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นโยบายการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)  

บรษิัท ไพลอต โลจิสติคส ์จาํกดั บรษิัท ไพลอต เซอรว์ิส จาํกดั และ บรษิัท ไพลอต ทรานสปอรต์ จาํกดั  (ต่อไปนีจะเรียกว่า 

‘บรษิัท/เรา’) เป็นผูใ้หบ้รกิารเว็บไซต ์www.pilotlogistics.net  รวมไปถึงแพลตฟอรม์ออนไลน ์และชอ่งทางโซเชียลมีเดีย

อนืๆ ในเครือ บริษัทขอเรียนว่า บรษิัทเคารพความเป็นส่วนตวัของผูใ้ชง้าน และตระหนกัดีว่าขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชง้าน

แต่ละท่านมีความสาํคญัอย่างยงิ บรษัิทจึงตอ้งการทีจะชแีจงใหท้ราบเกยีวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วน

บุคคลของทา่น 

ดงันนั บรษิัทจงึไดมี้นโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลนี เพือชแีจงรายละเอียดและ วิธีการจดัเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ

เปิดเผย การคุม้ครองขอ้มลู การเขา้ถึงขอ้มลู การโอนยา้ย และการวิเคราะหป์ระมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของทา่น 

ดงัต่อไปน ี

นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (Privacy Policy) นอียู่ภายใตพ้ระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 

โดยบรษัิทมีอาํนาจหนา้ทีตดัสินใจเกยีวกบัการเก็บรวบรวม  ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล ซงึตามกฎหมายเรยีกว่า ‘ผู ้

ควบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล’ โดยมพีนกังานทีบรษิัทมอบหมายโดยเฉพาะใหม้ีหนา้ทีดาํเนินการเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช ้

หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลตามคาํสงัหรอืในนามของบรษิัท ซงึตามกฎหมายเรียกว่า ‘ผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล’ 

ส่วนท่านถือเป็น ‘เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล’ ตามกฎหมายน ี

ข้อ . การคุ้มครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

บรษิัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไวเ้ป็นอย่างดตีามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และมาตรการ

เชิงบรหิารจดัการ (Organizational Measure) เพอืรกัษาความมนัคงปลอดภยัในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลที

เหมาะสม และเพือป้องกนัการละเมิดขอ้มลูส่วนบคุคล การสญูหาย การเขา้ถึง ทาํลาย ใช ้แปลง แกไ้ข การนาํขอ้มลูไปใช ้

หรือเปิดเผยขอ้มลูนอกวตัถุประสงค ์หรือโดยไม่มีอาํนาจหรือโดยไม่ชอบ 

ก่อนทีบรษัิทจะทาํการเก็บรวบรวมขอ้มลู ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูของท่าน บรษัิทจะทาํการขอความยินยอมจากท่านก่อน 

โดยการขอความยินยอมบรษิัทจะทาํโดยชดัแจง้ เป็นหนงัสือหรือทาํโดยระบบอิเล็กทรอนิกส ์ 

ทงัน ีท่านมีความเป็นอิสระในการใหค้วามยินยอมในการทีบรษัิทจะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 

บรษิัทจะไม่กาํหนดเงือนไขในการใหค้วามยินยอมเพือใหเ้ขา้ถึงการรบับรกิาร หรือเขา้ทาํสญัญากับบรษิัท หากขอ้มลูส่วน

บุคคลนนัไม่มีความจาํเป็นหรือเกียวขอ้งสาํหรบัการเขา้ทาํสญัญาหรอืการรบับรกิารนนั 

นอกจากนี ผูบ้รหิาร พนกังาน ลกูจา้ง ผูร้บัจา้ง ตวัแทน ทีปรกึษา และผูร้บัขอ้มลูจากบรษิัทมีหนา้ทตีอ้งรกัษาขอ้มลูส่วน

บุคคลตามมาตรการรกัษาความลบัทีบรษิัทกาํหนดขนึ 

ในกรณีทที่านเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลท่านใดเป็นผูย้งัไม่บรรลุนิติภาวะ ถือเป็นผูเ้ยาวต์ามประมวลกฎหมายแพง่และ

