เอกสารการขอความยินยอมเรื่องการใช้คุกกี้ (Cookie Consent)
บริษัทฯ ใช้คุกกีเ้ พื่ออะไร

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ใช้คกุ กีเ้ พื่อให้ม่ นั ใจว่าท่าน
จะได้รบั ประสบการณ์ท่ดี ีจากการใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ คุกกีเ้ ป็ น
ไฟล์ขนาดเล็กที่จัดเก็ บข้อมูลและบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่านผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ท่ีทา่ น
เลือกใช้ในขณะที่ทา่ นเข้าชมเว็บไซต์
บริษัทฯ ใช้คุกกีเ้ พื่อเก็บเอกลักษณ์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านโดย
เอกลักษณ์นีท้ าให้บริษัท ฯ สามารถจาลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ
ท่านได้ง่ายขึน้ และข้อมูลเหล่านีจ้ ะถูกนาไปใช้เพื่อปรับปรุ งเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ให้เข้ากับความต้องการของท่านมากยิ่งขึน้ เพื่ อ ความสะดวก
และรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ทา่ น ในบางครัง้ บริษัทฯ จาเป็ นต้องให้
บุคคลที่สามดาเนินการดังกล่าวซึ่งอาจต้องใช้อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล
แอดเดรส (IP Address) และคุก กี ้เ พื่ อ วิ เคราะห์ เชื่ อ มโยงข้อ มูล และ
ประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด ท่านสามารถตัง้ ค่าคุ กกีไ้ ด้
เมื่อท่านเข้าสูเ่ ว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยท่านสามารถเลือกได้วา่ จะอนุญาต
หรือไม่อนุญาตให้คุกกีท้ าการวิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผล

ประเภทคุกกี้
คุกกีป้ ระเภทจาเป็ นถาวร

ตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด
การตัง้ ค่าของท่าน

Cookies)

คุกกีน้ ีม้ ีความจาเป็ นอย่างยิ่งในเว็บไซต์ซ่งึ จะทาให้ท่านสามารถเข้าถึง
ข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์เราได้ คุกกีป้ ระเภทนีจ้ ะถูกจัดเก็บและลบ
ออกหลังจากการท่องเว็บไซต์ของท่าน

คุกกีป้ ระเภทการวิเคราะห์
และวัดผลการทางาน

คุกกีน้ ีช้ ่วยให้บริษัทฯ สามารถวัดผลการทางานโดยประมวลผลจานวน
หน้าที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ตลอดจนจานวนลักษณะเฉพาะของกลุม่ ผูเ้ ยี่ยม

(Analytical/ Performance
Cookies)

ชมนัน้ ๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนามาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรม
ของผูเ้ ยี่ยมชม โดยบริษัทฯ จะนาผลลัพธ์ดัง กล่าวใช้ในการปรับ ปรุ ง
เว็ บ ไซต์ใ ห้ต อบสนองความต้อ งการและใช้ง านของผู้เ ยี่ ย มชมยิ่งขึน้

(Strictly Necessary

อย่างไรก็ ตามข้อ มูลที่ไ ด้แ ละใช้ประมวลผลนัน้ ไม่ไ ด้ระบุช่ื อ หรือ บอก
ความเป็ นตัวตนของท่าน ทัง้ ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และใช้เป็ น
ข้อมูลทางสถิติเท่านัน้
คุกกีป้ ระเภทการทางาน

คุกกีป้ ระเภทนีใ้ ช้จดจาคุณลักษณะต่างๆ ที่ท่านได้เลือกในขณะใช้งาน

(Functional Cookies)

เว็บไซต์ ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้เหล่านีจ้ ะถูกกลับนามาใช้อีกครัง้ ในคราวที่
ท่ า นกลับ มาเยี่ ย มเว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ท ฯ สิ่ ง ที่ ท่ า นเคยได้เ ลื อ กใช้นั้น
จะนามาแสดงผลโดยที่ทา่ นไม่จาเป็ นต้องทาการเลือกใหม่อีก เพื่อความ
สะดวกสบายในการใช้งานของท่าน ข้อ มูลที่ได้และใช้ประมวลผลนัน้
ไม่ได้ระบุช่ือหรือบอกความเป็ นตัวตนของท่าน ทัง้ ไม่มีการเก็ บข้อมูล
ส่วนบุคคล และใช้เป็ นข้อมูลทางสถิติเท่านัน้

