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ประกาศเกียวกบัการคุ้มครองขอ้มลูส่วนบคุคล (Privacy Notice)  

ของบริษทั ไพลอต โลจิสติคส์ จาํกดั บริษทั ไพลอต เซอรวิ์ส จาํกดั และ บริษทั ไพลอต ทรานสปอรต์ จาํกดั  

1. บททวัไป 

เพอืเป็นการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลําดบัรองทเีกยีวขอ้ง และให้

หมายความรวมถงึกฎหมายฉบบัแกไ้ขเพมิเตมิใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล”) บรษิทั ไพลอต 

โลจสิตคิส ์จาํกดั บรษิทั ไพลอต เซอรว์สิ จาํกดั และ บรษิทั ไพลอต ทรานสปอรต์ จาํกดั  (“บรษิทัฯ”) จงึจดัทาํประกาศเกยีวกบั

การคุม้ครองข้อมลูสว่นบุคคล (Privacy Notice) ของบรษิทัฯ (“ประกาศฯ”) ฉบบันีขนึ เพอือธบิายใหท้่านทราบถงึวธิกีารทบีรษิทัฯ 

ปฏบิตัต่ิอขอ้มูลทสีามารถระบุตวัตนของท่าน หรอือาจจะระบุตวัตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม ตามกฎหมายว่าดว้ย

การคุม้ครองข้อมลูสว่นบุคคล (“ขอ้มลูสว่นบุคคล”) เช่น วธิกีารเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย หรอื การดาํเนินการใด ๆ กบัขอ้มลูสว่น

บุคคลไม่ว่าดว้ยวธิกีารอตัโนมตัหิรอืไม่ก็ตาม อาท ิการบนัทกึ การจดัระบบ การจดัเกบ็ การปรบัเปลียนหรอืการดดัแปลง การ

เรยีกคนื การสง่ โอน การเผยแพร่หรอืการทาํใหส้ามารถเขา้ถึงหรอืพรอ้มใชง้านโดยวธิใีด ๆ การจดัเรยีง การนํามารวมกนั การ

จํากดัหรอืการหา้มเขา้ถงึ การโอน การลบหรอืการทาํลาย (“ประมวลผล” และเพอืแจง้ใหท้า่นทราบถงึวตัถุประสงคใ์นการ

ประมวลผล ระยะเวลาในการเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคล ตลอดจนสทิธขิองท่านในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล ทงันี บรษิทัฯ ขอ

แนะนําใหท้่านอ่านและทาํความเขา้ใจถงึขอ้กําหนดต่าง ๆ ภายใตป้ระกาศฯ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี 

2. ประเภทของบุคคลทีบริษทัฯ ทาํการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และแหล่งทีมาของข้อมูลส่วนบุคคล 

2.1 ภายใต้ประกาศฯ ฉบบันี ประเภทของบุคคลทบีรษิทัฯ ทาํการเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลและแหล่งทีมาของ

ขอ้มูลสว่นบุคคลดงักล่าว ประกอบดว้ย 

 ประเภท รายละเอียด แหล่งทีมาของขอ้มูลส่วนบคุคล 

(1) 
ขอ้มลูส่วนบุคคล

เกยีวกบัคู่คา้ 

บุคคลทเีขา้เสนอราคาเพอืขายสนิคา้ และ/

หรอืใหบ้รกิารแก่บรษิทัฯ หรอืมี

ความสมัพนัธอ์นืใดทมีลีกัษณะคล้ายคลงึ

กนักบับรษิทัฯ อาท ิเกษตรกร พ่อคา้คน

กลาง ผูใ้หบ้รกิาร ทปีรกึษา ผูเ้ชยีวชาญ 

นักวชิาการ วทิยากร ผูท้าํธุรกจิแฟรนไชส ์

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการธุรกจิ คู่สญัญา หรอื

บุคคลอนืใดทมีลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั เป็น

ตน้ และใหห้มายความรวมถงึบคุคล

ธรรมดาทเีกยีวขอ้งหรอืเป็นตวัแทนของคู่

คา้ซงึเป็นนิตบิุคคล และผูท้ขีอ้มลูส่วน

บุคคลปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้ง

 เมอืท่านกรอกแบบฟอรม์ต่าง ๆ ผ่านเวบ็ไซตข์อง

บรษิทัฯ หรอืช่องทางอนื 

 เมอืท่านใหข้อ้มลูในการเสนอสนิคา้หรอืบรกิารแก่

บรษิทั 

 เมอืท่านเขา้ทาํสญัญากบับรษิทัฯ และส่งมอบ

เอกสารต่าง ๆ ซงึมขีอ้มูลส่วนบคุคลของท่าน

ปรากฏอยู่มาใหก้บับรษิทัฯ 



SD-QMR-10 : 00/2565 

 

