นโยบายความเป็ นส่ วนตัว
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ

บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในกลุ่ม (“บริ ษทั ฯ”) จัดทานโยบายฉบับนี้
ขึ้น เพื่ออธิ บายถึงวิธีการที่บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิต่อข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อให้เจ้าของข้อมูลทราบ
ถึงนโยบายในการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จึงประกาศนโยบายความเป็ นส่ วนตัวดังนี้
นิยาม
“บริ ษทั ฯ” หมายถึง บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในกลุ่มประกอบด้วย
บริ ษทั พีเจดับเบิล้ ยู ออโต้อีวี จากัด , บริ ษทั พีเจ เมดิคอล จากัด , บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด , บริ ษทั
มาสเตอร์ ลอนดรี้ จากัด , บริ ษทั ปั ญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด และ บริ ษทั ปัญจวัฒนา (เจียงซู)
พลาสติก จากัด
“ข้อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่ งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้ ไม่
ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคล
“การประมวลผลข้อมูล” หมายถึง การดาเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่ วนบุคคลไม่วา่ ด้วยวิธีการ
อัตโนมัติหรื อไม่ก็ตาม เช่นการเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรื อ
ดัดแปลง การเรี ยกคืน การปรึ กษา การใช้ การเปิ ดเผย (โดยการส่ ง โอน การแผยแพร่ หรื อการทาให้สามารถ
เข้าถึงหรื อพร้อมใช้งานโดยวิธีใด ๆ) การจัดเรี ยง การนามารวมมกัน การบล๊อกหรื อจากัด การลบหรื อทาลาย
“เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่ งเป็ นเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลที่ขอ้ มูลส่ วน
บุคคลสามารถระบุตวั ตนของบุคคลนั้นได้ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
“ผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดารื อนิติบุคคลซึ่งมีอานาจหน้าที่ตดั สิ นใจ
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
. “ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลซึ่ งดาเนินการเกี่ยวกับการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลตามคาสั่งหรื อในนามของผูค้ วบคุมข้อมูล ทั้งนี้ บุคคลธรรมดา
หรื อนิติบุคคล ซึ่ งดาเนินการดังกล่าวไม่เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล

การเก็บรวบรวมและรับข้ อมูลข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. บริ ษทั ฯ จะดาเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลส่ วนบุคคล โดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วธิ ี การ
ที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็ นธรรม โดยรับและจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จาเป็ นแก่การใช้งานของบริ ษทั ฯ เท่านั้น
2. บริ ษทั ฯ จะแจ้งถึงรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะฐานทางกฎหมายในการเก็บ
รวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลภายใต้วตั ถุประสงค์ที่ได้ขอข้อมูลส่ วนบุคคลไว้และตามที่กฏหมาย
กาหนด หรื อหากเป็ นกรณี ที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลกาหนดให้ตอ้ งได้รับความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูล บริ ษทั ฯ จะดาเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู ้และให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง เพื่อให้บริ ษทั
ฯ สามารถประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลได้
ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีถ่ ูกเก็บรวบรวม
1 ข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวม ภายใต้นโยบายนี้ เป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมูลส่ วนบุคคล ดังนี้
1.1 ลูกค้าและสมาชิก ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ซ้ื อสิ นค้า ผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ ผูร้ ับบริ การ ผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรม และบุคคลอื่นใดที่ติดต่อเพื่อขอข้อมูลหรื อขอรับบริ การจากบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ไม่วา่ จะเป็ นการได้มาซึ่ ง
ข้อมูลส่ วนบุคคลไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
1.2 คู่สัญญาและผูเ้ กี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็ นคู่สัญญา
หรื อมีความเกี่ยวข้องตามสัญญาใด ๆ กับบริ ษทั ฯ ซึ่ งหมายความรวมถึงคู่คา้ ผูข้ าย ผูจ้ ดั หา ผูใ้ ห้บริ การ ผูร้ ับ
ทางาน ที่ปรึ กษา และบุคคลอื่น ๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกัน
1.3 บุคลากรของบริ ษทั ฯ ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็ นพนักงาน ลูกจ้าง หรื อบุคคลใดที่ทางาน
บริ ษทั ฯ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูเ้ ชี่ยวชาญและบุคคลที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ หรื อผลตอบแทนอื่นใด
โดยตรงจากบริ ษทั ฯ และหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวของบุคลากรของบริ ษทั ฯ
1.4 ผูส้ มัคร ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ได้ยนื่ ใบสมัครหรื อรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวมาที่
บริ ษทั ฯ ทั้งที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อวาจา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสมัครงานซึ่ งยังไม่ได้รับคัดเลือกจาก
บริ ษทั ฯ และหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวของผูส้ มัคร และบุคคลอ้างอิง
2 ข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมและอยูภ่ ายใต้นโยบายนี้ ไม่วา่ จะเป็ น
ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ได้ให้ไว้กบั บริ ษทั ฯ โดยตรง หรื อข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ฯ ได้เก็บรวบรวมโดย
อัตโนมัติ หรื อข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ฯ ได้รับมาจากบุคคลภายนอก เช่น
2.1 ข้อมูลส่ วนตัว เช่น ชื่ อนามสกุล วัน/เดือน/ปี เกิด อายุ เพศ รู ปถ่าย หมายเลขและสาเนาหนังสื อ
เดินทาง (Passport) หรื อบัตรประจาตัวประชาชน ลายมือชื่อ สัญชาติ สถานภาพสมรส และข้อมูลบุคคลใน
ครอบครัว

