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     ประกาศ 
 

เร่ือง นโยบายและแนวปฏิบติัการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 
 

 บรษิทัฯตระหนกัถงึความส าคญัของการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลสว่นบุคคลของลกูคา้ คู่คา้ หรอืผู้
มาตดิต่องานทุกคน เพื่อใหก้ารเกบ็รวบรวม การใช ้การเปิดเผย การถ่ายโอน รวมถงึสทิธต่ิางๆของลูกคา้ คู่คา้ หรอืผู้
มาตดิต่องาน เป็นไปอย่างเคร่งครดัและปลอดภยัสงูสดุ จงึก าหนดนโยบายและแนวปฏบิตักิารคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล
ของลูกค้า คู่ค้า หรอืผู้มาติดต่องานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562  ดงันี้ 

1. ขอบเขตการใช้ 
1.1 ใหป้ระกาศฉบบันี้ มผีลใชบ้งัคบักบั ผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทุกคน ไม่ว่าจะเป็น ลูกคา้ คู่คา้ ผูม้า

ตดิต่องาน และบุคคลอื่นๆ ทีบ่รษิทัฯ เกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลเหล่านัน้ 
1.2 ใหป้ระกาศฉบบันี้ มผีลใชบ้งัคบักบัทุกกจิกรรมการด าเนินงานของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบุคคล

ของลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มาติดต่องาน เช่น ช่องทางการจดัเก็บขอ้มูล ประเภทและรูปแบบของขอ้มูลที่
จดัเกบ็ วตัถุประสงค์ของบรษิัทในการน าขอ้มูลส่วนบุคคลไปใช้ การแบ่งปันหรอืถ่ายโอนขอ้มูลใหก้บั
บุคคลอื่นๆ การเปิดเผยหรอืใหข้อ้มลูกบัหน่วยงานทีก่ฎหมายก าหนด  

1.3 ประกาศนี้ ครอบคลุมขอ้มลูสว่นบุคคลทีบ่รษิทัไดร้บั หรอื เกบ็รวบรวมจากการเขา้เยีย่มชม ซือ้สนิคา้และ

บรกิาร สมคัรสมาชิก หรอื ใหค้ าแนะน า ตชิม รอ้งเรยีน ท ากจิกรรมอื่นใดเท่าทีจ่ าเป็นผ่านทางเวบ็ไซต์

ของบรษิทั แอพพลเิคชัน่บนโทรศพัทม์อืถอื ช่องทางสือ่สงัคมออนไลน์ และตวัแทนจ าหน่ายของบรษิทัฯ 

แต่ไม่ครอบคลุมไปยงัการใชง้านที่เชื่อมต่อไปยงัเวบ็ไซต์ แอพพลเิคชัน่บนโทรศพัทม์อืถอื ช่องทางสื่อ

สงัคมออนไลน์ ของบุคคลทีส่ามทีเ่ชื่อมโยงมายงัเวบ็ไซต์บรษิทัฯ และไม่ครอบคลุมถงึรา้นคา้ทีไ่ม่ไดอ้ยู่

ภายใตก้ารดแูลของบรษิทัฯ  

2.  ค านิยาม 
“บรษิทัฯ”  หมายความว่า  บรษิทั ไทย ปารค์เกอรไ์รซิง่ จ ากดั  
“ผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายความว่า  บรษิัทฯซึง่เป็นผู้มอี านาจตดัสนิใจเกีย่วกบัการเกบ็รวบรวม ใช้

หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ คู่คา้ หรอืผูม้าตดิต่องานและหมายความ
รวมถงึผูไ้ดร้บัมอบหมายหรอืแต่งตัง้ในนามบรษิทัดว้ย 

“ผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรอืนิตบิุคคลอื่นซึง่ด าเนินการเกีย่วกบัการเกบ็รวบรวม 
ใช ้หรอืเปิดเผย ขอ้มลูสว่นบุคคลภายใตค้ าสัง่หรอืในนามของบรษิทัฯ 

“เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล”คอื  
      ลกูคา้ (Customer)  หมายถงึ บุคคลทัว่ไปทีซ่ือ้สนิคา้ หรอืใชบ้รกิารของบรษิทัฯ 
      คู่คา้  (Supplier)     หมายถงึ  บรษิทัฯ/ หา้ง/ รา้น/ บุคคล ทีซ่ือ้ขายสนิคา้ หรอืบรกิารใหก้บับรษิทัฯ 
     ผูม้าตดิต่องาน  (visitor)   หมายถงึ บุคคลภายนอกทีเ่ขา้มาตดิต่องาน มาเยีย่มชมงาน,สถานที ่หรอืมา 

