บริ ษทั ผลธัญญะ จำกัด (มหำชน)
นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลและแนวปฎิบัติ
บทนา
นโยบำยฉบับนี้จดั ทำขึ้นเพือ่ ให้บุคลำกรของบริษทั คู่คำ้ ลูกค้ำ ผูม้ ำติดต่องำนหรือบุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้องได้ทรำบ
และเข้ำใจนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่บริษทั ได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลข้ ำงต้น
บริษทั ผลธัญญะ จำกัด (มหำชน) ("บริษทั ") ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของข้อ มูลส่ วนบุคคล เพือ่ ให้เป็ นไปตำมที่
พระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในกำรรับ รองสิ ทธิของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับกำรคุ้มครองในเรื่ องกำร
เก็บรวบรวมและเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่ทำกำรเก็บ รวบรวม และประมวลผลข้อ มูล โดยประกำศฉบับ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
แจ้งเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลทรำบถึงวัตถุประสงค์และรำยละเอียดของกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ตลอดจนสิทธิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เพือ่ รับทรำบและทำควำมเข้ำใจในวัตถุประสงค์ของบริษทั
คานิยาม
“บริษทั ” หมำยถึง บริษทั ผลธัญญะ จำกัด (มหำชน) รวมถึงบริษทั ย่อยที่อยูใ่ นอำนำจควบคุม
“บุคลำกรของบริษทั ” หมำยถึง กรรมกำร พนัก งำน ลูกจ้ำง ของบริษทั ผลธัญญะ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย และ/
หรือ บริษทั ที่อยูใ่ นอำนำจควบคุม
“ลูกค้ำ” หมำยถึง บุค คลทัว่ ไป องค์กร บริษทั ห้ำงร้ำน/นิติบุคคล รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนภำครัฐ ที่ซ้อื สินค้ำ และ/หรือใช้
บริกำรของบริษทั
“คู่คำ้ ” หมำยถึง บริษทั ห้ำงร้ำน/นิติบุคคล และบุคคล ที่ซ้อื -ขำยสินค้ำ หรือบริกำรให้กบั บริษทั
“ผูม้ ำติดต่องำน หมำยถึง บุคคลภำยนอกที่เข้ำมำติดต่องำน มำเยีย่ มชม หรือมำตรวจสอบใดๆ กับบริษทั ที่นอกเหนือจำก
กำรซื้อและขำยสินค้ำบริกำร
“ข้อมูลส่ วนบุคคล” หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สำมำรถระบุตวั บุคคลนั้นได้ ทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม แต่ไม่
รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรม ตัวอย่ำงของข้อมู ลส่วนบุคคล เช่น
(1) ชื่อ-นำมสกุล หรือชื่อเล่น
(2) เลขประจำตัวประชำชน เลขหนังสื อเดินทำง เลขบัตรประกันสังคม เลขใบอนุญำตขับ ขี่ เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี
เลขบัญชีธนำคำร เลขบัตรเครดิต
(3) ที่อยู่ อีเมล หมำยเลขโทรศัพท์
(4) ข้อมูลอุปกรณ์ สำหรับกำรใช้งำนเครือข่ำยหรือเครื่องมือ เช่น IP address, MAC address และ Cookie ID เป็ นต้น
(5) ข้อมูลทำงชีวมิติ (Biometric) เช่น ภำพใบหน้ำ ลำยนิ้วมือ ฟิ ล์มเอกซเรย์ ข้อมูลสแกนม่ำนตำ ข้อมูลอัตลัก ษณ์เสียง
รวมถึงข้อมูลทำงพันธุกรรม เป็ นต้น
(6) ข้อมูลระบุทรัพย์สินของบุคคล เช่น ทะเบียนรถ และโฉนดที่ดิน เป็ นต้น
(7) ข้อ มูลที่สำมำรถเชื่อ มโยงไปยังข้อมูล ข้ำงต้นได้ เช่น วันเกิดและสถำนที่เกิด เชื้อชำติ สัญชำติ น้ ำหนัก ส่วนสู ง
ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ (Location) ข้อมูลกำรแพทย์ ข้อมูลกำรศึกษำ ข้อมูลทำงกำรเงิน และข้อมูลกำรจ้ำงงำน เป็ นต้น
(8) ข้อมูลกำรประเมินผลกำรปฎิบตั ิงำนหรือควำมเห็นของนำยจ้ำงต่อกำรทำงำนลูกจ้ำง
(9) ข้อมูลบันทึกที่ใช้ติดตำมตรวจสอบกิจกรรมต่ำงๆ ของบุคคล เช่น บันทึกข้อมูลกำรใช้งำน ( Log file) เป็ นต้น
(10) ข้อมูลที่สำมำรถใช้ในกำรค้นหำข้อมูลส่วนบุคคลอื่นทำงอินเตอร์เน็ต
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“ข้อ มูล ” หมำยถึง สิ่งที่สื่อควำมหมำยให้รู้เ รื่องรำวข้อ เท็จจริ ง ข้อมูล หรือสิ่ งใดๆ ไม่วำ่ กำรสื่ อควำมหมำยนั้นจะท ำได้