คุกกีเ้ พื่อการโฆษณาไปยัง

คุกกีป้ ระเภทนีจ้ ะจดจาการเข้าหน้าเว็บไซต์ จุดเยี่ยมชมและสนใจของ

กลุม่ เป้าหมาย (Targeted

ท่าน ข้อมูลที่ได้นีจ้ ะนาไปประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ และ

and advertising cookies)

นโยบายทางการตลาดที่เหมาะสมกับตัวท่าน ในการนี ้ บริษัทฯ อาจส่ง
ข้อมูลคุกกี ข้ องท่า นไปยัง หน่ว ยงานภายนอกเพื่อ การโฆษณาบริก าร
ที่ ต รงกับ ความต้อ งการของผู้เข้าชมเว็ บไซต์ตามขอบเขตที่ ก ฎหมาย
กาหนด ท่านสามารถเลือกปิ ดการใช้งานคุกกีน้ ไี ้ ด้

เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและคู่ค้า
บริษัท พิบูลย์ชัยน้าพริกเผาไทยแม่ประนอม จ้ากัด
-----------------------------------บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผำไทยแม่ประนอม จ้ำกัด ให้ควำมส้ำคัญกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ ำนใน
ฐำนะที่ท่ำนเป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่ำนเกิดควำมเชื่อมั่นในมำตรกำรด้ำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของบริษัท ควำมเชื่อมั่นของท่ำนในตัวบริษัทมีควำมส้ำคัญเป็นอย่ำงมำกกับกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของท่ำน บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนำสินค้ำและบริกำรให้ตรงกับควำมคำดหวังของท่ำน
และในขณะเดียวกันก็มีกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับกฎหมำย ด้วย
เหตุนี เอกสำรฉบับนีแสดงถึงควำมตังใจของบริษัทในกำรคุ้มครองข้อมูลส่ว นบุคคลของท่ำนตำมพระรำชบัญ ญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในฐำนะที่บริษัทเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะใช้เอกสำรฉบับนีใน
กำรอธิบำยถึงวัตถุประสงค์ของบริษัทในกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
1. ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลส่วนบุค คล” หมำยถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับ บุ ค คลซึ่ง ท้ ำ ให้ ส ำมำรถระบุ ตัว บุ ค คลนันได้ ไม่ว่ำทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพำะ”
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” หมำยถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเชือชำติ เผ่ำพันธุ์ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง
ควำมเชื่อในลัทธิ ศำสนำหรือ ปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติอำชญำกรรม ข้อมูลสุขภำพ ควำมพิกำร ข้อมูล
สหภำพแรงงำน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภำพ (เช่น ข้อมูลภำพจ้ำลองใบหน้ำ ข้อมูลจ้ำลองม่ำนตำ ข้อมูลจ้ำลอง
ลำยนิวมือ) หรือข้อมูลอื่นใดที่กระทบต่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลในท้ำนองเดียวกันตำมที่คณะกรรมกำรคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลประกำศก้ำหนด
“ประมวลผล” หรือ “กำรประมวลผล” หมำยถึง เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีอ้ำนำจในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด้ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลตำมค้ ำ สั่ ง หรื อ ในนำมของผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ทั งนี บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลซึ่ ง
ด้ำเนินกำรดังกล่ำวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่าน
บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลของท่ำนเมื่อ:
 ท่ำนเป็นผู้ติดต่อกับบริษัท
 ท่ำนให้ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท
 ท่ำนติดต่อกับบริษัทผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Social Media เช่น Facebook และ Line Official
Account
 ท่ำนให้ข้อมูลกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce Platform/ Marketplace)
 ท่ำนให้ข้อมูลกับบริษัทผ่ำนงำน Event ที่บริษัทจัดขึน ผ่ำนตัวแทนจ้ำหน่ำย (Distributor) หรือผ่ำนกำร
แนะน้ำจำกบุคคลที่สำม เช่น หน่วยงำนรัฐที่มีหน้ำที่ส่งเสริมกำรค้ำ (เช่น กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ) หรือ
กำรแนะน้ำจำกลูกค้ำปัจจุบันและอดีตลูกค้ำของบริษัท
บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเท่ำที่จ้ำเป็นในกำรเสนอขำยสินค้ำ ปฏิบัติตำมสัญญำ และให้บริกำรกับท่ำน
เพื่อให้ท่ำนติดต่อสอบถำมข้อมูล และเพื่อด้ำเนินธุรกิจในทำงที่ท่ำนสำมำรถคำดหวังได้ว่ำบริษัทจะใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำนเพื่อกำรนัน
บริษัทอำจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่ำง ๆ ของท่ำน ซึ่งสำมำรถจ้ำแนกเป็นกลุ่มได้
ดังนี
ข้อมูลกำรติดต่อ
(Contact Data)