ตรวจสอบกจิกรรมใดๆ นอกเหนือจากการซือ้-ขายสนิคา้ และบรกิาร รวมถงึผูเ้ยีย่มชม
บรษิทัผ่านช่องทางออนไลน์ และผูส้มคัรสมาชกิ(ถา้ม)ี     
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“ขอ้มลูสว่นบุคคล” หมายถงึ ขอ้มลูเกีย่วกบับุคคล ซึง่ท าใหส้ามารถระบุตวัตนของบุคคลได ้ไม่ว่าทางตรงหรอื
ทางออ้ม แต่ไม่รวมถงึขอ้มลูผูถ้งึแก่กรรม 

“เวบ็ไซต”์   หมายถงึ    www.thaiparker.co.th  
ขอ้มลูสว่นบุคคลทีจ่ าเป็นตอ้งเกบ็รวบรวมหรอืรบัมอบขอ้มลูสว่นบุคคลทีส่ามารถระบุตวัตนของท่าน  

ทีไ่ดร้บัความคุม้ครองตามนโยบายฯนี้ คอื 
1) ขอ้มลูสว่นตวั ไดแ้ก่ ชื่อ-นามสกุล, เพศ, วนัเดอืนปีเกดิ,หมายเลขบตัรประชาชน, หมายเลขหนังสอื

เดนิทาง, เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษอีากร,สญัชาต ิเป็นตน้ 
2) ขอ้มูลส าหรบัการตดิต่อ ไดแ้ก่ หมายเลขโทรศพัท,์ อเีมลล,์ ทีอ่ยู่ปัจจุบนั, ทีอ่ยู่ตามบตัรประชาชน, 

ทีอ่ยู่ส าหรบัใชเ้พื่อ ออกใบเสรจ็รบัเงนิ,ใบก ากบัภาษอีากร, จดัสง่สนิคา้และบรกิาร เป็นตน้ 
3) ขอ้มลูทางการเงนิ ไดแ้ก่ ช่องทางการช าระค่าสนิคา้และบรกิาร ขอ้มลูบตัรเครดติ/เดบติ เป็นตน้ 
4) ขอ้มูลการท าธุรกรรมซือ้ขายสนิคา้และบรกิาร ไดแ้ก่ ขอ้มูลเกีย่วกบัการช าระเงนิและประวตักิารซือ้

สนิค้าและบรกิารต่างๆ,  ขอ้มูลการรบัประกนัสนิคา้, ค าร้องเรยีน และขอ้มูลอื่นๆเกี่ยวกบัการซือ้
สนิคา้และบรกิาร เป็นตน้ 

5) ข้อมูลการเป็นสมาชกิ ได้แก่ รายละเอียดการเป็นสมาชกิ เช่น หมายเลขบตัรสมาชิก, ประเภท
สมาชกิ,ระยะเวลาการเป็นสมาชกิ และขอ้มลูประวตักิารท ารายการต่างๆของสมาชกิ 

6) ข้อมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรม ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าและบริการผ่านช่องทาง
ต่างๆของบรษิทั, ขอ้มูลการตอบรบัความพงึพอใจทีม่ต่ีอสนิคา้และบรกิารของบรษิทัฯ รวมถงึ การ
ออกใบก ากบัภาษ ีหกั ณ ทีจ่่าย แบบอเิลก็ทรอนิกส ์ผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ และยงัรวมไปถงึ การ
เกบ็ขอ้มลูในรปูแบบของ Cookie (คุกกี)้ เป็นตน้ 

7) ขอ้มูลทีล่ะเอยีดอ่อน ไดแ้ก่ เชือ้ชาต,ิ ศาสนา, ลายนิ้วมอื, ระบบจดจ าใบหน้า, ขอ้มูลทางพนัธุกรรม
ต่างๆ ทีจ่ าเป็น เป็นตน้ 

3. การเกบ็ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า หรอืผูม้าติดต่องาน 
3.1 บรษิทัฯตระหนกัและเคารพสทิธสิว่นบุคคลของลกูคา้ คู่คา้ หรอืผูม้าตดิต่องานอย่างสงูสดุ 
3.2 บรษิทัฯจะจดัเกบ็ รกัษา ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ คู่คา้ หรอืผูม้าตดิต่องานเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อการท า