โดยสภำพของสิ่งของนั้นเองหรือผ่ำนวิธีกำรใดๆ และไม่วำ่ จะได้จดั ทำไว้ในรูปของเอกสำร แฟ้ม รำยงำน หนังสือ แผนผัง แผน
ที่ ภำพถ่ำย ภำพวำด กำรบันทึกเสียง กำรบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่
บันทึกไว้ปรำกฎได้
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว” หมำยถึง ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้งำน ที่เกี่ยวกับ เชื้อชำติ เผ่ำพันธ์ ควำมคิดเห็น
ทำงกำรเมือง ควำมเชื่อลัทธิ ศำสนำ หรื อปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติอ ำชญำกรรม ข้อมูลสุ ขภำพ ควำมพิก ำร พันธุกรรม
ข้อมูลชีวภำพ ข้อมูลภำพจำลองใบหน้ำ ม่ำนตำหรือลำยนิ้วมือ ข้อมูลสหภำพแรงงำน หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งคณะกรรมกำรคุม้ ครอง
ข้อมูลส่นบุคคลได้ประกำศให้เป็ นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว
“ผูค้ วบคุมข้อมูล” หมำยถึง บริษทั ผลธัญญะ จำกัด (มหำชน)
“ผูป้ ระมวลผลข้อมูล” หมำยถึง บุคคลผูป้ ระมวลผลข้อมูลเพือ่ ประโยชน์หรือในนำมของผูค้ วบคุมข้อมูล
“บุคคล” หมำยถึง บุคคลธรรมดำ ซึ่งเป็ นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลตำมนโยบำยฉบับนี้
“เจ้ำหน้ำที่คุ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ คคล” หมำยถึง ผู้ที่ไ ด้รับ มอบหมำยให้มีห น้ำที่ ใ ห้ค ำแนะน ำและตรวจสอบกำร
ดำเนินงำน ประสำนงำน และให้ควำมร่วมมือ กับสำนัก งำนคณะกรรมกำรคุ ้ม ครองข้อมูลส่ วนบุค คล รวมถึงหน่วยงำนอื่นที่
เกี่ยวข้อง
นโยบายและแนวปฎิบัติ
1. การเก็บรวบรวม การใช้ หรือเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
การเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคล คือ กำรเข้ำถึงและเข้ำใช้บริก ำรในระบบโปรแกรมและเว็บ ไซต์ เช่น ระบบโปรแกรมทำง
บัญชี กำรใช้เ ว็บ ไซต์ใ นกำรสมัค รเป็ นสมำชิก และไม่ได้เ ป็ นสมำชิก เป็ นต้น ซึ่งบริ ษทั จัดให้มีข้ ึนเพื่อ วัตถุป ระสงค์ใ นกำร
ดำเนินงำนของบริษทั กำรใช้สั่งซื้อสินค้ำและบริกำร สอบถำมข้อมูล ร้องเรียน แจ้งข้อเสนอแนะ รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็ นตำมที่
เจ้ำของข้อมูลต้องให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลที่ท ำให้สำมำรถระบุตวั ตนได้ เพื่อให้บ ริษทั ได้ดำเนินกำรให้สิทธิหรือประโยชน์ สำหรับ
กำรเข้ำใช้บริกำรตำมเงื่อนไขที่ตกลงกัน รวมถึง พัฒนำคุณภำพสินค้ำและบริกำร กำรจัดท ำกำรตลำดเกี่ยวกับสิ นค้ำหรื อบริกำร
กำรจัดกิจกรรมส่งเสริม กำรขำย กำรประชำสัมพันธ์ขอ้ มูล ที่เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้ำและบริกำร กำรทำวิจยั วิเครำะห์และ
กำรสำรวจตลำด กำรทำข้อมูลเชิงสถิติเพือ่ นำเสนอสินค้ำและบริกำรใหม่
บริษทั มีกำรเก็บรวบรวม กำรใช้ กำรจัดเก็บ และกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุค คลของเจ้ำของข้อมูล โดยให้ควำมสำคัญ
อย่ำงยิง่ ถึ งควำมถูก ต้อง ครบถ้วน และเป็ นปัจจุบนั ของข้อมูล ด้วยวิธีก ำรที่ชอบด้วยกฎหมำยและเป็ นธรรม บริษทั มีกำรจัดเก็บ
ข้อ มูล เท่ ำที่ จำเป็ นในกำรให้บ ริ ก ำรธุ รกรรมทำงอิเล็ก ทรอนิก ส์ รวมถึงกำรดำเนินงำนในด้ำนอื่น ๆตำมอ ำนำจหน้ำที่และ
วัตถุประสงค์ในกำรดำเนินงำนของบริษทั ซึ่งเป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนดเท่ำนั้น โดยบริษทั จะแจ้งให้เจ้ำของข้อมูลทรำบและ
ขอควำมยินยอมก่อนเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุค คลนั้น เว้นแต่เป็ นกรณีที่กฎหมำยกำหนด และหรือในกรณีอื่นๆ
ตำมที่กำหนดไว้ในนโยบำยฉบับนี้
บริษทั อำจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลผ่ำนหลำยช่องทำง ดังต่อไปนี้
1.1 เก็บรวบรวมโดยตรงจากเจ้าของข้ อมูลส่ วนบุคคล เช่น
(1) กำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจำกกำรกรอกข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบกระดำษ และ/หรือ รูปแบบออนไลน์
