
  
 

  

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act Policy) 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสารสนเทศที่ส าคัญและการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการประกอบกิจการ            
ในกระบวนการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งระบบเทคโนโลยีและส่ือสารได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ท าให้การเข้าถึง                  
การเก็บรวบรวม การน าไปใช้ และการเปิดเผย ส่งผลเสียหายต่อตัวบุคคลหรือระบุถึงตัวบุคคลได้ หากมี                       
การน าไปใช้ในทางที่ผิดพลาดต่อการด าเนินการที่ถูกต้อง 

บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy)  เป็นสิทธ์ิ               
ขั้นพ้ืนฐานส่วนตัว ซึ่งต้องได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data 
Protection Act) และกรอบกฎหมายตามรัฐธรรมนูญในราชอาณาจักร บริษัทจึงได้ประกาศนโยบายเพ่ือให้             
เป็นหลักในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ของลูกค้า ผู้ที่เก่ียวข้องในการด าเนินกิจการ               
และพนักงาน ดังต่อไปนี้ 

2.ขอบเขตการใช้ 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) มีผลบังคับใช้กับคณะกรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท แปซิฟกิไพพ์ จ ากัด (มหาชน) รวมถึงคู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของบริษัทในทุกกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทที่เก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพ่ือประโยชน์ในการ
ด าเนินงานของบริษัท ทั้งนี้เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมถึงการพัฒนา
กระบวนการด าเนินงานของบริษัท หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพ่ือปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้องต่อการด าเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าว
ตามระยะเวลาเท่าที่จ าเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลหรือตามที่กฎหมายก าหนดไว้เท่านัน้  บริษัท          
จะไม่กระท าการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่ 

(1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 

(2) เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 



  
 

  

3. ค านิยาม 

“บริษัท” หมายถึง บริษัท แปซิฟกิไพพ์ จ ากัด (มหาชน)       

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนัน้ได้ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเร่ืองส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความ
ละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเส่ียงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธ์ุ ความคิดเห็น                
ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ 
ความพิการ ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด    

 “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Subject) หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล               
ส่วนบุคคล  

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Controller) หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นซึ่งมีอ านาจ
หน้าที่ตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

“การประมวลผล” หมายความว่า การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”(Data Processor) หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการ
เก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสัง่หรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
ทัง้นี้ บุคคลหรือนิติบุคคลที่ด าเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

“คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง คณะกรรมการที่ ได้ รับการแต่งตั้งข้ึน                      
โดยมีหน้าที่และอ านาจก ากับดูแล ออกหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อปฏิบัติอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 

4. การเกบ็รวบรวม การใช้ และการเปดิเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้กระท าภายใต้วัตถุประสงค์ โดยต้องให้เจ้าของข้อมูลทราบก่อน              
ในรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- วัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูล 

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท าการเก็บรวบรวม 

กรณีที่เจ้าของข้อมูลต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา หรือเพ่ือเข้าท า
สัญญาโดยจะต้องแจ้งถึงผลกระทบที่เป็นไปได้จากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบด้วย 

- ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจถูกเปิดเผย 

- สิทธิของเจ้าของข้อมูล 



  
 

  

 

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล   โดยบริษัท อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จ าเป็นให้แก่
หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกภายใต้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ เว้นแต่จะได้กระท าภายใน
กรอบที่กฎหมายให้อ านาจไว้ ทัง้นี้ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอก องค์กร หรือหน่วยงาน
ของรัฐ ดังต่อไปนี้ 

1) บริษัทในกลุ่ม 

2) คู่สัญญา ผู้ให้บริการ และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ   

3) ผู้แทนจ าหน่าย 

4) หน่วยงานซึ่งด าเนินงานด้านข้อมูลเครดิต 

5) ธนาคาร  

6) หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอ านาจหน้าทีต่ามกฎหมาย เช่น ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน                        
และปราบปรามยาเสพติด ส านักงานประกันสังคม กรมสรรพากร กรมบังคับคดี ศาล 

7) หน่วยงาน หรือ องค์กรอื่นใดที่เก่ียวข้องหรืออาจเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท ฯ อาทิ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น 

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลา
ดังต่อไปนี้   ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดเก่ียวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ เช่น 
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ประมวลรัษฎากร ในกรณี                       
ที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ บริษัทฯ จะก าหนดระยะเวลา                
ในการจัดเก็บตามความจ าเป็นที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

 

5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความปลอดภัย 

บริษัทมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ด้วยการจ ากัด    
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้เฉพาะพนักงานที่มีความจ าเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลนัน้ ด้วยการก าหนดรหัสผ่าน
พร้อมสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการสร้างจิตส านึกในการรับผิดชอบด้านการรักษาความมัน่คง
ปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล  เพ่ือให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และป้องกันมิให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
โดยไม่ได้รับอนุญาต การป้องกันข้อมูลสูญหาย หรือ ท าลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด 

 



  
 

  

6. การใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่สิทธิ
ดังต่อไปนี้  

 -  สิทธิที่จะได้รับการแจ้งให้ทราบเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม วิธีการเก็บรวบรวม 
วัตถุประสงค์ในการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ บุคคลที่จะได้รับข้อมูล และระยะเวลาที่จัดเก็บข้อมูล 

 -   สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล    

 -   สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น  

 -   สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล  

 -   สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นการชัว่คราว  

 -   สิทธิในการขอให้บริษัทด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 

 -   สิทธิที่จะขอให้บริษัทเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ 

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีความประสงค์จะใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร
และยื่นต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ซึ่งจะด าเนินการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และไม่เกิน                     
กว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด  

 

7.ความรับผิดชอบของบุคคล 

บริษัทมีระเบียบ ค าสัง่ ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติหน้าที่ตาม ระเบียบ ค าสัง่ ที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้
การด าเนินงานตามแนวนโยบายเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามมาตรฐานของประกาศฉบับนี้   

  

8.การจัดการเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) จะท าหน้าที่แจ้งเหตุการละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล                            
โดยไม่ชักช้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 

  

9.บทก าหนดโทษ 

ตาม พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 19 ที่ว่า "ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระท าการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อน                 
หรือในขณะน้ัน เว้นแต่บทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระท าได้" 



  
 

  

 

การกระท าใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล  มาตรา 83 
ก าหนดโทษปรับทางปกครองไว้ สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท 

ส าหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ ไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง ท าให้เจ้าของ
ข้อมูลเสียหาย มาตรา 79 วรรคสอง ก าหนดโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 ,000,000 บาท การเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอม และท าให้เจ้าของข้อมูลเสียหาย มาตรา 79 ก าหนดโทษจ าคุกไม่เกิน 
6 เดือน ปรับไม่เกิน 500,000 บาท  กรณีบริษัทเปิดเผยข้อมูลเพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ โดยไม่ได้รับ
ความยินยอม มาตรา 79 วรรคสอง ก าหนดโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท 

 

10. การทบทวนนโยบาย 

บริษัทจะท าการทบทบวนนโยบายนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ หรือ กรณีที่กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก าหนดตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงข้อเสนอแนะ
และความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน                    
ก่อนจะเร่ิมด าเนินการเปลี่ยนแปลง 

  

11. ช่องทางการติดต่อบริษัท           

หากมีข้อสงสัยที่เก่ียวกับข้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือประสงค์จะใช้สิทธิ                   
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6. หรือประสงค์เพิกถอนความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
สามารถติดต่อได้ที่  เ จ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) ที่  e-mail: 
PDPA.PAP@pacificpipe.co.th 

 

 


