
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้งานเวบ็ไซต์โซเชียลมีเดีย 
บริษทั พีไอเอ อินทีเรีย จ ากดั 

 
เวบ็ไซต์นี้ เป็นเวบ็ไซต์ทีจ่ดัท ำขึน้โดยบรษิทั พไีอเอ อนิทเีรยี จ ำกดั (“บรษิทั”) ก่อนกำรเขำ้งำนเวบ็ไซต์นี้ ท่ำนไดอ่้ำน
และท ำควำมเขำ้ใจในนโยบำยขอ้มลูสว่นบุคคลฉบบันี้และขอ้ก ำหนดอื่นๆ (ถำ้ม)ี แลว้  
 
บรษิทัขอเรยีนแจง้ว่ำ บรษิทัเคำรพสทิธคิวำมเป็นสว่นตวัของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล (“ท่ำน”) และใหค้วำมส ำคญัของ
กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทได้มีกำรก ำกับดูแล และกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีควำม
สอดคลอ้งกบักฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล (กล่ำวคอื พระรำชบญัญตัคุิม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562) และ
กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง จงึขอแจง้ขอ้มลูดงัมสีำระส ำคญัต่อไปนี้ 
 
1. ค านิยาม  
 บรษิทั หมำยถงึ บรษิทั พไีอเอ อนิทเีรยี จ ำกดั  

 เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล หมำยถงึ บุคคลทีข่อ้มลูสำมำรถเชื่อมโยงถงึระบุไปถงึ หรอืทีส่ำมำรถระบุตวัตนได ้ 

 ขอ้มูลส่วนบุคคล หมำยถึง ข้อมูลใดๆ ที่สำมำรถระบุตวับุคคลนัน้ได้ (ระบุไปถึงเจ้ำของขอ้มูล) ไม่ว่ำจะเป็น
ทำงตรงหรอืทำงอ้อมก็ตำม แต่จะไม่รวมไปถงึขอ้มูลของผู้ทีเ่สยีชวีติแลว้ หรอื ขอ้มูลของนิติบุคคล เช่น บรษิทั มูลนิธ ิ
สมำคม องคก์ร 

 ขอ้มลูอ่อนไหว หมำยถงึ ขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่ป็นเรื่องสว่นตวัโดยแทข้องบุคคล ทีม่คีวำมละเอยีดอ่อนและสุม่เสีย่ง
ต่อกำรถูกใชเ้พื่อเป็นกำรเลอืกปฏบิตัอิย่ำงไม่เป็นธรรม อำทเิช่น ขอ้มูลเกีย่วกบัเชือ้ชำต ิเผ่ำพนัธุ ์ควำมคดิเหน็ทำงกำร
เมอืง ควำมเชื่อในลทัธศิำสนำหรอืปรชัญำ พฤตกิรรมทำงเพศ ประวตัิอำชญำกรรม ขอ้มูลสุขภำพ ควำมพกิำร ขอ้มูล
สหภำพแรงงำน ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูชวีภำพ (เช่น กำรสแกนลำยนิ้วมอื กำรสแกนใบหน้ำ เป็นตน้) หรอืขอ้มลูอื่นใด
ซึง่กระทบต่อเจำ้ของขอ้มลูสว่นบุคคลในท ำนองเดยีวกนัตำมทีค่ณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลประกำศก ำหนด 

 คุกกี้ หมำยถงึ ไฟลข์อ้มูลขนำดเลก็จดัเกบ็ในลกัษณะของ text ไฟลท์ีไ่ดส้ง่จำกเวบ็ไซตไ์ปยงัเครื่องคอมพวิเตอร์
ของท่ำน ในขณะทีท่่ำนก ำลงัเขำ้เยีย่มชมเวบ็ไซต์ท ำใหเ้วบ็ไซตส์ำมำรถจดจ ำกำรตัง้ค่ำต่ำงๆ บนอุปกรณ์ของท่ำนได้ 

 Log File หมำยถงึ ขอ้มลูจรำจรคอมพวิเตอร ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรตดิต่อสื่อสำรของระบบคอมพวิเตอร์ซึ่งแสดงถงึ
แหล่งก ำเนิด ต้นทำง ปลำยทำง เสน้ทำง เวลำ วนัที ่ปรมิำณ ระยะเวลำ ชนิดของบรกิำร ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรใชง้ำนของ
กำรตดิต่อสือ่สำรของระบบคอมพวิเตอร ์ 
 
2. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกบ็รวบรวม  
 บรษิทัอำจท ำกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำน ดงัต่อไปนี้   
 2.1 ขอ้มูลทีร่ะบุตวัตน อำทเิช่น ชื่อ-นำมสกุล เลขบตัรประจ ำตวัประชำชน วนัเดอืนปีเกดิ เลขหนังสอืเดนิทำง 
เป็นตน้ รวมถงึขอ้มลูอ่อนไหว เช่น เชือ้ชำต ิศำสนำ เป็นตน้  
 2.2 ข้อมูลที่สำมำรถติดต่อได้ อำทิเช่น ที่อยู่อำศัย หมำยเลขโทรศพัท์บ้ำน หมำยเลขโทรศพัท์มือถือ, อีเมล์, 
แอพพลเิคชัน่ในกำรสนทนำ เช่น Line ID, โซเชยีลมเีดยี เช่น Facebook เป็นตน้  
 2.3 ขอ้มลูทีเ่กบ็โดยกำรใชเ้ทคโนโลยใีนกำรตดิตำมพฤตกิรรมกำรใชง้ำนผ่ำนระบบคอมพวิเตอรข์องท่ำน เช่น 
กำรเกบ็ Log file โดยอตัโนมตั ิโดยใชคุ้กกี ้และ/หรอืเทคโนโลยอีื่น ๆ ทีค่ลำ้ยคลงึกนั 



 2.4 ขอ้มลูเกีย่วกบัอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสท์ีท่่ำนใช ้เช่น IP Address ชนิดและเวอรช์ัน่ของบรำวเซอรก์ำรตัง้ค่ำ
เขตเวลำ (Time Zone) 
 2.5 ขอ้มูลอื่นๆ เช่น ขอ้มูลอื่น ๆ เช่น บนัทกึกำรโต้ตอบ หรอืกำรสื่อสำรระหว่ำงท่ำนกบับรษิทัไม่ว่ำจะอยู่ใน
รปูแบบหรอืวธิกีำรใด ๆ กต็ำม 
          
3. การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  
 ในกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลบรษิทัจะจดัเกบ็เฉพำะขอ้มลูทีม่คีวำมจ ำเป็นเท่ำนัน้ทัง้นี้ ในกำรเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูสว่นบุคคลดงักล่ำว จะเป็นกำรเกบ็ขอ้มลูจำกแหล่งขอ้มลูดงัต่อไปนี้  
 (1) ขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสท์ีบ่รษิทัไดร้บัจำกท่ำนทีท่่ำนไดก้รอกลงในเอกสำรหรอืแพลตฟอรม์ออนไลน์ทีบ่รษิทั
ไดจ้ดัท ำขึน้        
 (2) ขอ้มลูทีบ่รษิทัเกบ็รวบรวมไดโ้ดยอตัโนมตั ิอำทเิช่น กำรใชคุ้กกี ้(Cookies) หรอืเทคโนโลยอีื่นๆ  
 (3) ขอ้มลูภำพทีบ่นัทกึโดยกลอ้งวงจรปิด ซึง่รวมทัง้ภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหวแต่ไม่ไดม้กีำรบนัทกึเสยีง 
 บรษิทัจะท ำกำรเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคล ภำยในระยะเวลำเท่ำที่จ ำเป็น หรอืตำมสมควร เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ต่ำงๆทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นนโยบำยขอ้มลูสว่นบุคคลฉบบันี้ 
 
4. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล   
 ในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ไม่ว่ำจะเป็นกำรเก็บ บนัทกึ จดัระบบ เปลี่ยนแปลงหรอืปรบัเปลี่ยน กำร
พจิำรณำ กำรใช ้รวมไปถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้ บรษิทัจะด ำเนินกำรตำมทีก่ฎหมำยบญัญตัไิว้ และเท่ำที่
จ ำเป็นตำมวตัถุประสงคท์ีบ่รษิทัระบุไวโ้ดยแจง้ชดั 
 
5. วตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
 บรษิทัขอแจง้ใหท่้ำนทรำบว่ำ บรษิทัประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนตำมวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้  
 (1) เพื่อกำรตดิต่อลูกคำ้ ผ่ำนทำงสื่อออนไลน์ (Social Network) เพื่อกำรส ำรวจควำมคดิเหน็หรอืรบัฟังควำม
คดิเหน็ของลูกคำ้ หรอืแจง้ขอ้มลูขำ่วสำรอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรใหบ้รกิำรของบรษิทัตำมทีจ่ ำเป็น 
 (2) เพื่อกำรพฒันำเวบ็ไซต์ของบรษิทั รวมถึงวธิกีำรรกัษำควำมปลอดภัยของ เพื่อให้เวบ็ไซต์ของบรษิทัใช้
งำนไดง้ำ่ย เหมำะสมกบักำรใชง้ำน และมคีวำมปลอดภยัสงูสุด      
 (3) เพื่อเป็นช่องทำงในกำรสมคัรงำนหรอืกำรตดิต่อสอบถำม โดยบรษิทัอำจขอใหท่้ำนกรอกขอ้มูลสว่นบุคคล
ของท่ำน (ตำมทีบ่รษิทัก ำหนด) ทัง้นี้ เพื่อใหบ้รษิทัสำมำรถน ำขอ้มลูดงักล่ำวไปด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงคท์ีท่่ำนไดใ้ห้
รำยละเอยีดขอ้มลูสว่นตวัของท่ำนกบับรษิทัได้      
 (4) เพื่อกำรใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตำมกฎหมำย       
 (5)  เพื่อกำรด ำเนินกำรใดๆตำมทีท่่ำนไดใ้หค้วำมยนิยอมไวก้บับรษิทั 
 
6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก  
 บรษิทัอำจเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของท่ำนใหแ้ก่บุคคลภำยนอก ภำยใตก้ฎหมำยและวตัถุประสงคท์ีก่ ำหนดไว้
ขำ้งตน้ อนัไดแ้ก่  
 (1) ผูใ้ห้บรกิำรภำยนอกอนัเกี่ยวเนื่องกบักำรจดัใหม้เีวบ็ไซต์ โซเชยีลมเีดยีเท่ำที่บรษิทัมคีวำมจ ำเป็นในกำร
เปิดเผยขอ้มลูอย่ำงสมเหตุสมผล         
 (2) บุคคล นิติบุคคล หน่วยงำน หรือองค์กรอื่นใดที่บริษัทมีควำมจ ำเป็นในกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำง
สมเหตุสมผล   



 (3) หน่วยงำนของรฐั หรอืเจำ้หน้ำทีข่องรฐัทีม่อี ำนำจในกำรขอขอ้มลูดงักล่ำว    
 อนึ่ง บรษิทัจะก ำหนดใหผู้ร้บัขอ้มลูส่วนบุคคล จดัใหม้มีำตรกำรในกำรปกป้องขอ้มลูของท่ำนอย่ำงเหมำะสมและ
จะก ำหนดให้ผูร้บัขอ้มูลจะต้องด ำเนินกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวเท่ำที่จ ำเป็นเท่ำนัน้ และจะด ำเนินกำร
ป้องกนัไม่ใหผู้ร้บัขอ้มลูใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลทีไ่ดร้บัไปโดยมชิอบ 
  
7. การรกัษาความปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล  
 บรษิทัไดม้กีำรจดัใหม้มีำตรกำรต่ำงๆ เพื่อกำรรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวำมเหมำะสม มี
ประสทิธภิำพ และสอดคลอ้งกบักฎหมำยหลกัเกณฑ์ ระเบยีบ และแนวปฏบิตัิด้ำนกำรคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อ
ป้องกนักำรเขำ้ถงึ กำรใช ้กำรเปลี่ยนแปลง กำรแก้ไข หรอืกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยผู้ที่ไม่ได้รบัอนุญำตหรอื
โดยกำรละเมดิกฎหมำย 
  