(2) ข้อมูลที่ เจ้ำของข้อมูลลงทะเบียนไว้ก ับบริษทั ในกำรติดต่อ สอบถำม สร้ำงบัญชีผใู้ ช้งำน กำรสั่งซื้อสิ นค้ำจำก
เว็บ ไซต์ ข้อเสนอแนะ หรือ คำติชมเกี่ยวกับสิ นค้ำหรือ บริก ำรผ่ำนเว็บไซต์ ลงทะเบียนเพื่อรับข่ ำวสำรหรือ เข้ำ
ร่วมกิจกรรมที่บริษทั จัดขึ้น รวมถึงผ่ำนทำงโซเชียลมีเดีย ฯลฯ ตัวอย่ำงข้อ มูลส่วนตัวที่ล งทะเบียนอำจหมำยถึง
ชื่อ -นำมสกุล เพศ อำยุ วันเดือนปี เกิด ที่อ ยู่ อีเมล เป็ นต้น บริษทั อำจใช้ข ้อ มูล เหล่ำนี้ใ นกำรติดต่อ เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษทั
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1.2. ข้ อมูลจากโซเชียลมีเดีย
กรณี เจ้ำของข้อ มูลติดต่อ บริษทั ผ่ำนทำงโซเชียลมีเดีย ข้อ มูลที่ บริษทั เก็บ รวบรวมอำจครอบคลุม ถึง ข้อมูลโปรไฟล์
จำกโซเชียลมีเ ดียที่ เจ้ำของข้อ มูล ใช้และอนุญำตให้เข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำว อำทิ รู ปโปรไฟล์ ที่อ ยูอ่ ีเมล รำยชื่อ เพื่อน ซึ่งถือได้ว่ำ
ท่ำนอนุญำตให้บริษทั เข้ำถึง เก็บรวบรวม และใช้ขอ้ มูลจำกโซเชียลมีเดียนี้ได้ตำมข้อกำหนดในนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี้
1.3. ข้ อมูลจากการใช้ งานของเจ้าของข้ อมูล
เมื่อ เข้ำใช้งำนเว็บไซต์ของบริ ษทั บริ ษทั อำจเก็บ ข้อ มูล จำกกำรใช้งำน อำทิ รหัสของเครื่ อง ที่อยู่ IP รวมถึง ข้อมูล
ตำแหน่งที่ต้งั ข้อมูลบรำวเซอร์ ภำษำที่เลือกใช้ วันเวลำและระยะเวลำที่เข้ำใช้งำน ข้อมูล กำรซื้อสินค้ำ ควำมชื่นชอบ และข้อมูล
อื่นๆที่เกี่ยวข้อ งกับ วิถีทำงกำรดำเนินชีวติ (Lifestyle) ได้แก่ งำนอดิเ รก กีฬำที่ชื่นชอบ เป็ นต้น เพื่อวิเครำะห์และทำควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรใช้งำน และนำเสนอเว็บไซต์และข่ำวสำรต่ำงๆ ของบริษทั ให้สอดคล้อ งกับ ควำมต้อ งกำร (ยกเว้นเจ้ำของข้อ มูล
เลือกที่จะไม่รับข้อมูลข่ำวสำรจำกบริษทั ) ข้อ มูลเหล่ำนี้เป็ นข้อ มูลที่ บริษทั เก็บรวบรวมจำกผูใ้ ช้งำนทุกคนไม่วำ่ จะมีบ ัญชีผใู้ ช้
หรือมีกำรกรอกข้อ มูลใดๆ บนเว็บไซต์น้ หี รื อไม่ก็ตำม บริษทั อำจจะได้รับข้อมูลส่ วนบุค คลจำกแหล่งอื่น หำกเจ้ำของข้อมูลได้
ให้ควำมยินยอมในกำรเปิ ดเผยข้อมูลนั้น ในกรณี น้ ีหมำยรวมถึง ข้อมูลที่มำจำกแหล่งกำรค้ำอื่นๆ เช่น ฐำนข้อมูลสำธำรณะ และ
ตัวแทนจัดหำข้อมูลรวมถึงข้อมูลจำกบุคคลอื่นใด
2. ฐานการประมวลผลข้ อมูล และวัตถุประสงค์การประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
การประมวลผลข้ อมูล คือ บริ ษทั จะนำข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนมำประมวลผลข้อมูล โดยดำเนินกำร เช่น กำรเก็บ
บันทึก จัดระบบ จัดโครงสร้ำง เก็บรักษำ เปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยน กำรรับ พิจำรณำ ใช้ เปิ ดเผยด้วยกำรส่ งต่อ เผยแพร่ หรื อ
กระทำอื่นใดเพือ่ ให้เกิดควำมพร้อมใช้งำน กำรจัดวำงหรือผสมเข้ำด้วยกัน กำรจำกัด กำรลบ หรือกำรทำลำย
2.1 การประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริษทั มีกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภำยใต้ฐำนกำรประมวลผลข้อมูล ดังต่อไปนี้
ฐานสั ญญา (contract) เมื่อ เจ้ำของข้อ มูลสมัครเป็ นสมำชิก หรือ ไม่ได้เป็ นสมำชิก รวมถึงกำรใช้บริ กำรด้ำนอื่นๆ
จำเป็ นอย่ำงยิง่ ที่เจ้ำของข้อมูล ต้องให้ขอ้ มูลแก่บริ ษทั เพือ่ บริษทั จะได้นำข้อมูล ส่วนบุคคดังกล่ำวนั้นไปประมวลผลเกี่ยวกับกำร
ให้บริกำรตำมเงื่อนไขที่ตกลงในกำรให้บริกำร รวมถึงนำไปใช้ในกำรติดต่อสื่อสำร ติดตำม และแจ้งผลประโยชน์เกี่ยวกับสินค้ำ
หรื อบริ กำร ตอบข้อ คำถำม ซึ่งหำกเจ้ำของข้อ มูลไม่ได้ใ ห้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลดังกล่ำวจะท ำให้บ ริ ษทั ไม่สำมำรถให้บ ริก ำร ไม่
สำมำรถจัดสิท ธิและประโยชน์ตำมเงื่อ นไข ไม่สำมำรถติดต่อสื่ อ สำร และไม่สำมำรถตรวจสอบควำมสำมำรถในกำรเข้ำท ำ