ธุรกจิร่วมกนั หรอืตามทีก่ฎหมายก าหนด หรอืตามทีห่น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดเท่านัน้ 
3.3 บริษัทฯจะจดัเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย เฉพาะข้อมูลที่ได้มาจากลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มาติดต่องาน

เจา้ของขอ้มลูโดยตรงเท่านัน้ ทัง้นี้ หากมกีารไดร้บัขอ้มลูมาจากแหล่งอื่น บรษิทัฯจะไม่ใชข้อ้มลูเหล่านัน้ 
เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมจากลกูคา้ คู่คา้ หรอืผูม้าตดิต่องานหรอืกฎหมายอนุญาตใหเ้กบ็รวบรวม ใช ้
หรอืเปิดเผย 

3.4 บริษัทฯมีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายประเภทของลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มาติดต่องานเพื่อวตัถุประสงค์
ในทางธุรกจิเท่านัน้ 

3.5 บริษัทฯจะจดัให้มีผู้เก็บข้อมูล ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้รกัษา ผู้ใช้ ผู้อนุมตัิการใช้ รวมถึงขัน้ตอนการ
ตรวจสอบทีช่ดัเจน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลจะไดร้บัการคุม้ครองและปกปิดเป็นความลบัตามที่
กฎหมายก าหนด 

3.6 ในกรณีที่ต้องเปิดเผยต่อหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เช่น ผู้
ตรวจสอบบญัช ีผูต้รวจสอบระบบคุณภาพ บรษิทัฯจะด าเนินการดว้ยความรดักุม และแสดงขอ้มลูใหเ้ป็น
ความลบั และมกีารเกบ็บนัทกึไวส้ าหรบัการตรวจสอบต่อไป 
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3.7 ขอ้มลูสว่นบุคคลทีบ่รษิทัฯ เกบ็ รกัษาไวน้ี้ ถอืว่าเป็นขอ้มลูส าคญัในทางธุรกจิ บรษิทัฯจะรกัษาไวเ้สมอืน
เป็นทรพัยส์นิของบรษิทัฯเองหากมกีารเขา้ถงึ เปิดเผย ท าลายโดยไม่ไดร้บัอนุมตัจิากผูไ้ดร้บัมอบหมาย 
จะพจิารณาลงโทษในอตัราสงูสดุตามกฎหมาย 

3.8 บรษิัทฯจะจดัท ามาตรการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อใหก้ารเกบ็รวบรวม ใช้ เปิดเผย มคีวามมัน่คง
ปลอดภยั 

3.9 บรษิทัฯอาจเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ คู่คา้ หรอืผูม้าตดิต่องานได ้ส าหรบัใน
กจิกรรมต่างๆของบรษิทัฯ อาทเิช่น กจิกรรม CSR หรอื การท าสื่อประชาสมัพนัธ์ หรอื การจดัอบรม 
หรอืการจดักจิกรรมอื่นๆทีอ่ยู่ภายใตว้ตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ เป็นตน้ 

3.10 บรษิัทฯจะใช้ขอ้มูลประเภทขอ้มูลการติดต่อ เพื่อติดต่อสื่อสารและใหข้อ้มูล เกี่ยวกบัสนิค้าและบรกิาร 
รายการโปรโมชัน่หรอืแคมเปญของบรษิทัฯ และสทิธพิเิศษต่างๆเพื่อประโยชน์ของลูกคา้ คู่คา้ หรอืผูม้า
ตดิต่องาน ผ่านช่องทางต่างๆ ตามทีไ่ดใ้หค้วามยนิยอมไว ้รวมถงึไวส้ าหรบัการจดัส่งสนิคา้,บรกิาร และ
ไวส้ าหรบัการตดิต่อทีจ่ าเป็นในการประกอบธุรกจิเท่านัน้ 

3.11 บรษิทัฯจะใชข้อ้มลูประเภทธุรกรรมการเงนิและการซือ้ขายสนิคา้บรกิาร เพื่อจดัการ ด าเนินการช าระเงนิ
เกีย่วกบัธุรกรรมทางพาณิชย ์ 

