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บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ให้ความสําคัญต่อการรักษาข้อมลูสว่นบุคคลทีได้รับความ

คุ้มครองทางกฎหมาย ซงึเป็นข้อมลูของลกูค้า พนกังาน ผู้ รับจ้างเหมา และผู้ทีเกียวข้องทงัหมด ซงึบริษัทได้ยึดถือเป็น

แนวปฏิบตัิมาโดยตลอด ซึงการนําข้อมลูส่วนบุคคลไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ หรือเปิดเผยข้อมูลทีอาจทําให้

เกิดความเสียหาย หรือทําให้สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นการกระทําทีเป็นการละเมิดต่อ

บุคคล และบริษัทเป็นผู้มีความผิดทงัด้านวินยัและกฎหมาย บริษัทจึงได้มีการออกนโยบายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล

เพือใช้เป็นทิศทางในการกําหนดแนวทางในการปฏิบตัิทีเกียวข้องในการประมวลผลข้อมูล ทังการเก็บรวบรวม การใช้ 

หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพือให้มันใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการคุ้ มครองให้เป็นไปตามที

พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอนืๆ ทีเกียวข้อง ดงันี 

1. วัตถุประสงค์:  

บริษัทได้จดัทํานโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคลขึน เพือใช้เป็นทิศทางในการบริหารจดัการข้อมลูส่วนบุคคลของ

บริษัท ทังการจัดเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูล และการควบคุมการปฏิบัติงานภายในบริษัท ในการให้

ความคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคลของทกุคนเป็นไปตามทีกฎหมายกําหนด 

2. คาํนิยาม   

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกียวกับบุคคลซึงทําให้สามารถระบุตวับุคคลนนัได้ ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อม  

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ผู้มีอํานาจหน้าทีตัดสินใจเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ข้อมลูสว่นบคุคล 

“การประมวลผลข้อมลู” หมายความว่า การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลู 

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ผู้ ซึงดําเนินการเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลู

ส่วนบุคคลตามคําสงัหรือในนามของผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบุคคล ทงันี ห้ามไม่ให้ผู้ซึงดําเนินการดงักล่าวเป็นผู้ควบคุม

ข้อมลูสว่นบคุคล 

3. ขอบเขตการบังคบัใช้นโยบาย 

3.1 นโยบายการคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคลฉบบันีให้บงัคบัใช้กบับริษัท และพนกังานของบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย 

3.2 การคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลฉบบันีครอบคลุมการประมวลผลข้อมลูทังหมด ตงัแต่การเก็บรวบรวม ใช้หรือ

เปิดเผยข้อมลู ตลอดจนการลบหรือทําลายข้อมลู 

3.3 นโยบายการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลจะทําการคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคลของเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล (Data 

Subject) ทุกคน อาทิ ลกูค้า ผู้ รับจ้างเหมาบริการ พนกังาน กรรมการบริษัท เป็นต้น  
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4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.1 การเก็บรวบรวมข้อมลูจะดําเนินการตามวตัถปุระสงค์ทีกําหนดเท่านนั และจะต้องมีการแจ้งวตัถปุระสงค์การ

เก็บรวบรวมให้เจ้าของข้อมลูทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมลู 

4.2 วตัถุประสงค์การเก็บรวบรวมข้อมลูของเจ้าของข้อมูลแต่ละประเภทจะระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติการคุ้มครอง

ข้อมลูสว่นบคุคลของเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลทีบริษัทกําหนดไว้  

กรณีทีบริษัทมีการเก็บรวบรวมข้อมูลนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมลู

สว่นบคุคลทีกําหนดไว้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมลูทราบถึงวตัถุประสงค์ ข้อมลูทีจดัเก็บรวบรวม และข้อมลูทีใช้หรือ