หากพิมพอ์อกจากระบบใหถื้อเป็นเอกสารไม่ควบคุม 
 

กบักระบวนการทเีกยีวขอ้งโปรดดู

รายละเอยีดเพมิเตมิใน ประกาศเกยีวกบั

การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (Privacy 

Notice) สําหรบักระบวนการทเีกยีวขอ้งกบั

คู่คา้ของบรษิทั 

 เมอืท่านสอบถามขอ้มลู ใหค้วามเหน็ หรอืคาํติ

ชม หรอืส่งขอ้รอ้งเรยีนต่อบรษิทัฯ ทางโทรศพัท ์

อเีมล หรอืโดยวธิกีารอนืใด 

 ในบางกรณีบรษิทัฯ อาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วน

บุคคลของท่านจากแหล่งขอ้มลูสาธารณะ 

แหล่งขอ้มลูเกยีวกบัธุรกจิของทา่น หรอื 

แหล่งขอ้มลูทางการคา้ ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้

เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลดว้ยตนเองหรอืไดใ้ห้

ความยนิยอมแก่ผูใ้ดในการเปิดเผยขอ้มลูส่วน

บุคคลของท่านดงักล่าว 

(2) 

ขอ้มลูส่วนบุคคล

เกยีวกบับุคคล

ทวัไป 

 

บุคคลอนืใดนอกเหนือจากบคุคลในประเภท

ขา้งตน้ ทบีรษิทัฯ ไดป้ระมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคล ทงัในกรณทีบีรษิทัฯ ไดร้บัขอ้มลู

ส่วนบุคคลโดยตรง หรอืเกบ็รวบรวมโดย

อตัโนมตัจิากการใชคุ้กก ี(Cookies) หรอื

เทคโนโลยอีนื ๆ หรอืไดร้บัมาจาก

บุคคลภายนอก เช่น ผูท้ถีูกบนัทกึภาพโดย

กลอ้งวงจรปิด (CCTV) และผูท้เีขา้เวบ็ไซต์

ของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

 เมอืท่านถูกบนัทกึภาพนิงหรอืภาพเคลอืนไหว

โดยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) ซงึอยู่ในความ

ควบคุมดแูลของบรษิทัฯ 

 เมอืท่านไดเ้ขา้สู่เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ไม่ว่าโดย

เจตนาหรอืไม่กต็าม 

 

2.2 ในบางกรณีบรษิทัฯ อาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านโดยอตัโนมตัผิ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การใชคุ้กก ี(Cookies) 

หรอืเทคโนโลยอีนื ๆ ทคีลา้ยคลงึกนั รายละเอยีดเพมิเตมิโปรดด ูนโยบายการใชคุ้กก ี

 

2.3 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลของท่าน ท่านจะไดร้บัการแจง้ถงึรายละเอยีดต่าง ๆ ตามทรีะบุในประกาศฯ ฉบบันี ซงึ

รวมถงึแต่ไมจ่ํากดัเฉพาะ วตัถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรอื ประมวลผลขอ้มลูสว่น

บุคคล หรอืหากเป็นกรณีทกีฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนดใหก้ารประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลใดตอ้งไดร้บั

ความยนิยอมจากท่าน บรษิทัฯ จะขอความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่าน 

2.4 ในกรณีทบีรษิทัฯ เกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านไวก่้อนวนัทกีฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลในสว่นที

เกยีวขอ้งกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลมผีลใชบ้งัคบับรษิทัฯ จะเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของ

ท่านต่อไปตามวตัถุประสงคเ์ดมิทบีรษิทัฯ ไดแ้จง้ไวแ้ก่ท่านในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลซงึท่านมสีทิธยิกเลกิความยนิยอม 

โดยติดต่อมายงับรษิทัฯ ตามรายละเอยีดการตดิต่อทรีะบุไวใ้นขอ้ 8 ของประกาศฯ ฉบบันี ทงันี บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการ

พจิารณาคาํขอยกเลกิความยนิยอมของท่านและดาํเนินการตามทกีฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด 
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3. ข้อมูลส่วนบุคคลทีถกูเกบ็รวบรวม 

ขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านทถีูกเกบ็รวบรวมและประมวลผลภายใตป้ระกาศฯ ฉบบันี ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลสว่นบุคคลทที่านใหไ้วก้บั

บรษิทัฯ โดยตรง หรอืขอ้มลูสว่นบุคคลทบีรษิทัฯ เกบ็รวบรวมจากท่านโดยอตัโนมตั ิหรอืขอ้มูลสว่นบุคคลทบีรษิทัฯ ไดร้บัมาจาก

บุคคลภายนอก ไดแ้ก่ 

3.1 ขอ้มลูสว่นตวั เชน่ ชอื นามสกุล วนั/เดอืน/ปีเกดิ อายุ เพศ หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน ลายมอืชอื เป็นต้น 

3.2 ขอ้มลูการตดิต่อ เช่น ทอียู่ตามบตัรประจําตวัประชาชน ทอียู่ตามทะเบยีนบา้น สถานทจีดัสง่สนิคา้ สถานทจีดัสง่ใบแจง้หนี 

หมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร อเีมล ไอดผูีใ้ชส้าํหรบัไลน์แอปพลเิคชนั (Line ID) ขอ้มลูผูท้สีามารถตดิต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ และ