สัญญำ รวมถึงตรวจสอบควำมเป็ นตัวตนของเจ้ำของข้อมูลได้ ซึ่งเป็ นไปตำมมำตรำ 24(3) ของพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ฐานความยินยอม (Consent) กรณี มีค วำมจำเป็ นบริ ษทั อำจนำข้อ มู ล ส่ วนบุค คลของเจ้ำของข้อ มูล ไปใช้ใ นกำร
ประมวลผลข้อมูลเพือ่ กำรออกแบบหรือพัฒนำผลิตภัณฑ์ และ/หรือกำรบริกำรเพือ่ นำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือกำรบริกำรเพือ่
จัดกิจกรรมทำงกำรตลำดของบริ ษทั หรื อ เก็บรวบรวมใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อมูล ส่วนบุค คลของเจ้ำของข้อ มูล เพื่อวัตถุป ระสงค์
เกี่ยวกับกำรตลำดแบบตรง หำกเจ้ำของข้อมูลไม่ประสงค์ในส่วนนี้สำมำรถถอนคำยินยอมได้โดยผ่ำนช่องทำงติดต่อของบริษทั
ฐานประโยชน์ อันชอบธรรม (Legitimate Interest) กรณี มีค วำมจำเป็ นบริ ษทั อำจนำข้อ มูลส่ วนบุคคลของเจ้ำของ
ข้อ มู ล ไปใช้ใ นกำรประมวลผลเพื่อ กำรจัดกำรและจัดท ำรำยงำนที่ จำเป็ นภำยในบริ ษทั กำรดูแลรัก ษำระบบเพื่อ กำรรัก ษำ
มำตรฐำนหรือพัฒนำในบริ กำรนั้น กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงภำยในองค์กร กำรควบคุม และกำรตรวจสอบภำยใน ซึ่งมีควำม
จำเป็ นเพือ่ ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของผูค้ วบคุมข้อมูลและกำรนำไปใช้ของผูป้ ระมวลผลข้อมูล ซึ่งเป็ นไปตำมมำตรำ 24
(5) ของพระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ. ศ. 2562
ฐานหน้ าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) กรณีมีควำมจำเป็ นบริษทั อำจนำข้อมูล ของเจ้ำของข้อ มูลไปใช้ในกำร
ประมวลผลข้อ มูลเพื่อปฏิบตั ิตำมกฎหมำย เช่น พระรำชบัญญัติก ำรบัญชี พ.ศ. 2543 พระรำชบัญญัติบ ริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ.
นโยบำยควำมคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ลงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2564
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2535 และกฎหมำยอื่นที่บ ริษทั ต้อ งอยูภ่ ำยใต้กำรบังคับ ให้ส่งข้อมูลส่ วนบุค คล เช่น ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ ที่ใ ห้
อำนำจศำลสั่งให้คู่ควำมส่ งเอกสำรหรื อข้อมูลในกำรพิจำรณำคดีควำม เป็ นต้นซึ่งเป็ นไปตำมมำตรำ 24 (6) ของพระรำชบัญญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
2.2 วัตถุประสงค์ การประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริษทั กำหนดวัตถุประสงค์ของกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
2.2.1 ข้อ มูล ส่ วนบุคคลของลู ก ค้ำ คู่ค้ำ หรื อ ผู้ม ำติดต่อ งำน บริ ษทั จัดเก็บ รัก ษำและจะนำไปใช้เ พื่อ วัตถุป ระสงค์
ดังต่อไปนี้
(1) นำเสนอข้อมูลสินค้ำและบริกำร กำรจัดกิจกรรมแข่งขันชิงรำงวัล กิจกรรมส่งเสริมกำรขำย ตลอดจนกำรให้
ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ที่เจ้ำของข้อมูลได้แจ้งควำมประสงค์ที่จะรับข้อมูล
(2) กำรตอบสนองต่อข้อซักถำมและให้คำปรึกษำ
(3) วิเครำะห์ประสิทธิภำพของสื่อโฆษณำ กำรแข่งขัน และกำรส่งเสริมกำรขำย
(4) ปรับปรุง ปรับแต่งเว็บไซต์ตำมควำมต้องกำร รวมถึงกำรประเมินสถิติก ำรเข้ำเว็บไซต์ เช่น เวลำในกำรเยีย่ ม
ชมร้ำนค้ำ ไม่วำ่ เจ้ำของข้อมูลจะเคยเยีย่ มชมมำก่อนหรือไม่ รวมถึงกำรเยีย่ มชมสำขำของบริษทั
(5) ทำให้เว็บไซต์ใช้งำนได้ง่ำยขึ้น รวมถึง ปรับเว็บไซต์และสินค้ำให้เหมำะสมกับควำมสนใจและควำมต้องกำร
(6) พัฒนำคุณภำพสินค้ำและบริกำรของบริษทั ตำมข้อมูลและผลสำรวจทำงกำรตลำด
(7) กำรให้กำรสนับสนุนและกำรบำรุงรักษำเกี่ยวกับสินค้ำ
(8) กำรออกใบรับรองกำรให้บริกำรตำมกำรรับประกันสินค้ำ
(9) กำรให้บริกำรสมำชิกต่ำงๆ
(10) กำรให้บริกำรข้อมูล กำรจัดทำข้อมูลด้ำนสถิติ
(11) ตรวจสอบเพือ่ วัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำและปรับปรุง สินค้ำ กลยุทธ์ทำงธุรกิจ