ได้ แ ก่ ชื่ อ -นำมสกุ ล , ที่ อ ยู่ , อี เ มล, หมำยเลขโทรศั พ ท์ , Line ID, เลขทะเบี ย น
ยำนพำหนะ (เฉพำะกรณีท่ำนเป็นผู้เข้ำมำเยี่ยมบริษัท: Visitor)

ข้อมูลด้ำนเทคนิค
(Technical Data)
เฉพำะกรณีท่ำนเข้ำ
เว็บไซต์ของบริษัท

ได้แก่ หมำยเลข IP Address ของคอมพิวเตอร์, ชนิดของบรำวเซอร์, กำรตังค่ำเรื่อง
เขตเวลำ (time zone), ที่ ตั ง (location), ระบบปฏิ บั ติ ก ำร, แพลตฟอร์ ม และ
เทคโนโลยีของอุปกรณ์ที่ใช้เข้ำเว็บไซต์

ข้อมูลกำรใช้งำน
(Usage Data)
เฉพำะกรณีท่ำนเข้ำ
เว็บไซต์ของบริษัท

ได้แก่ หน้ำเว็บไซต์ที่ท่ำนเข้ำถึงก่อนที่ท่ำนจะเข้ำสู่แพลตฟอร์ม, หน้ำเว็บไซต์ที่ท่ำน
เข้ำชม, จ้ำนวนเวลำที่ท่ำนใช้ในกำรชมหน้ำเว็บ ไซต์, สินค้ำหรือข้อมูลที่ท่ำนค้นหำ
ในแพลตฟอร์ม, เวลำและวันที่เข้ำชมเว็บไซต์, ข้อมูลกำรกดดูเว็บไซต์

ข้อมูลกำรสื่อสำร
(Communication
Data)

ได้แก่ อีเมล, บันทึกข้อมูลสนทนำ และข้อมูลในกำรสื่อสำร

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กำรท้ำสัญญำ
(Contract-related
Data)

ได้แก่ เลขประจ้ำตัวประชำชน, ที่อยู่, หมำยเลขบัญชีธนำคำร, วันเดือนปีเกิด, เพศ

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
1. บริษัทได้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มำจำกท่ำนโดยตรง ผ่ำนช่องทำงดังต่อไปนี
 ท่ำนลงทะเบียนในเว็บไซต์ของบริษัท
 ท่ำนมีกำรติดต่อสื่อสำรกับบริษัทด้วยตัวท่ำนเอง หรือติดต่อผ่ำนโทรศัพท์เพื่อสอบถำมเรื่องสินค้ำ
 ท่ำนมีกำรติดต่อสื่อสำรกับพนักงำนขำยของบริษัท
 ท่ ำ นเข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม กำรขำยของบริ ษั ท เช่ น งำน Event ที่ บ ริ ษั ท จั ด หรื อ ผ่ ำ นช่ อ งทำง
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Social Network

2. บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกบุคคลภำยนอก (Third Party) ที่ด้ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมค้ำสั่งหรือในนำมของบริษัท เช่น
 ตัวแทนจ้ำหน่ำย (Distributor)
 หน่วยงำนรัฐที่มีหน้ำที่ส่งเสริมกำรค้ำ (เช่น กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ)
 ลูกค้ำปัจจุบันและอดีตลูกค้ำของบริษัทที่แนะน้ำท่ำนให้มำเป็นลูกค้ำกับทำงบริษัท
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจะไม่ถูกน้ำไปใช้นอกเหนือจำกวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้ก้ำหนดหรือสั่งไว้ และบริษัทได้
ก้ำหนดให้บุคคลภำยนอกต้องรักษำควำมลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมมำตรฐำนของกฎหมำย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย
3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ม ำจำกคุกกี (cookies) เมื่อท่ำนเข้ำชมเว็บไซต์ ของบริษั ท ข้อมูลเหล่ำนีช่วยให้ บ ริ ษั ท
สำมำรถจัดให้มีกำรบริกำรที่ดีขึน เร็วขึน ปลอดภัยขึน และเพื่อควำมเป็นส่วนตัวของท่ำน เมื่อท่ำนใช้บริกำร และ/
หรือเข้ำสู่แพลตฟอร์ม
4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนภำยใต้ขอบเขตของกฎหมำยคุ้มครองข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงเท่ำที่
จ้ำเป็นส้ำหรับกำรด้ำเนินกำรดังกล่ำว บริษัทจะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรขำยสินค้ำและกำรให้บริกำร
ระหว่ำงท่ำนกับบริษัทที่เป็นกำรจ้ำเป็น:
 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้ วยกฎหมำยของบริษั ท (Legitimate Interests) หรือประโยชน์โดยชอบด้ ว ย
กฎหมำยของบุคคลภำยนอก หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของท่ำน โดยที่ไม่ท้ำให้สิทธิขันพืนฐำน
ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนนันลดน้อยลง
 เพื่อกำรปฏิบัติตำมสัญญำที่ท่ำนเป็นคู่สัญญำ หรือเพื่อใช้ในกำรด้ำเนินกำรตำมค้ำขอของท่ำนก่อนเข้ำท้ำ
สัญญำ
 เพื่อเป็นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยของบริษัท หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรื อ
สุขภำพของบุคคล

บริษัทได้สรุปกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในกำรให้บริกำรกับท่ำน พร้อมทังอธิบำยฐำนกำรประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ชอบธรรม (Lawful Basis of Processing) ที่บริษัทใช้ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนใน
แต่ละกิจกรรมตำมตำรำงข้ำงล่ำง
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1. ท่านในฐานะลูกค้าของบริษัท
ตอบข้อสอบถำมของท่ำนเกี่ยวกับ - ข้อมูลกำรติดต่อ
สินค้ำและบริกำรของบริษัท
- ข้อมูลกำรสื่อสำร

1) เพื่ อ กำรจ้ ำ เป็ น เพื่ อ กำรปฏิ บั ติ ต ำม
สัญญำ (มำตรำ 24 (3))
2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย
ของบริษัทในกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับ สินค้ ำ
และบริกำรที่ท่ำนสนใจ (มำตรำ 24 (5))

ปฏิบัติตำมสัญญำซือขำย/ สัญญำ - ข้อมูลกำรติดต่อ
เพื่อกำรจ้ำเป็นเพื่อกำรปฏิบัติตำมสัญญำ
ให้บริกำรกับท่ำนในฐำนะลูกค้ำ
(มำตรำ 24 (3))
- ข้อมูลกำรสื่อสำร
รวมถึง
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำร
 จัดส่งสินค้ำให้กับท่ำน
ท้ ำ สั ญ ญ ำ (Contract ออกเอกสำรส่งสินค้ำ
related Data)
 บริกำรหลังกำรขำย
 รับเรื่องร้องเรียนจำก
ท่ำน
เพื่อจัดกำรควำมสัมพันธ์กับท่ำน - ข้อมูลกำรติดต่อ
ในฐำนะลูกค้ำ
- ข้อมูลกำรสื่อสำร

1) เป็ น กำรจ้ ำ เป็ น เพื่ อ กำรปฏิ บั ติ ต ำม
สัญญำ (มำตรำ 24 (3))
2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย
ของบริษัทในกำรแนะน้ำสินค้ำและบริกำร

วัตถุประสงค์

ประเภทข้อมูล

ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่
ชอบธรรม
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ควำมต้ อ งกำรของท่ ำ น
และเก็บข้อมูลรวมถึงศึกษำรูปแบบกำรใช้
บริกำรของลูกค้ำ เพื่ อพัฒนำบริก ำรของ
บริษัท (มำตรำ 24 (5))

เพื่อท้ำกำรตลำดแบบตรงกับท่ำน - ข้อมูลกำรติดต่อ
ในกำรเสนอสิ น ค้ ำ หรื อ บริ ก ำร - ข้อมูลกำรสื่อสำร
รวมถึงสิทธิพิเศษที่ท่ำนอำจสนใจ
2. ท่านในฐานะผู้เข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท

บริ ษั ท จะขอควำมยิ น ยอมจำกท่ ำ น
(มำตรำ 24)

เพื่ อ บริ ห ำรจั ด กำรเว็ บ ไซต์ ข อง - ข้อมูลกำรติดต่อ
บริ ษั ท พั ฒ นำบริ ก ำรของบริษัท - ข้อมูลด้ำนเทคนิค
และเพื่อแก้ปัญหำในเชิงเทคนิคที่
เกิดขึนในกำรใช้เว็บไซต์