3.12 บรษิัทฯจะใชข้อ้มูลเกีย่วกบัพฤตกิรรม เพื่อวเิคราะห ์และประมวลผลลกัษณะการใชง้านเวบ็ไซต์, การ
วเิคราะห์วจิยัตลาดเพื่อวเิคราะห์รูปแบบและการเลือกซื้อสนิค้าและบรกิารของลูกค้า ผู้เยี่ยมชม และ
สมาชิก, การส ารวจความคิดเห็น, การวางแผนและวิเคราะห์ทางสถิติ รวมถึงแนวโน้มตลาด เพื่อ
ประโยชน์ทางธุรกจิของบรษิทัฯเท่านัน้ 

4. การเข้าถึง ตรวจสอบ แก้ไขเพ่ิมเติม เพิกถอนความยินยอม และการท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้า คู่ค้า หรอืผูม้าติดต่องานท่ีเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
4.1 ลูกคา้ คู่คา้ หรอืผูม้าตดิต่องานมสีทิธจิะทราบขอ้มูลส่วนบุคคลเกีย่วกบัตนเองที่บรษิทัฯจดัเกบ็รกัษาไว้ 

โดยแจง้ความประสงคม์ายงับรษิทัฯและด าเนินการตามวธิกีารทีก่ าหนด 
4.2 ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มาติดต่องานมหีน้าที่จดัส่งเอกสาร หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆตามที่บริษัทฯร้องขอ

ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด เพื่อประโยชน์ในการท าธุรกจิร่วมกนั 
4.3 ลูกคา้ คู่คา้ หรอืผูม้าตดิต่องานมหีน้าทีแ่จง้ขอ้มลูส่วนบุคคลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ เช่น การเปลีย่นชื่อ-

นามสกุล, เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษอีากร หรอืทีอ่ยู่สถานประกอบการ โดยแจง้ใหบ้รษิทัทราบภายใน 30 
วนั นบัแต่มกีารเปลีย่นแปลง 

4.4 ลกูคา้ คู่คา้ หรอืผูม้าตดิต่องานอาจจะขอใหบ้รษิทัฯเพกิถอนความยนิยอม และท าลายขอ้มลูสว่นบุคคลที่
บรษิทัฯจดัเกบ็ น าไปใช ้และ/หรอืเปิดเผยได ้เมื่อสิน้สดุการท าธุรกจิร่วมกนั หรอื เสรจ็สิน้ภารกจิแลว้ แต่
ทัง้นี้ บริษัทฯอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในกรณีจ าเป็นส าหรบัการใช้สทิธิเรียกร้องหรือเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย หรอื เพื่อประโยชน์ในดา้นความปลอดภยั 

5. การใช้และการเปล่ียนแปลงข้อมูล 
เพื่อให้การเก็บ ใช้ รกัษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มาติดต่องานเป็นไปตามนโยบายหรือที่
กฎหมายก าหนด ให้ผู้จดัการแผนกที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มาติดต่องานนัน้ ด าเนิ นการ
ดงัต่อไปนี้ 
5.1 ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นให้ผู้เป็นเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบถึงนโยบายนี้ รวมทัง้ชี้แจงสทิธแิละ

หน้าทีข่องเจา้ของขอ้มลูตามนโยบายนี้ 
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5.2 ให้ข้อมูลด้วยความสุจริตและเป็นความลบัเท่าที่จ าเป็น ตามงานที่เกี่ยวข้อง หากมีการเปลี่ยนแปลง 
เพิม่เติม ตดัออก หรอืต้องการขอ้มูลอื่นใดเพิม่เติม ให้แจ้งผู้จดัการแผนกที่ตดิต่อโดยตรง เพื่อจดัใหม้ี
หรอืปรบัใหม่ใหเ้ป็นปัจจุบนั หา้มไม่ใหก้ระท าการใดๆเองโดยพลการหรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

5.3 ในกรณีพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูลกูคา้ คู่คา้ หรอืผูม้าตดิต่องาน มกีารเปลีย่นแปลงต าแหน่ง เปลีย่น
คนหรือลาออก ให้แจ้งข้อมูลให้เจ้าของทราบโดยเร็ว เพื่อป้องกันการแอบอ้าง หรือน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์สว่นตวัหรอืเพื่อป้องกนัการเปิดเผย ละเมดิอนัอาจจะท าใหเ้จา้ของขอ้มลูเสยีหาย 

5.4 บนัทกึการใช ้การเกบ็รกัษาไวเ้พื่อการตรวจสอบ เพื่อให้มัน่ใจว่ามกีารปฏบิตัิตามนโยบายนี้ หรอืตาม
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั 