(12) กำรดำเนินงำนของสัญญำ
2.2.2 ข้อ มูล ส่ วนบุคคลที่เ กี่ยวกับ บุคลำกรของบริ ษทั รวมถึง บริษทั คู่ ค ้ำ และบุค คลที่สำม บริ ษทั จะนำไปใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(1) กำรสื่อสำร และ/หรือ กำรเจรจำทำงธุรกิจ
(2) กำรจัดกำรข้อมูล และกำรประมวลผลข้อมูล อำทิ ข้อมูลเกี่ยวกับรำยได้ กำรรับ จ่ำย ชำระเงิน
(3) กำรทำงำนที่เกี่ยวเนื่องจำกสัญญำและงำนที่ได้รับมอบหมำย
2.2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูถ้ ือหุน้ บริษทั จะนำไปใช้เพือ่ วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(1) กำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.2.4 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับกำรเข้ำทำงำนและกำรลำออก ของบุคลำกรของบริษทั และผูส้ มัครงำน
(1) เพือ่ กำรจัดทำฐำนข้อมูล และกำรเก็บประวัติ (รวมถึงกำรฝึ กงำน)
(2) เพือ่ พิสูจน์ตวั ตน ตรวจสอบประวัติกำรศึกษำ และประวัติกำรทำงำน
(3) เพือ่ กำรจัดทำสวัสดิกำร
(4) เพือ่ ประโยชน์ในกำรใช้สิทธิลดหย่อนภำษี
(5) เพือ่ กำรติดต่อ ประเมินผล และบริหำรควำมสัมพันธ์
(6) เพือ่ กำรบริหำรและจัดกำรควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
(7) เพือ่ กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และกฎระเบียบ ตลอดจนแนวทำงหรือ ข้อก ำหนดต่ำงๆ ของหน่วยงำนที่กำกับ
ดูแลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั
นโยบำยควำมคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ลงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2564
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(8) เพือ่ กำรปฏิบตั ิตำมระเบียบกำรดำเนินกำรภำยในของบริษทั
(9) เพือ่ กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรให้บริกำรของบริษทั และบริหำรควำมสัมพันธ์ของบริษทั
3. ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่จะทาการประมวลผล และระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
บริษทั จะท ำกำรประมวลผลข้อมูล ข้อ มูลส่วนบุคคล ตำมนโยบำยของบริษทั เช่น ชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ สถำนที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล และข้อมูลกำรใช้บริกำรอื่นๆ ของเจ้ำของข้อมูล เป็ นต้น
บริษทั จัด เก็บข้อ มูลส่วนบุคคลด้วยวัตถุป ระสงค์ใ ดวัตถุป ระสงค์หนึ่งตำมที่ระบุในนโยบำย โดยบริษทั จะเก็บข้อมูล
จนกว่ำจะได้ดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ดงั กล่ำวนั้น และจะไม่เก็บข้อมูลดังกล่ำวหำกบรรลุวตั ถุประสงค์แล้ว เว้นแต่ บริ ษทั
จำเป็ นที่จะต้องดำเนินกำรด้วยเหตุผลตำมกฎหมำย
4. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้ อมูลส่ วนบุคคลอาจเปิ ดเผย
บริษทั อำจทำกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้กบั ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ผูต้ รวจสอบภำยนอกของบริษทั และ
หน่วยงำนรำชกำรตำมที่กฎหมำยกำหนด เป็ นต้น
5. สิ ทธิของเจ้าของข้ อมูล
สิท ธิตำมกฎหมำยของเจ้ำของข้อมูล สำมำรถขอใช้สิท ธิต่ำงๆ ได้ภ ำยใต้ข ้อ ก ำหนดของกฎหมำย และนโยบำยที่
กำหนดไว้ในขณะนี้ หรือ ที่จะมีกำรแก้ไขเพิม่ เติม ในอนำคต ตลอดจนหลักเกณฑ์ตำมที่บริ ษทั กำหนดขึ้น และในกรณี เจ้ำของ
ข้อมูลมีอำยุไม่ครบ 20 ปี บริบูรณ์ หรือถูกจำกัดควำมสำมำรถในกำรทำนิติกรรมตำมกฎหมำย ท่ำนสำมำรถขอใช้สิทธิโดยให้บิดำ
และมำรดำ ผูใ้ ช้อำนำจปกครอง หรือมีผอู้ ำนำจกระทำกำรแทนเป็ นผูแ้ จ้งควำมประสงค์ โดยสิทธิของท่ำนมีดั งต่อไปนี้
5.1 สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอม เจ้ำของข้อมูล สำมำรถเพิกถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่
ได้ให้ควำมยินยอมกับบริษทั ได้ตลอดระยะเวลำที่ขอ้ มูลส่วนบุคคลนั้นอยูก่ บั บริษทั