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของ
บริษัทในกำรน้ำข้อมูลและสถิติกำรใช้งำน
เว็ บ ไซต์ ข องท่ ำ นมำวำงแผนธุ ร กิ จ เพื่ อ
พั ฒ นำกำรให้ บ ริ ก ำรของบริ ษั ท เพื่ อ ให้
บริ ก ำรลู ก ค้ ำ ได้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพมำกขึ น
(มำตรำ 24 (5))

เพื่อวิเครำะห์ข้อมูลในกำรพัฒนำ - ข้อมูลด้ำนเทคนิค
เว็บไซต์ และพัฒนำประสบกำรณ์ - ข้อมูลกำรใช้งำน
ของลู ก ค้ ำ ในกำรรั บ บริ ก ำรจำก
บริษัท

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของ
บริ ษั ท ในกำรก้ ำ หนดเป้ ำ หมำยลู ก ค้ ำ
ลั ก ษณะกำรใช้ ง ำนของลู ก ค้ ำ และกำร
ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบโจทก์กำรใช้ง ำน
ของลูกค้ำ (มำตรำตรำ24 (5))

3. ท่านในฐานะผู้เข้ามาเยี่ยมบริษัท (Visitor)
เพื่ อ รั ก ษำควำมปลอดภั ย กั บ ตั ว - ข้อมูลกำรติดต่อ
ท่ ำ นและดู แ ลควำมเรี ย บร้ อ ยใน

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของ
บริษัท และตัวท่ำน (มำตรำ 24 (5))

วัตถุประสงค์

ประเภทข้อมูล

ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่
ชอบธรรม

ด้ำนควำมปลอดภัยตลอดเวลำใน
กำรที่ท่ำนเข้ำมำเยี่ยมชมบริษัท
4. ท่านในฐานะคู่ค้ากับบริษัท
เพื่อให้บริกำรกับท่ำน หรือรับ
บริกำรจำกท่ำน รวมถึงกำร
ติดต่อสื่อสำรกับท่ำนในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับกำรท้ำสัญญำทังก่อน
ท้ำสัญญำและภำยหลังท้ำสัญญำ
โดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ:

- ข้อมูลกำรติดต่อ
- ข้อมูลกำรสื่อสำร

1) เพื่ อ กำรจ้ ำ เป็ น เพื่ อ กำรปฏิ บั ติ ต ำม
สัญญำกับท่ำน (มำตรำ 24 (3))

- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำร 2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย
ของบริษัท (มำตรำ 24 (5))
ท้ำสัญญำ (Contractrelated Data)

- เป็นหลักฐำนในกำรจ่ำยเงินและ
ค่ำจ้ำงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญำ
- ตรวจสอบควำมเรี ย บร้ อ ยของ
สินค้ำหรือบริกำร
- รับเรื่องร้องเรียนใด ๆ
บริษัทอำจใช้ฐำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรมมำกกว่ำหนึ่งฐำนในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่ำนขึนอยู่กับวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมของบริษัทที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
5. การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
1. บริษัทอำจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้กับบุคคลภำยนอก ดังต่อไปนี
 ตัวแทนจ้ำหน่ำยสินค้ำของบริษัท (Distributor)
 แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce Platform/ Marketplace)