6. ผูค้วบคมุและผูเ้ก่ียวข้องกบัข้อมูลส่วนบุคคล 
บรษิทัฯในฐานะผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลตามกฎหมาย จะก าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของพนักงานที่
เกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบุคคลของลกูคา้ คู่คา้ หรอืผูม้าตดิต่องาน ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย ดงันี้ 
6.1 แต่งตัง้คณะท างานคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ คู่คา้ หรอืผูม้าตดิต่องาน ประกอบดว้ยผูจ้ดัการ/

หวัหน้าหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อก าหนดขอ้มลูทีจ่ะเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย หรอืตรวจสอบการใชข้อ้มลู
สว่นบุคคลใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย รวมถงึเจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลประจ าบรษิทั(ถา้ม)ี  

6.2 ทบทวน และอนุมตักิารใช ้การถ่ายโอน การควบคุมขอ้มลูทีเ่กดิขึน้ใหม่และเกนิขอบอ านาจของผูค้วบคุม
ขอ้มลูทีแ่ต่งตัง้ขึน้ 

6.3 จดัใหม้กีารทบทวนมาตรการการเกบ็รกัษา การรวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มลู อย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้ หรอื ตามความจ าเป็นของเหตุการณ์  

6.4 สัง่การหรอืแต่งตัง้บุคคลใหดู้แลในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในกรณีการเกดิการรัว่ไหลหรอืการละเมดิขอ้มูล
สว่นบุคคลขึน้  

7. การโอนข้อมูลส่วนบุคคล 
7.1 บรษิทัฯอาจมกีารโอนขอ้มลูสว่นบุคคลของลกูคา้ คู่คา้ หรอืผูม้าตดิต่องานไปยงัต่างประเทศ โดยประเทศ

ปลายทาง หรอืองค์กรระหว่างประเทศที่รบัขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้ จะมมีาตรฐานการคุ้มครองขอ้มูลส่วน
บุคคลทีเ่พยีงพอ หรอืเทยีบเท่ากฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลน้ี 

7.2 บรษิทัฯอาจมกีารรบัสง่ขอ้มลูสว่นบุคคลของลกูคา้ คู่คา้ หรอืผูม้าตดิต่องานไปยงับรษิทัแม่ หรอืบรษิทัใน
เครอื หรอืบรษิทัคู่คา้อื่น หรอืบรษิทัลกูคา้อื่น รวมถงึบุคคลหรอืนิตบิุคคลอื่นทีม่คีวามสมัพนัธก์บับรษิทัฯ
เพื่อประโยชน์ในการเพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารในด้านต่างๆแก่ลูกคา้ คู่ค้า หรอืผู้มาตดิต่องาน
มากยิง่ขึน้  

8. การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล 
8.1 บรษิทัฯไดจ้ดัใหม้มีาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทีเ่หมาะสม เพื่อป้องกนัการสญูหาย เขา้ถงึ 

ใช ้เปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรอืโดยมชิอบ 
8.2 บรษิัทฯจดัใหม้กีารทบทวนมาตรการการเกบ็รกัษา การรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยขอ้มูล อย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้ หรอื ตามความจ าเป็นของเหตุการณ์ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลของ
บรษิทัฯมัง่คงปลอดภยัและเป็นไปตามกฎหมาย 

8.3 บรษิทัฯจะรบัผดิชอบในความเสยีหายอนัเกดิจากความบกพร่องของบรษิทัฯ เวน้แต่ กรณีความเสยีหาย
อนัเกดิจากการใชห้รอืเปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลที่สาม รวมถึงการละเลยหรอืเพกิเฉยการออกจากระบบ
ฐานขอ้มูล หรอืระบบคอมพวิเตอร์บรษิทัฯ ซึ่งกระท าโดยลูกคา้ คู่ค้า หรอืผู้มาติดต่องาน หรอืเป็นผูใ้ห้
ความยนิยอมเอง 
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8.4 บรษิทัฯมกีารตรวจสอบและประเมนิประสทิธภิาพของระบบรกัษาขอ้มูลสว่นบุคคลและจะไม่น าไปใช้เพื่อ
วตัถุประสงคอ์ื่นนอกจากการด าเนินธุรกจิร่วมกนัเท่านัน้ 