พาณิชย ์การใหค้วามยินยอมของท่านตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูใ้ชอ้าํนาจปกครองทีมีอาํนาจกระทาํแทนท่านดว้ย หาก

ผูจ้ะใหค้วามยินยอมนนัเป็นผูเ้ยาวท์อีายไุมเ่กิน 10 ปี ตอ้งขอความยินยอมจากผูใ้ชอ้าํนาจปกครองนนัโดยตรง 
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ในกรณีเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลท่านใดเป็นบุคคลไรค้วามสามารถหรือบคุคลเสมือนไรค้วามสามารถ ตอ้งขอความยินยอม

จากผูอ้นบุาลหรอืผูพิ้ทกัษ์ทีมีอาํนาจกระทาํการแทนบุคคลไรค้วามสามารถหรือบคุคลเสมอืนไรค้วามสามารถนันแลว้แต่

กรณี 

บรษิัทจะดาํเนินการใหข้อ้มลูของท่านนนัถกูตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผิด  

ข้อ 2. การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลการเก็บรวบรวมสว่นบุคคล บรษิทัจะเกบ็รวบรวมขอ้มลู

ของท่านโดยขอความยินยอมจากท่านก่อน เวน้แต่กรณีทีกฎหมายใหอ้าํนาจไวต้ามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วน

บุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24 หรือ มาตรา 26 

บรษิัทจะเก็บรวบรวมขอ้มูลของทา่นไวเ้ป็นระยะเวลา 10 ปี นบัแตว่นัทีเลิกสญัญา 

 บริษัทจะเก็บรวบรวมขอ้มลูของท่านเฉพาะเท่าทจีาํเป็น ภายใตว้ตัถปุระสงคท์ีบรษิัทไดแ้จง้ไวใ้น ขอ้ 2.  

ทงัน ีหากมคีวามจาํเป็นทีทา่นจะตอ้งใหข้อ้มลูส่วนบคุคลแก่บรษิัทเพือปฏิบตัิตามกฎหมายหรือสญัญา หรือเพอืตอ้งเขา้ทาํ

สญัญากบับรษัิท บรษิัทจะแจง้ใหท่้านทราบก่อน และจะแจง้ผลกระทบหากท่านไมย่ินยอมใหข้อ้มลูแก่บรษิัท 

บรษิัทจะไม่เกบ็รวบรวมขอ้มลูของท่านจากแหล่งทีมาอืนทไีมใ่ช่ของท่านโดยตรง เวน้แต่กรณีทีบรษิทัไดแ้จง้ท่านถงึการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูของท่านจากแหล่งทีมาอืนภายใน 30 วนั และไดร้บัความยินยอมจากทา่นแลว้ หรือเป็นการเก็บรวบรวมที

ไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งขอความยินยอม ตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24 หรือมาตรา 

26 

บรษิัทจะไม่เกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลทีเกียวกบัเชือชาติ เผ่าพนัธุ ์ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชือในลทัธิ ศาสนา

หรือปรชัญา พฤติกรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพ ความพกิาร ขอ้มลูสหภาพแรงงาน ขอ้มลูพนัธุกรรม 

ขอ้มลูชีวภาพ หรือขอ้มลูอนืใดซงึกระทบต่อท่านในทาํนองเดยีวกนัตามประกาศของคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วน

บุคคล โดยไม่ไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้จากท่าน เวน้แต่เป็นกรณีตามพระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 

2562 มาตรา 26 บญัญัตใิหก้ระทาํได ้

การใช้ หรอืเปิดเผยข้อมลูสว่นบุคคล บริษัทจะไม่ ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูของท่านก่อนทีจะไดร้บัความยินยอมจากท่าน 

เวน้แตเ่ป็นขอ้มลูของท่านทีเก็บรวบรวมไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความยินยอม ตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 

2562 มาตรา 24 หรือมาตรา 26 

บรษิัทจะดแูลใหพ้นกังานทีไดร้บัมอบหมายในเรืองนโีดยเฉพาะ มใิหใ้ช ้หรือเปิดเผย แสดง หรือทาํใหป้รากฏในลกัษณะอืน