 แพลตฟอร์มกำรตลำดหรือโฆษณำออนไลน์
 บริษัทหรือที่ปรึกษำด้ำนกำรตลำด
 หน่วยงำนภำครัฐ เช่น กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ
 ที่ปรึกษำทำงธุรกิจหรือทำงวิชำชีพ
บริษัทก้ำหนดให้บุคคลภำยนอกที่บริษัทเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้นต้องรักษำ
ควำมลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย
ก้ำหนด และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้เฉพำะตำมวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้ก้ำหนดหรือมีค้ำสั่งให้บุคคลภำยนอก
นันด้ำเนินกำร บุคคลภำยนอกจะไม่สำมำรถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนนอกเหนือจำกวัตถุประสงค์ดังกล่ำวได้
2. เมื่อถูกร้องขอ บริษัทอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำย เช่น
เพื่อป้องกันกำรข่มขู่ต่อชีวิตหรือร่ำงกำย เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบังคับใช้กฎหมำย กำรตังข้อหำ กำรใช้สิทธิ์ปกป้อง
สิทธิทำงกฎหมำย กำรป้องกันกรณีฉ้อโกง
6. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในระบบงำนสำรสนเทศของบริษัท และจัดให้มีกำรรักษำควำมปลอดภัย ที่มี
มำตรฐำนเพื่อให้ระบบงำนสำรสนเทศของบริษั ทและกำรใช้ ข้อมู ล ส่วนบุ ค คลของท่ ำนมี ควำมปลอดภัย โดยมี
มำตรกำรดังนี
 จ้ำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อำจจะเข้ำถึงได้โดยพนักงำน ตัวแทน คู่ค้ำ หรือบุคคลภำยนอก กำร
เข้ ำ ถึ ง ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค คลภำยนอกจะสำมำรถท้ ำ ได้ ต ำมเท่ ำ ที่ ก้ ำ หนดไว้ ห รื อ ตำมค้ ำ สั่ ง ซึ่ ง
บุคคลภำยนอกจะต้องมีหน้ำที่ในกำรรักษำควำมลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 จัดให้มีวิธีกำรทำงเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีกำรเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญำต
 จั ด กำรท้ ำ ลำยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ ำ นเพื่ อ ควำมปลอดภั ย เมื่ อ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ ำ วไม่ จ้ ำ เป็ น ส้ ำ หรั บ
วัตถุประสงค์ทำงกฎหมำยและธุรกิจอีกต่อไป

 มีกระบวนกำรจัดกำรกับกรณีละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีที่ต้องสงสัย และต้องแจ้งเหตุกำรละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตำมเงื่อนไขที่กฎหมำยก้ำหนด
ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล
 บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุ ค คลของท่ ำนไว้ในระยะเวลำที่ จ้ำ เป็นเพื่ อด้ ำเนินกำรตำมวัต ถุประสงค์ ใ นกำร
ให้บริกำรของบริษัท และเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก้ำหนดโดยมำตรฐำนทำงบัญชี มำตรฐำนทำงกฎหมำย
และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
 ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำของบริษัท : จะท้ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อครบเวลำ 10 ปีนับจำกวันที่ลูกค้ำ
ปิดบัญชี หรือเมื่อครบเวลำ 5 ปีนับจำกวันที่บัญชีลูกค้ำไม่เคลื่อนไหว (Dormant)
 ข้อมูลส่วนบุค คลของผู้ เ ข้ ำชมเว็ บไซต์ข องบริษั ท : จะท้ำลำยข้อ มูล เมื่อพ้น ระยะเวลำกำรจั ดเก็ บ ตำม
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรเก็บรักษำข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ ซึ่งก้ำหนดไว้ไม่เกิน 2 ปี
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ำมำเยี่ยมบริษัท (Visitor): จะท้ำลำยข้อมูลเมื่อพ้นระยะเวลำ 30 วัน ยกเว้นเป็น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ในกล้อง CCTV ระยะเวลำกำรเก็บจะเป็นไปตำม Privacy Notice (CCTV) ของ
บริษัทในกำรเก็บข้อมูลใน CCTV
 ข้อมูลของคู่ค้ำกับบริษัท: จะท้ำลำยข้อมูลส่วนบุคคเมื่อพ้นระยะเวลำ 10 ปี นับจำกวันที่สัญญำมีผลสินสุด
 ในกำรก้ ำ หนดระยะเวลำในกำรเก็ บ รั ก ษำข้ อ มู ล บริ ษั ท จะพิ จ ำรณำถึ ง จ้ ำ นวน ลั ก ษณะกำรใช้ ง ำน
วัตถุประสงค์ในกำรให้บริกำร ควำมอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล และควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึนจำกกำรใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ และระยะเวลำที่ก้ำหนดโดยกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
 ข้อมูลส่วนบุค คลของท่ ำนที่ได้ มำจำกคุกกี (Cookies) ในกำรเก็บข้อมู ลเมื่อ ท่ ำนเข้ ำใช้ เว็ บไซต์ บ ริ ษั ท
จะเก็บไว้ไม่เกิน 12 เดือน หรือตำมที่กฎหมำยที่เกี่ยวข้องก้ำหนด