ขอ้มูลบุคคลอา้งองิ เป็นตน้ 

3.3 ขอ้มลูเกยีวกบัธุรกจิ เช่น รายละเอยีดเกยีวกบับรษิทั โรงงาน สาขาของลูกคา้ เช่น ชอื เลขทะเบยีน สถานทตีงั และขอ้มูล

การตดิต่อ เป็นต้น) เลขทะเบยีนรถยนต์ ประเภทของรถยนต ์ขอ้มูลสว่นบุคคลทปีรากฏในสาํเนาทะเบยีนพาณิชย ์สาํเนาเอกสาร

สทิธ ิแผนท ีทตีงั และเงอืนไขการคา้ เป็นต้น 

3.4 ขอ้มลูเกยีวกบัธุรกรรมการซอืขาย เช่น รหสัคู่คา้ รายละเอยีดการสงัซอื (อาท ิสนิคา้ทตีอ้งการ จาํนวน และคุณภาพ) 

รายละเอยีดของสนิคา้ทตี้องการ รายละเอยีดการรอ้งเรยีนเกยีวกบัสนิคา้ (อาท ิวนัทสีงัซอืสนิคา้ ประเภทสนิคา้ สาขาทเีกยีวขอ้ง 

และปัญหาทพีบ) เลขทใีบรบัสนิคา้ชวัคราว รายละเอยีดการสง่สนิค้า เป็นตน้ 

3.5 ขอ้มลูเกยีวกบัการชาํระเงนิ เช่น จาํนวนเงนิ วงเงนิสนิเชอื เงอืนไขการชําระเงนิ เลขทบีญัช ีขอ้มลูสว่นบุคคลทปีรากฏในใบ

แจง้หนี ใบกํากบัภาษี เชค็และตน้ขวัเชค็ ใบสาํคญัการจ่าย ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบสาํคญัรบัเงนิ และใบหกับญัชเีงนิฝาก เป็นต้น 

3.6 ขอ้มลูทใีชป้ระกอบเป็นหลกัฐานในการทาํธุรกรรมหรอืนิตกิรรมต่าง ๆ ขอ้มลูส่วนบุคคลทปีรากฏในสาํเนาบตัรประชาชน 

สาํเนาหนังสอืเดนิทาง สําเนาทะเบยีนบา้น สาํเนาใบเปลยีนชอืนามสกุล สาํเนาใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน แบบฟอร์ม

ลงทะเบยีน สาํเนาเอกสารสทิธทิดีนิ ใบขอเปิดหน้าบญัชลีูกคา้ เอกสารรบัรองบุคคลทไีม่เกยีวโยงกนั หนังสอืมอบอํานาจ สาํเนา

หนังสอืรบัรองบรษิทั สาํเนาภพ.09/20 แผนท ีเอกสารหลกัประกนั (เช่น โฉนดทดีนิ หนังสอืคาํประกนัโดยธนาคาร (Bank 

Guarantee) หนังสอืคาํประกนัโดยบุคคล) สญัญาซอืขายหรอืสญัญาอนืใดทเีกยีวขอ้งกบัธุรกรรม ใบสง่สนิคา้ สาํเนาใบอนุญาตให้

เป็นทนายความ และสาํเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชพีหรอืธรุกจิต่าง ๆ สาํเนาใบสาํคญัการเกณฑ์ทหาร สาํเนาสมุดบญัชธีนาคาร 

สญัญาจา้งงาน หนังสอืคําประกนัการทาํงานและเอกสารทเีกยีวขอ้ง (เช่น หนังสอืรบัรองตําแหน่ง สาํเนาบตัรขา้ราชการ หนังสอื

รบัรองเงนิเดอืน สาํเนาทะเบยีนการคา้ หรอืเอกสารจดัตงับรษิทัทมีชีอืผูค้าํประกนัการทาํงานเป็นเจา้ของหรอืเป็นหุน้ส่วน เป็น

ต้น) ขอ้ตกลงการว่าจา้งกรรมการ (Directorship Agreement) และหนังสอืมอบอํานาจ เป็นตน้ 

3.7 ขอ้มลูดา้นเทคนิค เช่น ขอ้มูลจราจรทางคอมพวิเตอร ์(Log) หมายเลขประจาํเครอืงคอมพวิเตอร์ (IP Address) และขอ้มลูที

บรษิทัฯ ไดเ้กบ็รวบรวมผ่านคกุก ี(Cookies) หรอืเทคโนโลยอีนืทคีลา้ยคลงึกนั เป็นตน้ 
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3.8 ขอ้มลูอนื ๆ เช่น พฤตกิรรมหรอืแนวโน้มในการซอืสนิคา้และ/หรอืบรกิาร บนัทกึเสยีงการสนทนา  บนัทกึไลน์ บนัทกึ 

Messenger แอปพลเิคชนั บนัทกึผ่านโซเชยีลมเีดยีต่างๆ และบนัทกึภาพนิงและภาพเคลอืนไหวผ่านกลอ้งวงจรปิด (CCTV) เป็น

ต้น 

4. วตัถปุระสงคแ์ละฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

4.1 บรษิทัฯ ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน เพอืวตัถุประสงคต์่าง ๆ ภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดงัต่อไปนี (รวมกนัเรยีกว่า 