ใดซงึขอ้มลูส่วนบคุคลของทา่น นอกเหนือไปจากวตัถปุระสงค ์ภายใตห้ลกัเกณฑท์กีฎหมายอนญุาตใหเ้ปิดเผยไดต้าม

ขอบเขตทีท่านไดใ้หค้วามยินยอม หรือขอบเขตทีเกียวขอ้งในนโยบายฉบบัน ี
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ในกรณีทบีรษิัทจะเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านใหแ้ก่บคุคลหรือนิติบุคคลภายนอก บุคคลหรอืนิติบุคคลภายนอกนนั

จะตอ้งแจง้วตัถปุระสงคใ์นการ ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านใหบ้รษิัททราบก่อน และตอ้งไม่ใชห้รือเปิดเผย

ขอ้มลูส่วนบคุคล นอกเหนือจากวตัถปุระสงคที์ไดใ้หไ้วแ้ก่บรษิัท 

บรษิัทอาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านแก่บรษิัทผูร้ว่มวิเคราะหข์อ้มลู เพอืการวิเคราะหแ์ละพฒันาปรบัปรุง

ผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบรกิาร การทาํวิจยัหรือจดัทาํขอ้มลูทางสถติิ การบรหิารกิจการ และการส่งเสรมิการตลาด เช่น การ

ประชาสมัพนัธก์จิกรรม ผลิตภณัฑ ์และ/หรือบรกิาร ใหแ้ก่ท่าน 

ในกรณีทบีรษิัท ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลทีไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งขอความยนิยอม บริษัทจะบนัทึกการใชห้รือเปิดเผย

ขอ้มลูนนัเป็นหนงัสือหรอืระบบอิเล็กทรอนิกส ์

  

ในกรณีทบีรษิัทส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงัตา่งประเทศ ประเทศปลายทางหรือองคก์รระหวา่งประเทศทีรบัขอ้มลู

ส่วนบคุคลตอ้งมีมาตราฐานคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลทีเพียงพอ ทงัน ีตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารคุม้ครองขอ้มลูส่วน

บุคคลตามทีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลกาํหนด เวน้แต่เป็นกรณีตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วน

บุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 28 (1) – (6) 

ข้อ . สทิธิของท่านเกียวกับขอ้มูลส่วนบุคคล 

สิทธิของท่านในขอ้นีเป็นสิทธิตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอืนทเีกียวขอ้งทีทา่น

ควรทราบ โดยท่านสามารถขอใชสิ้ทธิต่างๆ ไดภ้ายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมาย และนโยบายทีบรษัิทกาํหนดไวก้่อนหรือ

ในขณะหรือทีจะมีการแกไ้ขเพมิเติมในอนาคต ตลอดจนหลกัเกณฑต์ามทีบรษัิทกาํหนดขึน 

5.1 สิทธิในการขอถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิทีจะถอนความยินยอมเมือใดก็ไดต้ลอดระยะเวลาทีขอ้มลูส่วนบุคคลของ

ท่านอยู่กบับริษัท เวน้แต่มีขอ้จาํกดัสิทธินนัโดยกฎหมายหรือมสีญัญาทีใหป้ระโยชนแ์ก่ท่านอยู่ (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอม

ทที่านใหไ้วก้่อนวนัทีกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลใชบ้งัคบัหรือหลงัจากนนั) 

5.2 สิทธิในการขอเขา้ถงึ ขอรบัขอ้มลูหรือสาํเนาขอ้มลู: ท่านมีสิทธิขอเขา้ถึง หรือรบั ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเองทีอยูใ่น

ความรบัผิดชอบของบรษิัท และขอใหบ้รษัิททาํสาํเนาขอ้มลูดงักล่าวใหแ้ก่ท่าน รวมถึงขอใหเ้ปิดเผยการไดม้าซงึขอ้มลูส่วน

บุคคลทีท่านไม่ไดใ้หค้วามยินยอมว่าบรษิัทไดข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่านมาไดอ้ยา่งไร 

5.3 สิทธิในการคดัคา้น: ท่านมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของทา่นเมือใดก็ได ้ในกรณีที