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ในฐำนะเจ้ ำ ของข้ อมู ล ส่ วนบุค คล ท่ ำ นมี สิ ท ธิ ใ นกำรด้ ำเนินกำรตำมขอบเขตที่ กฎหมำยอนุญ ำตให้กระท้ำได้
ดังต่อไปนี
1. ท่ำนมีสิทธิเพิกถอนควำมยินยอม (Right to withdraw Consent) ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ำนได้ให้
ควำมยินยอมกับบริษัทได้ ตลอดระยะเวลำที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอยู่กับบริษัท
2. ท่ำนมีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน (Right of Access) และขอให้บริษัทท้ำส้ำเนำข้อมูล ส่ ว น
บุคคลดังกล่ำวให้แก่ท่ำน รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยกำรได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่ำนไม่ได้ให้ควำมยินยอมต่อ
บริษัทได้
3. ท่ำนมีสิทธิให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ (Right to Rectification)
4. ท่ำนมีสิทธิในกำรขอให้บริษัทท้ำกำรลบข้อมูลของท่ำนด้วยเหตุบำงประกำรได้ (Right to Erasure)
5. ท่ำนมีสิทธิขอให้บริษัทระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนด้วยเหตุผลบำงประกำรได้ (Right to Restriction of
Processing)
6. ท่ำนมีสิทธิในกำรโอนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่ำนให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรำยอื่นหรือตัวท่ำนเองด้วย
เหตุผลบำงประกำรได้ (Right to Data Portability)
7. ท่ำนมีสิทธิคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลของท่ำนด้วยเหตุผลบำงประกำรได้ (Right to Object)
ท่ำนสำมำรถติดต่อมำยังเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)/เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยของบริษัทฯ เพื่อด้ำเนินกำรยื่น
ค้ำร้องขอด้ำเนินกำรตำมสิทธิข้ำงต้นได้
8. กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด
บริษัทอำจด้ำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำดและกำรส่งเสริมกำรตลำดหรือให้บุคคลภำยนอกที่บริษัทมีข้อก้ำหนดหรือ
ค้ำสั่งให้ด้ำเนินกำร ในกรณีดังต่อไปนี
 ในกรณีที่บริษัทน้ำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปใช้ในกำรท้ำกำรตลำดแบบตรง (Direct Marketing) กับ
ท่ำน บริษัทจะด้ำเนินกำรได้เฉพำะกรณีที่ท่ำนให้ควำมยินยอมโดยชัดแจ้งกับ บริษัท และบริษัทได้มีกำร

แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของกำรใช้ข้อมูลท่ำนเพื่อกำรท้ำกำรตลำดแบบตรงนันกับท่ำนแล้ว ทังนี ท่ำนสำมำรถ
ยกเลิกกำรให้ควำมยินยอมกับ บริษัทในเรื่องกำรท้ำกำรตลำดแบบตรงได้ตลอดเวลำโดยผ่ำนระบบกำร
ยกเลิกกำรรับข้อมูลของบริษัท
 ในกรณีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยของบริษัท เช่น กิจกรรมกำรเล่นเกม หรือกิจกรรมในช่องทำง
Social Network ต่ำงๆ เพื่อประชำสัมพันธ์สินค้ำและบริกำรของบริษัทให้บุคคลทั่วไปทรำบ บริษัทจะไม่
น้ำข้อมูลของท่ำนไปประมวลผลเพื่อท้ำกำรตลำดแบบตรง (Direct Marketing) ยกเว้นท่ำนจะให้ควำม
ยินยอมโดยชัดแจ้งให้ บริษัทน้ำข้อมูลส่วนบุ คคลไปท้ำกำรตลำดแบบตรงได้ โดยบริษัทจะแจ้ง ท่ำนถึง
วัตถุประสงค์ของกำรใช้ข้อมูลท่ำนเพื่อกำรท้ำกำรตลำดแบบตรง และท่ำนสำมำรถยกเลิกกำรให้ ควำม
ยินยอมกับบริษัทในเรื่องกำรท้ำกำรตลำดแบบตรงได้ตลอดเวลำโดยผ่ำนระบบกำรยกเลิกกำรรับข้อมูลของ
บริษัท
9. นโยบายเรื่องคุกกี (Cookies)
Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่ำนที่ใช้เพื่อจัดเก็บรำยละเอียดข้อมูล log กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต
ของท่ำนหรือพฤติกรรมกำรเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่ำน
บริษัทใช้ Cookies ในกำรจัดเก็บข้อมูลกำรเข้ำเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่ำนเพื่อช่วยให้บริษัทสำมำรถจัดให้มีกำร
บริกำรที่ดีขึน เร็วขึน ปลอดภัยขึน และเพื่อควำมเป็นส่วนตัวของท่ำน เมื่อท่ำนใช้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์บริษัท โดย
บริษัทใช้ Cookies ในกรณีดังต่อไปนี
 Cookies เพื่อกำรท้ำงำนของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): บริษัทใช้ Cookies ประเภทนีเพื่อช่วย
ให้บริษัทจดจ้ำอุปกรณ์หรือบรำวเซอร์ของท่ำนเพื่อให้บริษัทสำมำรถจัดท้ำเนือหำให้เหมำะสมกับ ควำม
สนใจส่วนบุคคลของท่ำนได้รวดเร็วขึน และช่วยให้กำรบริกำรและแพลตฟอร์มสะดวกสบำยและเป็ น
ประโยชน์ต่อท่ำนมำกขึน ในกำรปิดใช้งำน Cookies นี ท่ำนสำมำรถตังค่ำอุปกรณ์โดยดูวิธีกำรช่วยเหลือ
ของเบรำเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่ำน