"วตัถุประสงคท์กีําหนด”) 

ลาํดบั วตัถปุระสงคที์กาํหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 

(ก) วตัถุประสงคเ์กยีวกบัการจดัซอืจดัจา้งกบัคู่คา้ การใชบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิาร และการดาํเนินการอนื ๆ ทเีกยีวขอ้ง 

(1) 

เพอืการจดัซอืจดัจา้ง และการ

คดัเลอืกคู่คา้ หรอืบุคคลอนืใดที

มลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

 ฐานสญัญา: การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นการจาํเป็นเพอืใชใ้นการ

ดาํเนินการตามคาํขอเขา้เสนอราคาของคู่คา้ทเีสนอราคา หรอืบุคคลอนืใดทมีี

ลกัษณะคล้ายคลงึกนั ก่อนเขา้ทาํสญัญาซอืขาย สญัญาใหบ้รกิาร หรอืสญัญาอนื

ใดทเีกยีวขอ้งกบัการจดัซอืจดัจา้งของบรษิทัฯ 

 ฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นการ

จาํเป็นเพอืประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายในการดาํเนินธุรกจิและดาํเนินการ

ตามนโยบายการจดัซอืจดัจา้งของบรษิทัฯ 

(2) 

เพอืการลงทะเบยีนคู่คา้รายใหม ่

หรอืบุคคลอนืใดทมีลีกัษณะ

คล้ายคลงึกนั 

 ฐานสญัญา: การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นการจาํเป็นเพอืใชใ้นการ

ดาํเนินการตามคาํขอของผูท้คีาดว่าจะเป็นคู่คา้ หรอืบคุคลอนืใดทมีลีกัษณะ

คลา้ยคลงึกนั เพอืดาํเนินการลงทะเบยีนเป็นคู่คา้รายใหม่ ตลอดจนการ

ดาํเนินการอนืใดทเีกยีวขอ้ง 

 ฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย: ในกรณีทคีู่คา้เป็นนิตบิุคคล การ

ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของผูท้เีกยีวขอ้งกบัคู่คา้เป็นการจาํเป็นเพอื

ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

(3) 

เพอืการจดัทําและการบรหิาร

จดัการสญัญาระหว่างบรษิทัฯ 

กบัคู่สญัญาใด ๆ 

 ฐานสญัญา: การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของคู่สญัญาเป็นการจําเป็นเพอืใช้

ในการดาํเนินการตามคาํขอของคู่สญัญาดงักล่าว ทไีดแ้สดงเจตนาเขา้ทาํสญัญา

กบับรษิทัฯ 
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 ฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของ

คู่สญัญา (หรอืของบุคคลทเีกยีวขอ้งหรอืตวัแทนของคู่สญัญา ในกรณีทคีู่สญัญา

เป็นนิตบุิคคล) เป็นการจาํเป็นเพอืประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย ในการจดัทาํ

และการบรหิารจดัการสญัญาของบรษิทัฯ 

(4) 

เพอืการปฏบิตัหิน้าทตีามสญัญา 

ซงึเขา้ทาํกบัคู่คา้ หรอืบุคคลอนื

ใดทมีลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

 ฐานสญัญา: การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นการจาํเป็นเพอืใชใ้นการปฏบิตัิ

หน้าทตีามสญัญา ซงึเขา้ทาํกบัคู่คา้ หรอืบุคคลอนืใดทมีลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

เช่น การสงัซอืสนิคา้หรอืบรกิาร การตงัหนแีละชาํระราคาสนิคา้หรอืบรกิาร และ

การรบัสนิคา้หรอืบรกิาร เป็นตน้ 

(ข) วตัถุประสงคเ์กยีวกบัการตดิต่อสอืสาร 

(1) เพอืการตดิต่อสอืสารกบัท่าน 

 ฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นการ

จาํเป็นเพอืประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษิทัฯ ในการตดิต่อสอืสารกบั

ทา่น เกยีวกบัการขายสนิคา้และการใหบ้รกิารต่าง ๆ ของบรษิทัฯ 

(2) 

เพอืการประชาสมัพนัธแ์ละ

กจิกรรมทางการตลาดของ

บรษิทัฯ 

 ฐานความยนิยอม: การทบีรษิทัฯ จะดาํเนินกจิกรรมทางการตลาดใด ๆ อาท ิ

การส่งขอ้ความเกยีวกบัการสอืสารทางการตลาดใหแ้กท่่าน การขอถ่ายภาพนิง

หรอืภาพเคลอืนไหวของท่านเพอืนําไปประมวลภาพและประชาสมัพนัธก์จิกรรม

การตลาดตามช่องทางสอืต่าง ๆ บรษิทัฯ จะดาํเนินการโดยอาศยัความยนิยอมที

ไดร้บัจากท่าน 

(ค) วตัถุประสงคเ์กยีวกบัการปฏบิตัหิน้าทตีามกฎหมายทเีกยีวขอ้งหรอืใชบ้งัคบักบับรษิทัฯ และการก่อตงัสทิธเิรยีกรอ้งตาม

กฎหมาย 

(1) 