กฎหมายใหอ้าํนาจบรษัิทในการเก็บรวบรวมขอ้มลูของท่านไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความยินยอมจากทา่นก่อน 

5.4 สิทธิขอใหแ้กไ้ขขอ้มูล: ท่านมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหถ้กูตอ้ง เป็นปัจจบุนั และไม่ก่อใหเ้กิดความ

เขา้ใจผิด 
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5.5 สิทธิขอใหล้บหรือทาํลายขอ้มลู: ท่านมีสิทธิขอลบหรือทาํลายขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน หรือทาํใหข้อ้มลูส่วนบคุคล

เป็นขอ้มลูทีไม่สามารถระบุตวับคุคลทเีป็นเจา้ของได ้ดงัต่อไปนี 

1.  ขอ้มลูของท่านไม่มคีวามจาํเป็นทีจะเกบ็รกัษาไวต้ามวตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูของ

ท่าน  

2.  เมอืท่านไดใ้ชสิ้ทธิขอถอนความยินยอมและบรษิัทไมมี่อาํนาจตามกฎหมายทีจะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย

ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านได ้ 

3.  เมอืท่านใชสิ้ทธิคดัคา้นตาม ขอ้ 5.3 และบริษัทไม่อาจปฏิเสธคาํขอไดต้ามกฎหมาย 

4.  เมอืขอ้มลูของท่านไดถ้กูเก็บ ใช ้หรือเปิดเผยโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

5.6 สิทธิขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลู: ท่านมีสิทธิขอใหบ้รษิัทระงบัการใชข้อ้มลูของท่าน ในกรณีดงัต่อไปนี 

1.  เมอืบรษิัทอยูใ่นระหว่างการตรวจสอบตามทีทา่นรอ้งขอ 

2.  เมอืเป็นขอ้มลูส่วนบคุคลทีตอ้งลบหรือทาํลาย แต่ท่านขอใหร้ะงบัการใชแ้ทน 

3.  เมอืขอ้มลูของท่านหมดความจาํเป็นในการเก็บรกัษาตามวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูของท่าน แต่

ท่านมีความจาํเป็นตอ้งขอใหเ้ก็บรกัษาไวเ้พือใชใ้นการตงัสิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมายการปฏิบตัิตามหรือการใช้

สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือการยกขึนต่อสูสิ้ทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย 

4.  เมอืบรษิัทอยู่ระหว่างพิสจูนค์าํขอคดัคา้นของท่านตามขอ้ 5.3 เพอืดูว่าบรษิัทมีอาํนาจตามกฎหมายใหป้ฏิเสธคาํ

คดัคา้นของท่านไดห้รือไม่ 

5.7 ท่านมีสิทธิรอ้งขอใหบ้รษิัทดาํเนินการใหข้อ้มลูของท่านนนัถกูตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจ

ผิด หากบรษิัทไม่ดาํเนินการตามคาํรอ้งขอ บรษิัทจะบนัทึกคาํรอ้งขอของท่านพรอ้มดว้ยเหตผุลไวเ้ป็นหนงัสือหรอืระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์

5.8 สิทธิรอ้งเรยีน: ท่านมีสิทธิรอ้งเรียนต่อผูม้ีอาํนาจตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง หากทา่นเชือวา่การเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอื

เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทาํในลกัษณะทีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

5.9 การใชสิ้ทธิของท่านดงักล่าวขา้งตน้อาจถกูจาํกดัภายใตก้ฎหมายทีเกียวขอ้ง และมีบางกรณีทมีีเหตจุาํเป็นทีบรษิัทอาจ

ปฏเิสธหรือไม่สามารถดาํเนินการตามคาํขอใชสิ้ทธิขา้งตน้ของท่านได ้เช่น ตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายหรือคาํสงัศาล การใช้

สิทธิละเมดิสิทธิหรือเสรีภาพของบคุคลอืน เป็นตน้  

ข้อ . การเชอืมโยงขอ้มลูสว่นบุคคลกบับุคคลอืนหรือหน่วยงานอนื 

6.1 บริษัทอาจเชอืมโยงขอ้มลูส่วนบคุคลกบับุคคลหรือหน่วยงานอืน โดยบรษิัทจะแจง้ใหท้่านทราบก่อนทีจะทาํการ