2.2 ข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุ ขภาพ ผลการ
ตรวจสุ ขภาพ ความพิการ และข้อมูลชีวภาพ
2.3 ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยูอ่ าศัย หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย
และรายละเอียดบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น
2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร และข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรต่าง ๆ
2.5 ข้อมูลอื่นๆ เช่น บันทึกภาพและ/หรื อเสี ยงผ่านกล้องวงจรปิ ด (CCTV) ภาพถ่าย บันทึกภาพ
และเสี ยง บันทึกเสี ยงการสนทนา และข้อมูลแสดงแนวโน้มการซื้ อสิ นค้าหรื อการเข้ารับการบริ การ
วัตถุประสงค์ ในการจัดเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. บริ ษทั ฯ มีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อสิ ทธิ ประโยชน์
ต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลและประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ เช่น การปฏิบตั ิตามสัญญา การจัด
กิจกรรมส่ งเสริ มการขาย การวิจยั ตลาด การจัดทาฐานข้อมูลและใช้ขอ้ มูลเพื่อเสนอสิ ทธิ ประโยชน์ตามความ
สนใจของเจ้าของข้อมูล หรื อเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และนาเสนอผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของบริ ษทั ฯ หรื อ
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ตอ้ งห้ามตามกฎหมาย หรื อเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบที่ใช้บงั คับกับ
บริ ษทั ฯ ทั้งขณะนี้และภายหน้า รวมทั้งยินยอมให้บริ ษทั ฯ ส่ ง โอน หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลให้แก่บริ ษทั
ในเครื อ บริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจ พันธมิตรทางธุ รกิจ หรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูล
2. บริ ษทั ฯ จะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไว้ตามระยะเวลา หรื อเท่าที่
จาเป็ นตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น
หากภายหลังบริ ษทั ฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบต่อไป
3. บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด และ
โดยคานึงถึงแนวปฏิบตั ิทางธุ รกิจสาหรับแต่ละประเภทของข้อมูลส่ วนบุคคล หลังจากระยะเวลาดังกล่าว
บริ ษทั ฯ อาจทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นจากการจัดเก็บหรื อระบบของบริ ษทั ฯ โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
ข้ อจากัดในการใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ จะใช้และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลภายใต้วตั ถุประสงค์ที่ได้ขอ
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรื อตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดไว้เท่านั้น และบริ ษทั ฯ จะกากับดูแล
พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรื อผูป้ ฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ มิให้ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมูลนอกเหนื อไปจากที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ หรื อเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่
1. เป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
2. เป็ นการจาเป็ นเพื่อป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวติ ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล

3. เป็ นการจาเป็ นเพื่อการตามสัญญาซึ่ งเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นคู่สัญญาหรื อเพื่อใช้ในการ
ดาเนินการตามคาขอของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลก่อนเข้าทาสัญญานั้น
4. เป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั ฯ หรื อของบุคคลหรื อนิติบุคคล
อื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั ฯ
5. เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล และการขอความยินยอมไม่อาจกระทาได้ในเวลานั้น
6. เป็ นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรื อการพิจารณาพิพากษาคดี
ของศาล
7. เป็ นไปเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทาเอกสารประวัติศาสตร์ หรื อจดหมายเหตุ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อเพื่อการศึกษา วิจยั การจัดทาสถิติ ซึ่ งได้จดั ให้มีมาตรการป้ องกัน
ที่เหมาะสม
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. บริ ษทั ฯ จัดให้มีมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด และแนวปฏิบตั ิดา้ นการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลให้แก่
พนักงานของบริ ษทั และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. บริ ษทั ฯ สนับสนุ นและส่ งเสริ มให้พนักงานมีความรู ้และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อให้บริ ษทั
ฯสามารถปฏิบตั ิตามนโยบายและกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและ มีประสิ ทธิ ภาพ
สิ ทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิ ต่าง ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคล ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข ตามที่กฎหมายกาหนดว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลดังนี้
1. เจ้าของข้อมูลสามารถถอน หรื อยกเลิกความยินยอมที่ให้ไว้กบั บริ ษทั ฯ ได้
2. เจ้าของข้อมูลสามารถขอเข้าถึง ขอรับสาเนาข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่บริ ษทั ฯ กาหนด หรื อขอให้เปิ ดเผยการได้มาซึ่ งข้อมูลส่ วนบุคคล ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ อาจปฏิเสธคา
ขอของท่านได้ตามที่กฎหมายกาหนดหรื อตามคาสัง่ ศาล
3. เจ้าของข้อมูลสามารถขอแก้ไข
หรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่ วนบุคคลของตนเองที่ไม่ถูกต้อง
หรื อไม่สมบูรณ์ และทาให้ขอ้ มูลเป็ นปั จจุบนั ได้