เพอืการปฏบิตัติามกฎหมายที

เกยีวขอ้ง หรอืใชบ้งัคบักบั

บรษิทัฯ 

 ฐานกฎหมาย: เพอืการปฏบิตัติามกฎหมายซงึบงัคบัใชก้บับรษิทัฯ อาท ิ

กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล กฎหมายภาษอีากร กฎหมาย

แรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกนัสงัคม กฎหมายแพ่งและพาณชิย ์กฎหมาย

ว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

เป็นตน้ 
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(2) 

เพอืการก่อตงัสทิธเิรยีกรอ้งตาม

กฎหมาย และดาํเนินการอนื ๆ 

ทเีกยีวขอ้ง 

 ฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นการ

จาํเป็นเพอืการกอ่ตงัสทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏบิตัติามหรอืการใชส้ทิธิ

เรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขนึต่อสูซ้งึสทิธเิรยีกรอ้งของบรษิทัฯ ใน

ขนัตอนต่าง ๆ ตามกฎหมาย เช่น การสอบสวนและการไต่สวนโดยเจา้หน้าทรีฐั 

การเตรยีมคด ีการดาํเนินคด ีและการต่อสูค้ดใีนชนัศาล เป็นตน้ 

(ง) วตัถุประสงคเ์กยีวกบัการรกัษาความมนัคงปลอดภยั 

(1) 

เพอืการตรวจสอบดแูลความ

สงบเรยีบรอ้ยและรกัษาความ

ปลอดภยัของบุคคล และ 

ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ และของ

บุคคลทวัไป 

 ฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นการ

จาํเป็นเพอืประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย ในการตรวจสอบดแูลความสงบ

เรยีบรอ้ยและรกัษาความปลอดภยัในทรพัยส์นิของบรษิทัฯ และของบุคคลทวัไป 

เช่น การใชภ้าพบนัทกึจากกลอ้งวงจรปิด (CCTV) เพอืป้องกนัการสูญหาย หรอื

เสยีหายในทรพัยส์นิของบรษิทัฯ และของบุคคลทวัไป เป็นต้น 

 ฐานการป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย หรอืสุขภาพของบุคคล: การ

ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นการจาํเป็นเพอืประโยชน์ในการตรวจสอบดแูล 

ป้องกนั หรอืระงบัเหตุการณ์ใด ๆ ทอีาจเป็นอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย หรอื

สุขภาพของบุคคล 

(จ) ดาํเนินการใด ๆ ทจีาํเป็นและเป็นประโยชน์ต่อท่าน และวตัถปุระสงคอ์นื ๆ 

(1) 

เพอืการดาํเนินการใด ๆ ที

จําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อท่าน 

หรอืเกยีวขอ้งโดยตรงกบั

วตัถุประสงคท์กีําหนดใด ๆ 

ขา้งตน้ 

 ฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นการ

จาํเป็นเพอืประโยชน์ชอบดว้ยกฎหมายของบรษิทัฯ ในการดาํเนนิการใด ๆ ที

จาํเป็นของบรษิทัฯ และ/หรอืเป็นประโยชน์ต่อท่าน หรอืเกยีวขอ้งโดยตรงกบั

วตัถุประสงคท์กีําหนดขา้งตน้ หากเป็นกรณีทกีฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลู

ส่วนบุคคลกําหนดใหก้ารประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลใดตอ้งไดร้บัความยนิยอม

จากท่าน บรษิทัฯ จะขอความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่าน 

(2) 
เพอืวตัถุประสงคอ์นื ๆ ทบีรษิทั

ฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ 

 บรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบถงึวตัถุประสงคอ์นืใดอนัเป็นเหตุใหบ้รษิทัฯ ต้อง

ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวตัถุประสงค์ทกีําหนด

ขา้งต้น หรอืเมอืบรษิทัฯ มกีารเปลยีนแปลงวตัถุประสงคเ์ดมิทกีาํหนดไว ้หาก

เป็นกรณีทกีฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกําหนดใหก้าร
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ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลใดตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากท่าน บรษิทัฯ จะขอ

ความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่าน 

 

4.2 เนืองจากขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านทบีรษิทัฯ จะดาํเนินการประมวลผลเพอืวตัถุประสงคท์กีําหนดตามขอ้ 4.1 ขา้งต้นในสว่นที

มคีวามเกยีวเนืองกบัการปฏบิตัติามกฎหมายหรอืสญัญาหรอืมคีวามจาํเป็นเพอืเขา้ทาํสญัญากบัท่าน เป็นขอ้มลูทจีําเป็นต่อการ

บรรลวุตัถุประสงคด์งักล่าว หากท่านไมป่ระสงคท์จีะใหข้อ้มลูสว่นบุคคลดงักล่าวแก่บรษิทัฯ อาจมผีลกระทบทางกฎหมาย หรอื

อาจทาํใหบ้รษิทัฯ ไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทภีายใต้สญัญาทไีดเ้ขา้ทาํกบัท่าน หรอืไม่สามารถเขา้ทาํสญัญากบัท่านได ้(แลว้แต่

