ่าย
ผลตอบแทนกรรมการก็จะมีการก าหนดรหัสไฟล์การเข้าถึงข้อมูลและก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ภายในฝ่ายทรัพยากรบคุคล และฝ่ายบญัชีและการเงิน เช่นกนั 
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 ผังการไหลของข้อมูล (Data Flow) และการป้องกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการให้ถูกต้อง ทันสมัย 
 บริษัทจะท าการแจ้งกรรมการเพื่อท าการปรับปรุงข้อมูลกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส และหาก
กรรมการมีความประสงค์จะปรับปรุงข้อมลูส่วนบุคคลเพิ่มเติมในระหว่างการประมวลผลข้อมลู บริษัทจะ
ท าการปรับปรุงข้อมลูสว่นบคุคลของกรรมการบริษัทให้ถกูต้อง ทนัสมยัตามที่ได้รับแจ้ง 
8. สิทธิของเจ้าของข้อมูล  

กรรมการบริษัทมีสิทธิในการด าเนินการ ดงัต่อไปนี ้
1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม  (right to withdraw consent): กรรมการบริษัทมีสิทธิใน

การเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่กรรมการบริษัทได้ให้ความยินยอมกับ
บริษัทได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมลูสว่นบุคคลของกรรมการบริษัทอยู่กบับริษัท  

2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): กรรมการบริษัทมีสิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง และขอให้บริษัทท าส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท 
รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมลูส่วนบุคคลที่กรรมการบริษัทไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัท
ได้  

3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): กรรมการบริษัทมีสิทธิ
ในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมลูที่ไม่ถกูต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมลูที่ไม่สมบรูณ์  
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4) สิทธิในการลบข้อมลูสว่นบุคคล (right to erasure): กรรมการบริษัทมีสิทธิในการขอให้บริษัท
ท าการลบข้อมลูของตนเองด้วยเหตบุางประการได้  

5) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล  (right to restriction of processing): กรรมการ
บริษัทมีสิทธิในการขอให้ระงบัการใช้ข้อมลูสว่นบุคคลของตนเองด้วยเหตบุางประการได้  

6) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมลูส่วนบุคคล (right to data portability): กรรมการบริษัทมีสิทธิใน
การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองท่ีเคยได้ให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ ควบคุมข้อมูลรายอ่ืน  หรือตัว
กรรมการบริษัทเองด้วยเหตบุางประการได้  

7) สิทธิในการคดัค้านการประมวลผลข้อมลูสว่นบุคคล (right to object): กรรมการบริษัทมีสิทธิ
ในการคดัค้านการประมวลผลข้อมลูสว่นบุคคลของตนเองด้วยเหตบุางประการได้  
 

กรรมการบริษัทสามารถติดต่อมายงัเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล (DPO) ผู้แทนฝ่ายบริหาร
ระบบบริหารจดัการคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคล (DPMR) หรือเลขานุการของบริษัทได้ เพื่อด าเนินการยื่นค า
ร้องขอด าเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ ท่ี  

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 
                                   เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 
                                  แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 
              กรุงเทพฯ 10260 
                            โทร. 02 748 7007 
             E mail : dpo@picothai.com หรือcompanysecretary@picothai.com 
ทัง้นี ้กรรมการบริษัทไม่จ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิข้างต้น โดยบริษัทจะ

พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามค าร้องของกรรมการบริษัทภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่บริษัทได้รับค า
ร้องขอดงักลา่ว 
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