5.2 สิ ทธิ ใ นกำรเข้ำถึงข้อ มูลส่ วนบุคคล โดยขอให้บ ริ ษทั ท ำสำเนำข้อ มูล ส่ วนบุ ค คลดังกล่ำวให้กบั เจ้ำของข้อมูล ได้
รวมถึงขอให้บริษทั เปิ ดเผยกำรได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้ำของข้อมูลไม่ได้ให้ควำมยินยอมต่อบริษทั ได้
5.3 สิท ธิ ในกำรแก้ไขข้อ มูล ส่วนบุคคลให้ถูกต้อ ง โดยขอให้บ ริ ษทั แก้ไขข้อมูล ที่ไม่ถูกต้อ งหรื อ เพิ่มเติม ข้อ มูล ที่ไม่
สมบูรณ์ได้
5.4 สิทธิในกำรลบข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำรขอให้บริษทั ทำกำรลบข้อมูลด้วยเหตุบำงประกำรได้
5.5 สิ ท ธิใ นกำรระงับ กำรใช้ขอ้ มูล ส่ วนบุค คล เจ้ำของข้อมูล มี สิท ธิใ นกำรระงับ กำรใช้ขอ้ มูล ส่ วนบุคคลด้วยเหตุบ ำง
ประกำรได้
5.6 สิทธิในกำรให้โอนย้ำยข้อมูล ส่วนบุคคล เจ้ำของข้อมูล มี สิทธิในกำรโอนย้ำย ข้อ มูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้กบั บริษทั
ไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลรำยอื่น หรือเจ้ำของข้อมูลเอง ด้วยเหตุบำงประกำรได้
5.7 สิทธิในกำรคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อ มูลส่วนบุค คล เจ้ำของข้อมูลมี สิท ธิในกำรคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลด้วยเหตุบำงประกำรได้
5.8 สิ ท ธิร้องเรียนต่อผูม้ ีอำนำจตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หำกเจ้ำของข้อมูลเชื่อว่ำกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผย
ข้อมูลเป็ นกำรกระทำในลักษณะที่ฝ่ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กำรใช้สิท ธิของเจ้ำของข้อมูล ดังกล่ำวข้ำงต้นอำจถูกจำกัดภำยใต้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และมีบำงกรณีที่มีเหตุจำเป็ นที่
บริษทั อำจปฏิเสธหรือไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมคำขอใช้สิทธิขำ้ งต้น เช่น ต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยหรื อคำสัง่ ศำล เพือ่ ประโยชน์
สำธำรณะ กำรใช้สิทธิอำจละเมิดสิทธิเสรีภำพของบุคคลอื่น เป็ นต้น หำกบริษทั ปฏิเสธคำขอข้ำงต้น บริษทั จะแจ้งเหตุผลของกำร
ปฏิเสธให้ทรำบด้วย
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กำรร้อ งขอใดๆ ตำมรำยกำรข้ำงต้นนั้น เจ้ำของข้อ มูล จะต้อ งกระท ำเป็ นลำยลักษณ์ อ ัก ษร และบริ ษทั จะใช้ควำม
พยำยำมอย่ำงดีที่สุดที่จะดำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม ไม่เกินระยะเวลำตำมที่กฎหมำยกำหน โดยบริษทั จะปฏิบตั ิตำม
ข้อกำหนดทำงกฎหมำยที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
ข้อจำกัดในกำรให้บ ริกำรด้ำนต่ำงๆ ในกรณีที่เจ้ำของข้อ มูลขอให้บริ ษทั ลบ ทำลำย ระงับ ขอให้โอน กำรคัดค้ำน
หรือ ทำให้ขอ้ มูล ไม่สำมำรถระบุตวั ตนได้ หรือ ถอนควำมยินยอม อำจท ำให้เกิดข้อ จำกัดกับ บริ ษทั ในกำรทำธุรกรรมหรือ กำร
ให้บริกำรกับเจ้ำของข้อมูลในบำงกรณีได้ ทั้งนี้ภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขของกำรยินยอมใช้บริกำรด้ำนต่ำงๆ และ/หรือตำมที่
กฎหมำยกำหนด
6. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
6.1 จัดให้มีวธิ ีกำรทำงเทคโนโลยีเพือ่ ป้องกันไม่ให้มีกำรเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญำต
6.2 จัดกำรทำลำยข้อมูล ส่วนบุคคลเพือ่ ควำมปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่ำวไม่จำเป็ นสำหรับวัตถุป ระสงค์ทำงกฎหมำยและ
ธุรกิจอีกต่อไป หำกเจ้ำของข้อมูลมีเหตุให้เชื่อว่ำข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิดโดยบริ ษทั กรุณำติดต่อบริษทั ผ่ำนช่องทำงกำรติดต่อ
ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
รหัสผ่ำนของเจ้ำของข้อ มูลมีควำมสำคัญสำหรับ บัญชีกำรใช้บ ริกำร กรุ ณำใช้ตวั เลข ตัวอัก ษรหรือสัญลัก ษณ์ ที่แตกต่ำง