กรณ)ี ในกรณีดงักล่าว บรษิทัฯ อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งปฏเิสธการเขา้ทาํสญัญากบัท่าน หรอืยกเลกิการซอืขายหรอืการใหบ้รกิาร

ทเีกยีวขอ้งกบัท่าน หรอืปฏเิสธการใหส้วสัดกิารหรอืสทิธปิระโยชน์ทเีกยีวขอ้งกบัท่าน ไม่ว่าทงัหมดหรอืบางสว่น 

4.3 ในกรณีทบีรษิทัฯ จะดาํเนินการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านในลกัษณะ และ/หรอืเพอืวตัถุประสงคท์ไีม่สอดคล้องกบั

วตัถุประสงคท์รีะบุไวข้า้งตน้ บรษิทัฯ จะจดัใหม้นีโยบายหรอืประกาศเกยีวกบัการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลเพมิเตมิ และ/หรอืมี

หนังสอืไปยงัท่านเพอือธบิายการประมวลผลขอ้มลูในลกัษณะดงักล่าว โดยท่านควรอ่านนโยบายหรอืประกาศเพมิเตมิทเีกยีวขอ้ง

ร่วมกบัประกาศฯ ฉบบันี และ/หรอืหนังสอืดงักล่าว (แลว้แตก่รณี) 

5. การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

5.1 บรษิทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน ภายใต้วตัถุประสงคท์กีําหนดและตามหลกัเกณฑท์กีฎหมายกําหนด ใหแ้ก่

บุคคลและหน่วยงานดงัต่อไปนี 

 (ก)  บรษิทัในเครอื ทงัในประเทศและต่างประเทศ ทงันี ใหห้มายความรวมถงึผูบ้รหิาร กรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง และ/หรอื

บุคลากรภายในของบรษิทัดงักล่าวเท่าทเีกยีวขอ้ง และตามความจําเป็นเพอืการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 

(ข)  คู่คา้ทางธุรกจิ ผูใ้หบ้รกิาร และผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลทบีรษิทัฯ มอบหมายหรอืว่าจา้งใหท้าํหน้าทบีรหิารจดัการ/

ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลให้แก่บรษิทัฯ ในการใหบ้รกิารต่าง ๆ เช่น การตรวจสุขภาพของบุคลากรโดยคู่คา้ทางธุรกจิ การ

ใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บรกิารบนัทกึขอ้มลู บรกิารชําระเงนิ บรกิารรบัสง่ไปรษณีย ์บรกิารรบัสง่พสัดุ บรกิาร

จดัพมิพ ์บรกิารดา้นสุขภาพ บรกิารประกนัภยั บรกิารการฝึกอบรม บรกิารวเิคราะหข์อ้มลู บรกิารทาํการวจิยั การทาํการตลาด 

หรอืบรกิารอนืใดทอีาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน หรอืเกยีวขอ้งกบัการดาํเนินธรุกจิของบรษิทัฯ อาท ิธนาคารพาณิชย ์โรงพยาบาล 

บรษิทัประกนัชวีติ บรษิทัประกนัวนิาศภยั เป็นต้น 

(ค) ทปีรกึษาของบรษิทัฯ อาท ิทปีรกึษากฎหมาย ทนายความ ผูต้รวจสอบบญัช ีนักคณิตศาสตร์ประกนัภยั นักการตลาดหรอื

ผูเ้ชยีวชาญอนืใด ทงัภายในและภายนอกของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

(ง)  หน่วยงานของรฐัทมีหีน้าทกีํากบัดแูลตามกฎหมาย หรอืทรีอ้งขอใหเ้ปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลโดยอาศยัอํานาจตามกฎหมาย 

หรอืทเีกยีวขอ้งกบักระบวนการทางกฎหมาย หรอืทไีดร้บัอนุญาตตามกฎหมายทเีกยีวขอ้ง อาท ิกรมสวสัดกิารและคุม้ครอง
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แรงงาน กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน กรมสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร กรมสรรพากร สํานักงานประกนัสงัคม กรมการ

ปกครอง กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กรมทรพัยส์นิทางปัญญา สาํนักงานคณะกรรมการหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและบรษิทัย่อยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (เช่น บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั) สํานักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล สาํนักงานคณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้ สาํนักงานตํารวจ

แห่งชาต ิสาํนักงานอยัการสูงสุด ศาล และกรมบงัคบัคด ีเป็นตน้ 

(จ)  ลูกคา้ คู่คา้ คู่สญัญาของบรษิทัฯ ทที่านเป็นผูต้ดิต่อสอืสารหรอืเกยีวขอ้งกบัหน้าทหีรอืตําแหน่งของท่าน หรอืบคุคลอนืใดทมีี

ลกัษณะคลา้ยคลงักนั 

(ฉ)  บุคคลหรอืหน่วยงานอนืใดทที่านใหค้วามยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านต่อบุคคลหรอืหน่วยงานนัน ๆ อาท ิ

การเปิดเผยการประมวลภาพกจิกรรมตามช่องทางสอืต่าง ๆ ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ประชาชนทวัไป 

5.2 การเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านใหก้บับุคคลอนื จะดาํเนินการภายใต้วตัถุประสงคท์กีําหนด หรอืวตัถุประสงคอ์นืที