8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 8.1 บรษิทัจะท ำกำรจดัเกบ็และประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด หรอืเมื่อเจำ้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลได้ยกเลิกกำรให้ควำมยินยอมในกำรให้บริษัทจดัเก็บและประมวลผลข้อมูลดังกล่ำวเท่ำนัน้ เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลำดงักล่ำว หรอืเมื่อเจ้ำของขอ้มูลส่วนบุคคลยกเลกิกำรใหค้วำมยนิยอม บรษิทัจะท ำกำรลบหรอืท ำลำยขอ้มูล
สว่นบุคคลทีท่ ำกำรเกบ็รกัษำไว ้
 8.2 ภำยใต้ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่ำนซึ่งมีฐำนะเป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิ
ดงัต่อไปนี้ 
 8.2.1 สทิธใินกำรเขำ้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคล (Right of Access) 
 8.2.2 สทิธใินกำรโอนขอ้มลูสว่นบุคคล (Right to Data Portability)   
 8.2.3 สทิธใินกำรแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคล (Right to Rectification)   
 8.2.4 สทิธใินกำรเพกิถอนควำมยนิยอม (Right to Withdraw Consent) 
 8.2.5 สทิธใินกำรคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล (Right to Object)  
 8.2.6 สทิธใินกำรระงบักำรใชข้อ้มลูสว่นบุคคล (Right to Restrict Processing)   
 8.2.7 สทิธใินกำรขอใหล้บหรอืท ำลำยขอ้มลูสว่นบุคคล (Right to Erasure)  
 8.2.8 สทิธใินกำรรอ้งเรยีน (Right to Lodge a Complaint) 
 8.3 สทิธขิองท่ำนเป็นไปตำมที่ไดร้ะบุไวข้ำ้งต้น ดงันัน้ หำกท่ำนประสงค์จะท ำกำรใชส้ทิธขิอ้ใดขอ้หนึ่งตำมที่
ไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ ท่ำนสำมำรถขอใชส้ทิธไิดผ่้ำนทำงระบบอเีมล ์DPO@piainterior.com 
  
 อนึ่ง บริษัทขอเรียนแจ้งแก่ท่ำนว่ำ บริษัทจะด ำเนินกำรตำมที่ท่ำนร้องขอหรือไม่นัน้ ขึ้นอยู่กับฐำนในกำร
ประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลและเหตุผลประกอบทีท่่ำนไดแ้จง้แก่บรษิทัโดยเมื่อบรษิทัไดร้บัค ำรอ้งจำกท่ำนแลว้ บรษิทั
จะท ำกำรพจิำรณำ และแจง้ผลกำรพจิำรณำแกท่้ำน ภำยใน 30 วนั นับตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัเอกสำรค ำรอ้งขอใชส้ทิธิ
จำกท่ำนครบถ้วน หำกบรษิทัมคีวำมจ ำเป็นที่จะต้องใช้เวลำในกำรพจิำรณำเกินว่ำก ำหนดระยะเวลำขำ้งต้น บรษิัท
จะแจ้งสำเหตุของควำมล่ำช้ำ พร้อมก ำหนดเวลำที่คำดกำรณ์ว่ำจะพจิำรณำแล้วเสรจ็ให้ท่ำนทรำบ ในขณะเดยีวกนั 
หำกบรษิทัปฏเิสธค ำรอ้งของท่ำน บรษิทัจะแจ้งผลกำรปฏเิสธพรอ้มเหตุผลกลบัไปยงัช่องทำงตดิต่อที่ท่ำนได้เลอืกไว ้
โดยหำกท่ ำนมีควำมสงสัย ในผลกำรพิจำรณ ำของบริษัท  ท่ ำนสำมำรถท ำกำรสอบถำมมำที่  อี เมล์ : 
DPO@piainterior.com  
 
 



9. ช่องทางการติดต่อบริษทั 
 ในกรณีทีท่่ำนมคี ำถำม ขอ้สงสยัหรอืขอ้เสนอแนะ หรอืต้องกำรใช้สทิธติำมทีก่ ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบุคคลฉบบันี้ ท่ำนสำมำรถท ำกำรตดิต่อบรษิทัไดต้ำมช่องทำงดงัต่อไปนี้   
 อเีมล:์ DPO@piainterior.com        
 ทีอ่ยู่:  193/120-123 อำคำรเลครชัดำออฟฟิสคอมเพล็กซ์ชัน้ 29 ถนนรชัดำภิเษก แขวงคลองเตย เขต

คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 โทรศพัท:์ +662 264 0690 
 
10. การทบทวนหรือเปล่ียนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 บรษิัทสงวนสทิธใินกำรพจิำรณำทบทวน เปลี่ยนแปลง หรอืแก้ไขรำยละเอยีดเงื่อนไขของนโยบำยคุ้มครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบันี้เป็นครัง้ครำว เพื่อใหม้คีวำมสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัแิละกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ หำกมกีำร
แก้ไขเปลีย่นแปลงบรษิทัจะแจง้ใหท่้ำนทรำบผ่ำนช่องทำงเวบ็ไซต์ของบรษิทั และช่องทำงอื่นทีบ่รษิทัเหน็ว่ำเหมำะสม 
ทัง้นี้ ให้นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัที่ปรำกฎบนหน้ำเวบ็ไซต์ของบรษิทัถือเป็นนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบัปัจจุบนั
ทีสุ่ด 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  10 มกราคม พ.ศ. 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฉบบัแกไ้ขครัง้ที ่1 