กัน และไม่แบ่งปั นรหัสผ่ำนแก่ผู้อื่น หำกมีกำรแบ่งปันรหัสผ่ำนแก่ผอู้ ื่น เจ้ำของข้อมูลเป็ นผูร้ ับ ผิดชอบต่อกำรกระทำต่ำงๆ ที่ได้
กระทำในนำมหรือผ่ำนทำงบัญชีกำรใช้บริกำรของเจ้ำของข้อมูลและผลที่ตำมมำ หำกไม่สำมำรถควบคุมรหัสผ่ำนได้ อำจส่งผล
ให้ไม่สำมำรถควบคุมข้อ มูลส่ วนบุคคลหรื อข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งให้แก่บริษทั เจ้ำของข้อ มูลอำจต้องยอมรับนิติก รรมใดๆ ที่ก ระท ำ
ในนำมของเจ้ำของข้อมูล ดังนั้นหำกรหัสผ่ำนถูกเปิ ดเผยหรื อไม่เ ป็ นควำมลับไม่ว่ำด้วยเหตุผ ลใดๆ หรือ มีเหตุที่อ ำจเชื่อ ได้ว่ำ
รหัสผ่ำนนั้นถูกเปิ ดเผยหรือไม่เป็ นควำมลับ เจ้ำของข้อมูลควรติดต่อบริษทั เพือ่ เปลี่ยนรหัสผ่ำน อีกทั้งให้ออกจำกระบบบัญชีกำร
ใช้บริกำร (Log off) และปิ ดบรำวเซอร์ (Browser) ทุกครั้งที่ใช้คอมพิวเตอร์สำธำรณะ
6.3 กำรเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลด้วยรู ปแบบเอกสำร มีก ำรจัดเก็บ ในตูเ้ ก็บเอกสำรโดยต้องมีกุญแจเปิ ด - ปิ ด เฉพำะคนที่
เกี่ยวข้องเท่ำนั้น
6.4 กำรเก็บ ข้อมูล ส่วนบุคคลในอุป กรณ์ คอมพิวเตอร์ หรือ ระบบสำรสนเทศ ต้อ งมีรหัส (Password) เฉพำะคนที่เก็บ
รักษำเท่ำนั้น
6.5 กำรเข้ำใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล สำมำรถเพิม่ เติมได้ แต่จะลบ จะเปลี่ยนแปลงจะนำออกเองโดยพลกำรไม่ได้ ต้องได้รับ
อนุมตั ิจำกผูค้ วบคุมข้อมูล
7. การมีส่วนร่ วมของเจ้าของข้ อมูล
บริ ษทั เปิ ดเผยรำยละเอียดข้อมูลส่ วนบุค คลต่อ เมื่อได้รับ ค ำร้อ งขอจำกเจ้ำของข้อมูล ผู้สืบ สิ ทธิ ทำยำท ผู้แทนโดย
ชอบธรรม หรือผูพ้ ทิ กั ษ์ตำมกฎหมำย โดยสำมำรถยืน่ คำร้องขอเรื่องต่ำงๆ ตำมสิทธิของเจ้ำของข้อมูล ทั้งนี้ บริษทั จะดำเนินกำร
ให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม แต่ไม่เกินระยะเวลำที่กฎหมำยได้กำหนดไว้
ในกรณีที่เจ้ำของข้อมูล ผู้สืบสิทธ ทำยำท ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม หรือผูพ้ ทิ ักษ์ตำมกฎหมำย มีกำรคัดค้ำน กำรจัดเก็บ
ควำมถูก ต้อง หรื อกำรกระทำใดๆ เช่น กำรแจ้งปรับปรุ งแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือ ลบข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั จะดำเนินกำร
บันทึกหลักฐำนคำคัดค้ำนกล่ำวไว้เป็ นหลักฐำนด้วย
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8. การส่ งหรือโอนข้ อมูลส่ วนบุคคล ให้หน่วยงานต่ างๆ
บริษทั ไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อ บุคคลภำยนอก อย่ำงไรก็ตำม สำมำรถแบ่งปันข้อมูล ส่วนบุคคลตำมขอบเขตที่
เจ้ำของข้อ มูล ได้ใ ห้ควำมยินยอมกับ บุ คคลภำยนอกที่ เชื่อ ถือ ได้ และบุ ค คลภำยนอกดังกล่ ำวอำจอยู่ใ นประเทศไทยหรื อ
ต่ำงประเทศดังต่อไปนี้
8.1 ตัวแทนสื่ อ โฆษณำ กำรตลำด หรือ กำรส่ งเสริ ม กำรขำยของบริ ษทั เพื่อ วิเ ครำะห์ป ระสิ ท ธิภ ำพของสื่ อ โฆษณำ
กำรตลำด และกำรส่งเสริมกำรขำย รวมถึงบริษทั ย่อย สำขำของบริษทั และคู่คำ้ ทำงธุรกิจทั้งภำยในและต่ำงประเทศ
8.2 บุคคลภำยนอกที่มีหน้ำที่ส่งสินค้ำหรือ ให้บริ กำร เช่น กำรจัดส่งสิ นค้ำหรือพัสดุ ตำมคำสั่งซื้อ ผ่ำนช่องทำงออนไลน์
ใดๆ
8.3 บุคคลภำยนอกที่บริษทั ได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลให้เปิ ดเผยข้อมูล
8.4 ผูใ้ ช้บงั คับกฎหมำย หรือหน่วยงำนรำชกำรที่มีอำนำจร้องขอให้เปิ ดเผยข้อมูล
8.5 ผูว้ เิ ครำะห์เว็บไซต์ เช่น Google เป็ นต้น
9. การส่ งหรือโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลไปต่ างประเทศ
ผูค้ วบคุมข้อมูลอำจส่งหรือโอนข้อมูลของเจ้ำของข้อมูลไปยังต่ำงประเทศได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
9.1. ประเทศปลำยทำงหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีม ำตรฐำนกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วน บุคคล
ที่เพียงพอตำมที่กฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