เชอืมโยงขอ้มลูส่วนบคุคล พรอ้มทงัขอความยินยอม โดยมีรายละเอียดต่อไปนีเป็นอย่างนอ้ย  

 บคุคลหรือหน่วยงานทีจะทาํการเชือมโยงขอ้มลูส่วนบุคคล  

 วตัถุประสงคใ์นการเชอืมโยงขอ้มลูส่วนบุคคล  
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 วิธีการในการเชือมโยงขอ้มลูส่วนบุคคล  

 ขอ้มลูส่วนบคุคลทีจะทาํการเชือมโยง  

6.2 หากมีการเปลียนแปลงการเชือมโยงขอ้มลู บรษิัทจะแจง้ใหท้่านทราบถงึการเปลียนแปลงดงักล่าว และขอความ

ยินยอมก่อนการดาํเนินการ 

ข้อ . การเปลยีนแปลงนโยบายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

บรษิัทอาจปรบัปรุงนโยบายส่วนบคุคลนีเป็นครงัคราว เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงของการใหบ้รกิารและ/หรือ

ผลิตภณัฑข์องบรษิัท การดาํเนินงานของบรษิัท และขอ้เสนอแนะหรือความคิดเห็นจากท่าน โดยบรษิัทจะประกาศแจง้การ

เปลียนแปลงใหท้ราบอยา่งชดัเจนก่อนจะเริมดาํเนินการเปลียนแปลง หรืออาจส่งประกาศใหท้่านทราบโดยตรง 

ข้อ . คกุกี (Cookies) คอือะไร? 

คกุกี (Cookies) คือไฟลท์ีเว็บไซตท์ีคณุเขา้ชมสรา้งขึน ซงึชว่ยใหค้ณุทาํสิงตา่งๆ ทางออนไลนไ์ดง้า่ยขึนดว้ยการบนัทึก

ขอ้มลูการท่องเว็บ โดยเว็บไซตใ์ชคุ้กกีเพือใหค้ณุลงชอืเขา้ใชอ้ยู่เสมอ จดจาํค่ากาํหนดเว็บไซต ์และมอบเนือหาทเีกียวขอ้ง

ใหแ้ก่คณุ   

ข้อ . เราใช้คุกกีอย่างไร? 

เราจะจดัเก็บขอ้มลูการเขา้เยียมชมเว็บไซตจ์ากผูเ้ขา้เยียมชมทุกรายผ่านคกุกีหรือ เทคโนโลยีใกลเ้คียง เพือพฒันา

ประสิทธิภาพในการใชง้านแพลตฟอรม์และการเขา้ถงึบรกิารของเราผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต โดยจะใชเ้พือกรณีดงัต่อไปนี 

 เพอืใหท้่านสามารถเขา้สู่ระบบบญัชขีองท่านในแพลตฟอรม์ของเราไดอ้ย่างต่อเนืองและปลอดภยั 

1. เพอืบนัทึกขอ้มลูการใชง้านบนแพลตฟอรม์ของท่าน เนือหาขอ้มลู รวมถึงรูปแบบแพลตฟอรม์ทีท่านไดต้งัคา่ไว ้

2. เพอืศึกษาพฤติกรรมการใชง้านและเยียมชมแพลตฟอรม์ของท่าน เพอืพฒันาและปรบัปรุงเว็บไซตใ์หต้รงกบั

ความตอ้งการของท่านมากทีสดุ 

3. เพอืศึกษาพฤติกรรมของผูเ้ยียมชมแพลตฟอรม์โดยรวม และนาํไปพฒันาเว็บไซตใ์หส้ามารถใชง้านไดง่้าย 

รวดเรว็ และมีประสิทธิภาพยิงขึน  

ข้อ . ประเภทของคุกกีทเีราใช ้

เว็บไซตข์องเราประกอบไปดว้ยคกุกีดงัต่อไปนี 

1. คกุกีประกอบการทาํงานของแพลตฟอรม์ (Functionality Cookies): ใชเ้พอืการจดจาํสิงทที่านเลือกหรือตงัค่าบน