9. การแจ้งเหตลุะเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
ในกรณีทีม่กีารฝ่าฝืนมาตรการการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของบรษิทัฯ จนเป็นเหตุใหม้กีารละเมดิข้อมูล
ส่วนบุคคล หรอืมกีารรัว่ไหลของขอ้มูลสู่สาธารณะ บรษิทัฯจะแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลทราบโดยเรว็ รวมทัง้แจง้
แผนการเยยีวยาความเสยีหาย ในกรณีทีเ่ป็นขอ้มลูทีม่คีวามเสีย่งสงู  

10. การท าลายข้อมูลส่วนบุคคล 
บรษิทัฯจะจดัใหม้มีาตรการเพื่อรบัรองว่าขอ้มลูส่วนบุคคลทีอ่ยู่ในความครอบครองหรอือยู่ภายใตก้ารควบคุม
ของบรษิทัฯจะถูกท าลาย และ/หรอืถูกท าใหเ้ป็นขอ้มลูนิรนามโดยทนัทใีนระยะเวลาทีเ่หมาะสม เมื่อ 
10.1 ขอ้มลูสว่นบุคคลทีจ่ดัเกบ็ไวไ้ม่เป็นประโยชน์ต่อวตัถุประสงคข์องการจดัเกบ็อกีต่อไป 
10.2 การเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้ไม่จ าเป็นต่อวตัถุประสงคท์างกฎหมายหรอืทางธุรกจิกบับรษิทัฯอกี

ต่อไป 
11. การฝ่าฝืนและการลงโทษ 

11.1 พนักงานผูใ้ดเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย หรอืละเมดิ ขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ คู่คา้ หรอืผูม้าตดิต่องาน 
หรือน าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ได้รบัอนุมตัิบริษัทฯ ถือว่าผู้นัน้ทุจริตต่อหน้าที่ จงใจท าให้
บรษิทัฯเสยีหาย หรอื ท าใหบุ้คคลอื่นเสยีหาย ถอืเป็นความผดิรา้ยแรง อาจลงโทษถงึขัน้เลกิจา้งโดยไม่
จ่ายค่าชดเชยใดๆ 

11.2 พนักงานทีบ่รษิทัฯมอบหมายใหเ้ป็นผูค้วบคุมขอ้มลู เกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลู ถอืเป็นพนกังานผูม้ี
หน้าทีเ่ฉพาะ หากกระท าความผดิเสยีเองจะถูกพจิารณาลงโทษในอตัราสงูกว่าพนกังานทัว่ไป 

11.3 พนักงานผู้ใดเพกิเฉย ละเมดิ ไม่ปฏบิตัิตามประกาศนี้ หากเกดิความเสยีหายใดๆ จะต้องชดใช้ความ
เสยีหายดว้ยตนเองและเตม็จ านวนตามทีก่ฎหมายก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัฯอาจจะฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหาย
และหรอืด าเนินคดจีนถงึทีส่ดุไดอ้กีทางหนึ่ง 

12. การติดต่อและรอ้งเรียน 
 ในกรณีทีล่กูคา้ คู่คา้ หรอืผูม้าตดิต่องาน มคีวามประสงคจ์ะตดิต่อหรอืรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการดแูลจดัการ
ขอ้มูลส่วนบุคคลนี้ สามารถตดิต่อมายงับรษิทัฯ ทีอ่ยู่ เลขที ่570 หมู่ 4 นิคมฯบางปู ซอย12B ต.แพรกษา อ.
เมอืง จ.สมุทรปราการ 10280 ส่งถึง คุณสถิตย์ พุทธสกุล แผนกบุคคล หรอื เบอร์ติดต่อ 02-324-6600 ต่อ 
6122 หรอื อเีมล satit@thaiparker.co.th ทัง้นี้ บรษิทัฯจะตรวจสอบและแกไ้ขตามทีไ่ดร้บัการรอ้งเรยีนอย่าง
รวดเรว็และเป็นธรรม  
 

บรษิัทฯ ขอให้ทุกคนเขา้ใจและปฏบิตัิตามนโยบายและแนวปฏบิตัิขา้งต้นอย่างเคร่งครดั เพื่อ ให้ขอ้มูลส่วน
บุคคลของลูกคา้ คู่คา้ หรอืผูม้าตดิต่องาน มกีารเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยอย่างปลอดภยัเป็นไปตามมาตรการการ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่หมาะสม  

 

ประกาศ ณ วนัที ่12 มกราคม 2564 
 