 Cookies เพื่ อ กำรวิ เ ครำะห์ (Analytic cookies): บริ ษั ท ใช้ Analytics Cookies ที่ ใ ห้ บ ริ ก ำรโดย
บุคคลภำยนอกเพื่อเก็บข้อมูลว่ำผู้เข้ำชมเว็ บไซต์ของบริษัทมีกำรใช้งำนอย่ำงไร บริษัทท้ำข้อมูลผู้เข้ำชม
เว็บไซต์เป็นข้อมูลนิรนำมทังหมด (Anonymization) และส่ง ผ่ำนไปที่บุคคลภำยนอกผู้ที่จะสำมำรถใช้
ข้อมูลเหล่ำนีหรือเปิด เผยข้ อมู ลเหล่ ำนี ให้กั บบุ ค คลอื่นที่ ประมวลผลข้อมู ล ให้ ตำมที่ก ฎหมำยอนุ ญ ำต
บุคคลภำยนอกจะไม่รวมข้อมูลของท่ำนที่ได้ไปจำกเว็บไซต์บริษัทกับข้อมูลที่บุคคลภำยนอกมีอยู่แล้ว ท่ำน
สำมำรถเลือกปิดกำรใช้งำน Cookies ลักษณะนีบนหน้ำเว็บไซต์บริษัท

10. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
บริษัทอำจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปต่ำงประเทศเพื่อด้ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งกับท่ำนไว้ และ
ได้รับกำรยินยอมจำกท่ำนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่ำนทรำบถึงมำตรฐำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อำจไม่
เพียงพอของประเทศปลำยทำง
บริษัทสำมำรถโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปได้โดยไม่ต้องขอควำมยินยอมจำกท่ำนในกรณีที่กำรโอนข้อมูลส่วน
บุคคลไปต่ำงประเทศนันเป็นไปเพื่อปฏิบัติตำมสัญญำซึ่งท่ำนเป็นคู่สัญญำ หรือเพื่อใช้ในกำรด้ำเนินกำรตำมค้ำขอ
ของท่ำนก่อนเข้ำท้ำสัญญำนัน หรือเป็นไปตำมข้อก้ำหนดในพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
11. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Website อื่น
นโยบำยควำมเป็นส่วนตัวฉบับนีใช้เฉพำะส้ำหรับกำรให้บริกำรของบริษัทและกำรใช้งำนเว็บไซต์ของบริษัทเท่ำนัน
หำกท่ำนได้กด link ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้จะผ่ำนช่องทำงในเว็บไซต์ของบริษัทก็ตำม) ท่ำนจะต้องศึกษำและปฏิบัติ
ตำมนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวที่ปรำกฏในเว็บไซต์นัน ๆ แยกต่ำงหำกจำกของบริษัท
12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะตรวจสอบประสิทธิภำพของนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวเป็นประจ้ำ ทังนี หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
ควำมเป็นส่วนตัว กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยดังกล่ำวจะถูกประกำศหรือตีพิมพ์ไว้บนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอื่นของ
บริษัท

13. ช่องทางการติดต่อ
รำยละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล
บริษัท พิบูลย์ชัยน้าพริกเผาไทยแม่ประนอม จ้ากัด
สถานที่ติดต่อ: 68/10 หมู่ 12 ถนนบรมรำชชนนี แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพฯ 10170
ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: 02- 2441-3595-8
ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:
อีเมล: dpo@maepranom.com