เปิดเผยให้บคุคลอืนก่อนหรือขณะทีทําการเก็บข้อมลู 

5. การประมวลผลข้อมูล 

5.1 ประเภทของข้อมูล 

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์ทีกําหนด โดยแบ่งประเภทของข้อมลูตามประเภทของเจ้าของ

ข้อมลู และระบปุระเภทของข้อมลูทีเก็บรวบรวมไว้ในระเบียบปฏิบติัการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของเจ้าของข้อมูลแต่

ละประเภท เช่น ข้อมลูยืนยันตวัตนหรือเฉพาะบุคคลของพนกังาน อาทิ  ชือ นามสกุล เลขทีบัตรประชาชน ทีอยู่ เบอร์

โทรศพัท์ เบอร์บญัชีธนาคารในการจ่ายเงินเดือน เป็นต้น 

5.2 ข้อมลูส่วนบุคคลของผู้เยาว์ หรือผู้ ไร้ความสามารถ 

บริษัทจะไม่เก็บรวบรวมข้อมลูของผู้ เยาว์ หรือผู้ไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง หรือ

ผู้อนุบาล ยกเว้นตามทีกฎหมายกําหนดให้ผู้ เยาว์อาจให้ความยินยอมโดยลําพังได้ตามทีบัญญัติไว้ในมาตรา 22 

มาตรา 23 หรือมาตรา 24 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบุคคลให้กระทําภายใต้วตัถปุระสงค์ และเพียงเท่าทีจําเป็นตามกรอบวตัถปุระสงค์ 

หรือเพือประโยชน์ทีมีความเกียวข้องโดยตรงกับวตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม โดยต้องแจ้งวตัถุประสงค์ให้เจ้าของ

ข้อมลูทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมลู 

การเก็บรวบรวมข้อมลูจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมลู ยกเว้นตามทีกฎหมายกําหนดให้กระทํา

ได้ เชน่ ข้อมลูทวัไปทไีม่ต้องได้รับความยินยอมเป็นไปตามฐานสญัญา หรือเป็นไปตามทีกฎหมายกําหนด อาทิ การส่ง

ข้อมูลการจ่ายค่าจ้างให้กรมสรรพากร หรือข้อมูลอ่อนไหวทีไม่ต้องได้รับความยินยอมตามฐานความจําเป็นเพือการ

ป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสขุภาพ เช่น ข้อมลูสขุภาพในการป้องกนัโรคติดต่อ เป็นต้น 

 บริษัทจะทําการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยตรงจากเจ้าของข้อมลูเท่านนั ยกเว้นตามทีกฎหมายกําหนด 

5.4 การใช้หรือเปิดเผยข้อมูล 

 การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป็นการจําเป็นเพือ

ประโยชน์ทีมีความเกียวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม และต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของ

ข้อมูลทีให้ไว้ก่อนหรือขณะนัน ยกเว้นตามทีกฎหมายกําหนด เช่น เป็นข้อมูลทีเปิดเผยต่อสาธารณะโดยชอบด้วย

กฎหมาย เพือป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือสขุภาพของบคุคล เป็นต้น  
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5.5 การส่งต่อข้อมูล 

 บริษัทจะไม่สง่หรือโอนข้อมลูโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมลู ยกเว้นตามทีกฎหมายกําหนด 

 กรณีทบีริษัทจะต้องส่งหรือโอนข้อมลูสว่นบคุคลไปต่างประเทศ บริษัทจะทําการประเมินประเทศปลายทางให้

มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคลทีเพียงพอ 

 บริษัทอาจส่งหรือโอนข้อมลูส่วนบุคคลให้กับบริษัทในเครือกิจการเดียวกับบริษัททีอยู่ต่างประเทศ โดยข้อมลู

สว่นบคุคลจะได้รับการคุ้มครองไม่น้อยกว่าทีกําหนดในนโยบายฉบบันี 

5.6 การลบหรือทาํลายข้อมูล 

 บริษัทจะกําหนดระยะเวลาการลบหรือทําลายข้อมลูแต่ละประเภทไว้ในระเบียบปฏิบตัิการคุ้มครองข้อมลูสว่น