กฎหมายกําหนดใหก้ระทําไดเ้ท่านัน ในกรณีทกีฎหมายกําหนดว่าตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากท่าน บรษิทัฯ จะขอความยนิยอม

จากท่านก่อน 

5.3 ในการเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านใหก้บับุคคลอนื บรษิทัฯ จะจดัใหม้มีาตรการทเีหมาะสมเพอืคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล

ทไีดเ้ปิดเผยและเพอืปฏบิตัติามมาตรฐานและหน้าทกีารคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ตามทกีฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่น

บุคคลกําหนด ทงันี ในกรณีทบีรษิทัฯ สง่หรอืโอนขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านไปต่างประเทศ บรษิทัฯ จะดาํเนินการเพอืทาํใหแ้น่ใจ

ว่าประเทศปลายทาง องคก์ารระหว่างประเทศ หรอืผูร้บัขอ้มลูในต่างประเทศนันมมีาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลที

เพยีงพอหรอืเพอืทําใหแ้น่ใจวา่การส่งหรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศเป็นไปตามหลกัเกณฑท์กีฎหมายว่าดว้ย

การคุม้ครองข้อมลูสว่นบุคคลกําหนด โดยในบางกรณี บรษิทัฯ อาจขอความยนิยอมของท่านสาํหรบัการสง่หรอืโอนขอ้มลูสว่น

บุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศดงักล่าว 

6. ระยะเวลาเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคล 

บรษิทัฯ จะเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านตามระยะเวลาทจีําเป็นเพอืบรรลุวตัถุประสงคท์กีําหนดในการประมวลผลขอ้มลู

สว่นบุคคลนัน ๆ โดยระยะเวลาเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลจะเปลยีนแปลงไปโดยขนึอยู่กบัวตัถุประสงคท์กีําหนดในการ

ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลนัน ๆ นอกจากนี บรษิทัฯ จะเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลเป็นระยะเวลาตามทกีฎหมายทเีกยีวขอ้ง

กําหนด (ถา้ม)ี โดยคาํนึงถงึอายุความตามกฎหมายสาํหรบัการดําเนินคดทีอีาจเกดิขนึจากหรอืเกยีวขอ้งกบัเอกสารหรอืขอ้มลู

สว่นบุคคลทบีรษิทัฯ เกบ็รวบรวมไวใ้นแตล่ะรายการ และโดยคาํนึงถงึแนวปฏบิตัขิองบรษิทัฯ และของภาคธุรกจิทเีกยีวขอ้ง

สาํหรบัขอ้มลูสว่นบุคคลแต่ละประเภทเป็นสาํคญั 

ทงันี บรษิทัฯ จะเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 10 ปี นบัแต่วนัทนีิตสิมัพนัธ์ระหว่างท่านกบับรษิทัฯ 

สนิสุดลง อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ อาจเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเกนิกว่าระยะเวลาดงักล่าวหากกฎหมาย

อนุญาตหรอืการเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลดงักล่าวจําเป็นต่อการก่อตงัสทิธเิรยีกรอ้งทางกฎหมายของบรษิทัฯ 
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หลงัจากครบกําหนดระยะเวลาดงักล่าวขา้งต้น บรษิทัฯ จะลบหรอืทาํลายขอ้มลูสว่นบุคคลดงักล่าว จากการจดัเกบ็หรอืระบบของ

บรษิทัฯ และของบุคคลอนืซงึใหบ้รกิารแก่บรษิทัฯ (ถา้ม)ี หรอืทาํใหข้อ้มลูสว่นบุคคลของท่านเป็นขอ้มลูทไีม่สามารถระบุตวัท่าน

ได้ เวน้แต่จะเป็นกรณีทบีรษิทัฯ สามารถเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลดงักล่าวไดต้่อไปตามทกีฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลู

สว่นบุคคลหรอืกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้งกําหนด ทงันี สาํหรบัรายละเอยีดเพมิเตมิเกยีวกบัระยะเวลาเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคล

ของท่าน ท่านสามารถตดิต่อมายงับรษิทัฯ ตามรายละเอยีดการตดิต่อทรีะบุไวใ้นขอ้ 8 ของประกาศฯ ฉบบันี 

7. สิทธิต่าง ๆ ของท่านเกียวกบัข้อมูลส่วนบุคคล 

ในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล ท่านมสีทิธติ่าง ๆ ทเีกยีวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านดงัต่อไปนี ภายใตห้ลกัเกณฑ ์วธิกีาร 

และเงอืนไขตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ทงันี หากท่านประสงค์ทจีะขอใชส้ทิธขิองท่าน ท่านสามารถตดิต่อ

มายงับรษิทัฯ ตามรายละเอยีดการตดิต่อในขอ้ 8 ของประกาศฯ ฉบบันี 

 

 

7.1 สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคล 

ท่านมสีทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านและขอใหบ้รษิทัฯ ทาํสาํเนาขอ้มลูสว่นบคุคลดงักล่าวใหแ้ก่ท่าน ทงันี ตามที

กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลกําหนด 

7.2 สทิธใินการโอนยา้ยขอ้มลูสว่นบุคคล 

ท่านมสีทิธทิจีะขอรบัขอ้มลูสว่นบุคคลเกยีวกบัท่าน รวมถงึมสีทิธขิอใหส้ง่หรอืโอนขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านไปยงัผูค้วบคุมขอ้มลู

สว่นบุคคลรายอนื หรอืตวัท่านเอง เวน้แต่โดยสภาพไม่สามารถทาํได ้ทงันี ตามทกีฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล

กําหนด 

7.3 สทิธใินการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล 

ท่านมสีทิธขิอคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านไดใ้นกรณีทกีฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลกําหนด 

7.4 สทิธใินการลบขอ้มลูส่วนบุคคล 

ท่านอาจขอใหบ้รษิทัฯ ลบ ทาํลายหรอืทาํใหข้อ้มลูสว่นบุคคลของท่านเป็นขอ้มลูทไีม่สามารถระบุตวับุคคลได้ในกรณีทกีฎหมาย

ว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลกําหนด 

7.5 สทิธใินการระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบุคคล 
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ท่านมสีทิธขิอใหบ้รษิทัฯ ระงบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านในกรณีทกีฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล

กําหนด 

7.6 สทิธใินการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลใหถู้กต้อง 

ท่านมสีทิธขิอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านใหถู้กต้อง หากขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านนันไม่ถูกตอ้ง ไม่เป็นปัจจุบนั ไม่ครบถว้น

สมบูรณ์ หรอืก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 

7.7 สทิธทิจีะเพกิถอนความยนิยอม 

ในกรณีทบีรษิทัฯ อาศยัความยนิยอมของท่านในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลฯ ของท่าน ท่านมสีทิธใินการเพกิถอนความ

ยนิยอมในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลทที่านไดใ้หค้วามยนิยอมกบับรษิทัฯ ได ้

7.8 สทิธใินการยนืขอ้รอ้งเรยีน 

หากท่านมคีวามกงัวลหรอืมขีอ้สงสยัเกยีวกบัแนวทางการปฏบิตัขิองบรษิทัฯ เกยีวกบัขอ้มูลสว่นบุคคลของท่าน โปรดตดิต่อ

บรษิทัฯ โดยใชร้ายละเอยีดการติดต่อตามขอ้ 8 ของประกาศฯ ฉบบันี ทงันี ในกรณีทมีเีหตุใหเ้ชอืไดว้่าบรษิทัฯ ไดท้ําการฝ่าฝืน

กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล ทา่นมสีทิธยินืขอ้รอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการผูเ้ชยีวชาญทไีดร้บัการแต่งตงัโดย

คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลตามระเบยีบและวธิกีารตามทกีฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลกําหนด 

ทงันี บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการพจิารณาคาํรอ้งขอใชส้ทิธขิองท่านและดาํเนินการตามทกีฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่น

บุคคลกําหนด 

8. วิธีการติดต่อบริษทัฯ 

บรษิทับรษิทั ไพลอต โลจสิตคิส ์จาํกดั บรษิทั ไพลอต เซอรว์สิ จาํกดั และ บรษิทั ไพลอต ทรานสปอรต์ จาํกดั เป็นผู้

ประสานงานเกยีวกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของบรษิทัฯ ในกรณีทที่านมขีอ้สงสยัใด ๆ หรอืตอ้งการใชส้ทิธขิองท่านตามท ี

กําหนดไวใ้นประกาศฯ นี ท่านสามารถตดิต่อบรษิทัฯ ผ่านช่องทาง ดงันี 

ตวัแทนผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบคุคล 

บรษิทั ไพลอต โลจสิตคิส ์จาํกดั  

บรษิทั ไพลอต เซอรว์สิ จาํกดั  

และ บรษิทั ไพลอต ทรานสปอร์ต จํากดั  

เลขท ี / -  ถนนรมิทางรถไฟสายปากนํา แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  

Email Address: feedback@pilotlogistics.net 

โทรศพัท:์  -  
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หากพิมพอ์อกจากระบบใหถื้อเป็นเอกสารไม่ควบคุม 
 

9. การเปลียนแปลงประกาศฯ ฉบบันี 

บรษิทัฯ อาจทาํการเปลยีนแปลงประกาศฯ ฉบบันีเป็นครงัคราว เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการเปลยีนแปลงใด ๆ ทเีกยีวกบัการ

ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน และตามทกีฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้ง

กําหนด โดยบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบถงึการแกไ้ขเปลยีนแปลงประกาศฯ ทสีาํคญัใด ๆ พรอ้มกบัประกาศฯ ฉบบัปรบัปรุง 

ผ่านช่องทางทเีหมาะสม ทงันี บรษิทัฯ ขอแนะนําใหท้่านตรวจสอบการเปลยีนแปลงประกาศฯ ฉบบันีเป็นระยะ ๆ 

ใหป้ระกาศฯ ฉบบันีมผีลใชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี  พฤษภาคม 2565 แกไ้ขครงัท ี  