แพลตฟอรม์ รวมไปถึงการนาํเสนอขอ้มลูทีตรงความตอ้งการเฉพาะบคุคล เชน่ ชือบัญชีผูใ้ช ้ภาษา และรูปแบบ

แพลตฟอรม์ 
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2. คกุกีสาํหรบัการโฆษณา (Advertising Cookies): ใชใ้นการจดจาํสิงทที่านเคยเยียมชม รวมไปถงึลกัษณะการใช้

งานของท่าน เพือนาํเสนอสินคา้ บรกิาร หรือ สือโฆษณาทีเกียวขอ้งและตรงกบัความสนใจของท่าน และประเมิน

ประสิทธิผลของแคมเปญโฆษณาต่างๆ 

3. คกุกีทางเทคนิค (Strictly Necessary Cookies): เป็นประเภทคุกกีทมีีความจาํเป็นต่อการใชง้านแพลตฟอรม์ 

เพอืใหท้่านเขา้ถึงขอ้มลูไดอ้ย่างทวัถึงและปลอดภยั 

4. คกุกีเพือวดัผลการทาํงานของแพลตฟอรม์ (Performance Cookies): ใชใ้นการจดัเก็บขอ้มลูของผูเ้ขา้ชม

แพลตฟอรม์แบบไม่ระบตุวัตน และนาํมาวิเคราะหจ์าํนวนและพฤติกรรมของผูเ้ขา้ชม เพือปรบัปรุงแพลตฟอรม์

ใหม้ีประสิทธิภาพและตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชม้ากขึน 

5. คกุกีบุคคลทีสาม (Third-party Cookies): คกุกีชนดินีจะถกูกาํหนดใชโ้ดยผูบ้รกิารซงึเป็นบุคคลทสีาม อาทิ 

Google Analytics 

ข้อ . การตงัค่าคุกก ี

ในกรณีทคีณุไม่ประสงคใ์หม้ีการเก็บรวบรวมขอ้มลูของผูใ้ชบ้รกิารผ่านทางคกุกี ซอฟตแ์วร ์และเครืองมือการตรวจวดั คณุ

สามารถลบหรือปฏิเสธคกุกี หรือซอฟตแ์วรก์ารตรวจวดับางรายการผ่านทางเบราวเ์ซอรไ์ด ้โดยหากคณุนาํคกุกีออก คณุจะ

ออกจากระบบเว็บไซต ์และระบบอาจลบค่ากาํหนดทีบนัทึกไวข้องคณุ ดว้ยวธิีการดงันี  

 การตงัค่าคกุกีใน Chrome  

 การตงัค่าคกุกีใน Safari และ iOS  

 การตงัค่าคกุกีใน Internet Explorer 

 การตงัค่าคกุกีใน Firefox   

ข้อ 10. ท่านจะตดิต่อบริษัทไดอ้ย่างไร  

หากท่านมีขอ้เสนอแนะ หรือตอ้งการสอบถามขอ้มลูเกียวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วน

บุคคล รวมถงึการขอใชสิ้ทธิตามนโยบายฉบบันี ท่านสามารถตดิต่อบรษิัทไดผ่้านช่องทางดงันี 

ตัวแทนผูควบคุมขอมลูสวนบคุคล 

บริษัท ไพลอต โลจสิติคส จำกัด  

บริษัท ไพลอต เซอรวิส จำกดั  

และ บริษัท ไพลอต ทรานสปอรต จำกัด  

เลขที่  2024/135-137 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260 

Email Address: feedback@pilotlogistics.net 

โทรศัพท:  02-7427000   (วันเวลาทำการ จันทร-ศุกร 09.30-17.00 น.) 

เมอืคุณตกลงยอมรบันโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลฉบบันี บริษัทจะถือว่าทา่นยอมรบัว่าการใชบ้รกิารใดๆ ของบริษัท

ถือเป็นการยอมรบัขอ้กาํหนดและเงือนไขการใชบ้รกิารทงัหมด และการตกลงยอมรบัดงักล่าวมีผลสมบรูณ ์