9.2. ได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูล โดยที่เจ้ำของข้อมูลได้รับแจ้งและรับทรำบถึงมำตรฐำนกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลของประเทศปลำยทำงหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศที่รับข้อมูลนั้นแล้ว
9.3. เป็ นกำรปฎิบตั ิตำมกฎหมำย
9.4. เป็ นควำมจำเป็ นเพือ่ กำรปฎิบตั ิตำมสัญญำซึ่งเจ้ำของข้อมูลเป็ นคู่สัญญำ หรือเพือ่ ใช้ในกำรดำเนินกำรตำมคำขอของ
ผูใ้ ช้งำนข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้ำทำสัญญำนั้น
9.5. เป็ นกำรกระทำตำมสัญญำระหว่ำงผูค้ วบคุมข้อมูลกับบุคคลอื่นโดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูใ้ ช้งำนเจ้ำของข้อมูล
ส่วนบุคคลนั้น
9.6. เพือ่ ป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวติ ร่ำงกำย หรื อสุขภำพของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลใดๆ เมื่อเจ้ำของ
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สำมำรถให้ควำมยินยอมในขณะนั้นได้
9.7. เป็ นควำมจำเป็ นเพือ่ กำรดำเนินภำรกิจเพือ่ ประโยชน์สำธำรณะที่สำคัญ
10. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย
บริ ษทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ใ นกำรแก้ไขเปลี่ ยนแปลงนโยบำยกำรคุ ้ ม ครองข้อ มูล ส่ วนบุ ค คลนี้ ตำมควำมจำเป็ นและ
เหมำะสม หรื อ อย่ำงน้อ ยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อ ให้ สอดคล้อ งกับ แนวปฎิบ ัติ ข้อ บังคับ และกฎหมำยอื่น ที่เ กี่ยวข้อ ง กำรแก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงใดๆ บริษทั จะประกำศและเปิ ดเผยบนหน้ำเว็บไซต์ของบริษทั หรือด้วยวิธีกำรอื่นที่เหมำะสม
11. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
กำรจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคล มีกำรจัดเก็บตำมกรอบเวลำในกำรดำรงสถำนะกำรเป็ นบุคลำกรของบริษทั คู่คำ้ ลูกค้ำ
ผูม้ ำติดต่องำนหรือบุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้อง กำรเป็ นสมำชิกและคู่สัญญำ โดยจัดเก็บไว้ไม่เกิน 10 ปี สำหรับผูท้ ี่ให้ขอ้ มูลไว้แก่
บริษทั เพือ่ ประโยชน์ของตน

นโยบำยควำมคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ลงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2564

หน้ำ 7

บริ ษทั ผลธัญญะ จำกัด (มหำชน)
12. ช่ องทางการติดต่ อ
หำกเจ้ำของข้อมูลมีข้อเสนอแนะ หรือ ต้องกำรสอบถำมข้อ มูล เกี่ยวกับ รำยละเอียดกำรเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกำรขอใช้สิทธิตำมนโยบำยฉบับนี้ สำมำรถติดต่อบริษทั ผ่ำนช่องทำงดังนี้
ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ เจ้ำหน้ำที่คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั ผลธัญญะ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1/11 ถนนลำลูกกำ ตำบลลำดสวำย อำเภอลำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 12150
โทรศัพท์ : 02-791-0111 E-mail: dpo@pdgth.com
วัน-เวลำทำกำร: 08:00- 17:30น. (ยกเว้น วันเสำร์ -วันอำทิตย์ วันหยุดรำชกำรหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์)
นโยบำยกำรคุ้มครองข้อ มูล ส่วนบุค คลฉบับ นี้ จัดท ำขึ้นเพื่อให้สอดคล้อ งกับ พระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อ มูลส่ วน
บุคคล พ.ศ. 2562 โดยได้รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษทั เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2564

ประกำศ ณ วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2564

(รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ)
ประธำนกรรมกำรบริษทั

(นำยบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒั น์)
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
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