บคุคล 

5.7 การรับจ้าง และการจ้างประมวลผล 

 บริษัทจะดําเนินการประมวลผลข้อมลูตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย รวมถึงการลบหรือ

ทําลายตามทีรับจ้างเท่านนั  

 บริษัทจะกําหนดแนวปฏิบัติในการควบคุมให้ผู้รับจ้างประมวลผลให้มีการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลไม่น้อย

กว่ามาตรการทีบริษัทกําหนด 

 กรณีทีบริษัทมีการรับจ้าง หรือการจ้างผู้อืนมาเป็นผู้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะมีการจดัทําสญัญา

การประมวลผล เพือใช้ในการควบคมุการรับจ้าง และการจ้างประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล เพือให้มนัใจว่าข้อมูลสว่น

บคุคลจะได้รับการคุ้มครองตามทีกําหนดไว้ในสญัญา 

6. มาตรการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 

 บริษัทจะกําหนดมาตรการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลตามระดับความเสียงของข้อมลู ทงัข้อมลูทีเป็นเอกสาร และ

ข้อมลูทีเป็นข้อมูลในระบบออนไลน์ โดยอย่างน้อยต้องมีการกําหนดการเข้าถึงข้อมลูส่วนบุคคลนันๆ เพือป้องกันการ

สญูหาย เข้าถึง ใช้ เปลียนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลโดยปราศจากอํานาจหรือโดยมชิอบ 

7. การตรวจสอบ และการจัดการการละเมิด 

7.1 บริษัทจะกําหนดมาตรการในการตรวจสอบระบบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสมําเสมอ เพือให้

มนัใจว่าข้อมลูส่วนบคุคลยงัคงได้รับการคุ้มครองให้มีความปลอดภยั 

7.2 บริษัทจะกําหนดแนวปฏิบัติในการการจัดการการละเมิดเพือให้มันใจว่าการละเมิดนันจะได้รับการแก้ไข

โดยเร็วทีสุด โดยมีเจ้าหน้าทีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) เป็นผู้ดูแลการจัดการการ

ละเมดิ 

7.3 หากเกิดการละเมิดข้อมลูส่วนบุคคลทีบริษัทเก็บรวบรวมไว้ บริษัทจะแจ้งเหตุการละเมิดข้อมลูส่วนบุคคลแก่

สํานักงานคณะกรรมการคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้าภายในเจ็ดสิบสองชัวโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าทีจะ

สามารถกระทําได้ เว้นแต่การละเมิดดงักลา่วไม่มีความเสียงทีจะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบคุคล ในกรณีที

การละเมิดมีความเสียงสงูทจีะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบคุคล ให้แจ้งเหตกุารละเมิดให้เจ้าของข้อมลูสว่น

บคุคลทราบพร้อมกบัแนวทางการเยียวยา  



 

4 
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

บริษัทมีหน้าทใีนการรับรองและคุ้มครองสิทธิดงัต่อไปนีของเจ้าของข้อมลู  

8.1 สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมลูสว่นบคุคลทีเกียวกบัตนซงึอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมลูส่วน

บคุคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึงข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่วทีตนไม่ได้ให้ความยินยอม  

8.2 สิทธิขอรับข้อมลูส่วนบุคคลทีเกียวกบัตนจากผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลได้ 

8.3 สิทธิคดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลทีเกียวกบัตนเมอืใดก็ได้  

8.4 สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดําเนินการลบหรือทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลทีไม่

สามารถระบุตวับคุคลทีเป็นเจ้าของข้อมลูสว่นบุคคลได้  

8.5 สิทธิขอให้ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลระงบัการใช้ข้อมลูสว่นบคุคลได้  

8.6 สิทธิในการร้องขอให้มีการทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลนันถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความ

เข้าใจผิด 

บริษัทได้กําหนดระเบียบปฏิบัติในการบริหารจัดการขอใช้สิทธิ ทงักระบวนการตงัแต่การขอใช้ การพิสจูน์ตัวตน 

การพิจารณาอนุมัติ และการแจ้งผลการดําเนินการ เพือให้มันใจว่าเจ้าของข้อมูลจะสามารถใช้สิทธิของตนได้ตามที

เจตนา รายละเอียดตามระเบียบปฏิบตัิการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมลูตามทีบริษัทกําหนด 

9. การร้องเรียน 

กรณีทที่านพบว่าบริษัทไม่ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล ท่านสามารถร้องเรียนมาทีบริษัทตาม

ช่องทางการติดต่อทีกําหนดไว้ในข้อ 13 ของนโยบายฉบบันี  

10. การกาํหนดคู่มือ ระเบียบแนวปฏิบัติ 

10.1 บริษัทจะจดัทํา ข้อกําหนด หรือระเบียบปฏิบตัิภายใต้นโยบายนี เพือใช้เป็นแนวทางให้พนกังานของบริษัท

ปฏิบตัิตาม 

10.2 คู่มือ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบตัิ และแบบฟอร์มต่างๆ ทีกําหนดตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ฉบบัวนัท ี3 มีนาคม 2563 ทีมผีลบงัคบัใช้ก่อนประกาศฉบบันีให้ยงัมีผลใช้บงัคบัได้ต่อไป 

11. โทษ 

พนักงานทีฝ่าฝืน ไม่ปฏิบตัิตามนโยบาย คู่มือ ข้อกําหนด และระเบียบปฏิบตัิ รวมถึงกฎหมายทีเกียวข้องกับการ

คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลให้มีความผิดทางวินยั และหากเป็นความทางกฎหมายให้มีความผิดตามกฎหมายด้วย 

12. การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย และระเบียบแนวปฏิบัติ 

บริษัทจะพิจารณาแก้ไขปรับปรุงนโยบาย ตลอดจนคู่มือ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ และแบบฟอร์มต่างๆ โดย

คํานึงถึงความถูกต้อง เหมาะสม เพียงพอ และประสิทธิภาพของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจะทําการแจ้งให้

ทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.picothai.com 
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13. การติดต่อ  

เจ้าของข้อมลู หรือผู้ ร้องเรียน สามารถติดต่อบริษัทในเรืองข้อมลูส่วนบุคคลได้โดยแจ้งทีเจ้าหน้าทีคุ้มครองข้อมลู

สว่นบคุคล หรือผู้แทนฝ่ายบริหารระบบบริหารจดัการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) 

เลขท ี10 ซอยลาซาล 56 

แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 

กรุงเทพฯ 10260 

เบอร์โทร 02 748 7007 

Email:  dpo@picothai.com 

 

 นโยบายฉบบันีได้รับการอนุมัติจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 5/2564 เมือวนัที 8 ธันวาคม 2564 

และให้มีผลบงัคบัใช้ตงัแต่วนัที 8 ธันวาคม  เป็นต้นไป 

 

 

 

 

  

 นายเชีย ซอง เฮง  

 ประธานกรรมการ 

 บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:  การปรับปรุงนโยบายฉบบันีเพือใส่รายละเอียดให้ชดัเจนขึนจากนโยบายฉบบัเดิม ตามประกาศ ที HR 004/63 ลง

วนัที 3 มีนาคม 2563 เรือง นโยบายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล (Privacy Policy) ซึงให้ยกเลิกประกาศฉบับเดิมและใช้ประกาศ

ฉบบันแีทน สําหรับคู่มอื ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบตัิ แบบฟอร์มทีออกมาภายใต้นโยบายฉบบัเดิม ยงัให้มีผลใช้บงัคบัได้ โดยจะ

มีรายละเอยีดอยู่ที Drive R:\PDPA 