4. เจ้าของข้อมูลสามารถขอลบหรื อทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลของตนเองได้ เว้นแต่เป็ นกรณี ที่บริ ษทั
ฯ ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
5. เจ้าของข้อมูลสามารถขอระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่ได้ให้ไว้กบั บริ ษทั ฯ
ได้
6. เจ้าของข้อมูลสามารถขอโอนย้ายข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่ได้ให้ไว้กบั บริ ษทั ฯ ไป
ยังผูค้ วบคุมข้อมูลรายอื่น หรื อตัวเจ้าของข้อมูลเองได้
7. เจ้าของข้อมูลสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลกับบริ ษทั ฯ ได้
การใช้ คุกกี้ (Cookies)
เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์ของผูใ้ ช้บริ การ บริ ษทั ฯ
อาจจะใช้ระบบคุกกี้
(Cookies) ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวตนของผูใ้ ช้งาน รวมทั้งการใช้คุกกี้ เพื่อจัดเก็บข้อมูล
และสถิติต่าง ๆ ของการเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์
คุกกี้ (Cookies) เป็ นไฟล์คอมพิวเตอร์ เล็ก ๆ ที่จะทาการเก็บข้อมูลชัว่ คราวที่จาเป็ นลงในเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ของผูใ้ ช้บริ การ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการติดต่อสื่ อสาร มีผลในขณะที่เข้าใช้งาน
ระบบเว็บไซต์เท่านั้น
คุกกี้จะหมดอายุหรื อสิ้ นผลเมื่อสิ้ นสุ ดการใช้งานระบบเว็บไซต์หรื อการเชื่ อมโยง
ข้อมูลของบริ ษทั ฯ หรื อจนกว่าผูใ้ ช้บริ การจะทาการลบคุกกี้น้ นั หรื อกระทาการที่ไม่อนุญาตให้คุกกี้น้ นั
ทางานอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเป็ นส่ วนตัวของผูใ้ ช้บริ การเป็ นอย่างดี จึงมีการ
ใช้คุกกี้อย่างรอบคอบ โดยบริ ษทั ฯ มีการจัดเก็บคุกกี้ จาแนกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1. คุกกี้ที่จดั เก็บข้อมูล ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะจัดเก็บเข้าระบบการให้บริ การสาหรับการให้บริ การระบบ
เว็บไซต์ เพื่อใช้ในการประกอบธุ รกิจตลาดแบบตรงของบริ ษทั ฯ เท่านั้น โดยจะไม่มีการเปิ ดเผยหรื อนาไปใช้
ประโยชน์อื่น เว้นแต่เป็ นการร้องขอตามกฎหมาย
2. คุกกี้ที่จดั เก็บข้อมูลสถิติการเข้าใช้ระบบเว็บไซต์ ซึ่งบริ ษทั ฯ
มีระบบการให้บริ การในการ
ตรวจสอบพฤติกรรมการสื บค้นข้อมูล หรื อใช้บริ การเชื่ อมโยงข้อมูล เช่น วันและเวลาที่เข้าใช้งานระบบ
เว็บไซต์
การเข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์หรื อหน้าเว็บเพจต่าง
ๆ ประเภทการสื บค้น ผูใ้ ห้บริ การระบบ
อินเทอร์ เน็ต โดยบริ ษทั ฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุ งเว็บไซต์
และการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายเท่านั้น
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะนาข้อมูลที่คุกกี้ได้บนั ทึกหรื อเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรื อ
ในกิจกรรมอื่นของระบบเว็บไซต์ หรื อกิจการของบริ ษทั ฯ เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพการ
ให้บริ การระบบเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เท่านั้น

การเชื่ อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอก
การให้บริ การของบริ ษทั ฯ อาจมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน่ ผลิตภัณฑ์ และบริ การ
ของบุคคลภายนอก ซึ่ งบุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริ การของ
เจ้าของข้อมูล นโยบายนี้ใช้เฉพาะสาหรับการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลภายใต้วตั ถุประสงค์ที่กาหนดโดย
บริ ษทั ฯ
เท่านั้น บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัยหรื อความเป็ นส่ วนตัวของข้อมูลใด ๆ ของเจ้าของ
ข้อมูลที่
ถูกเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การของบุคคลภายนอกดังกล่าวได้ แม้วา่
เจ้าของ
ข้อมูลจะกดลิงก์เชื่อมโยงที่ปรากฏบนการให้บริ การของบริ ษทั ฯ ก็ตาม ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลควรใช้ความ
ระมัดระวังและตรวจสอบคาประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่ วนตัว/นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของ
เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และบริ การของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย
การเปิ ดเผยเกีย่ วกับการดาเนินการ แนวปฎิบัติและนโยบายทีเ่ กี่ยวกับข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยแนวนโยบาย และแนวปฏิบตั ิในการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี้ และหากมีการ
แก้ไขปรับปรุ ง บริ ษทั ฯ จะดาเนินการเผยแพร่ ผ่าน www.pjw.co.th และ/หรื อช่องทางอื่นใดที่สามารถแจ้งให้
เจ้าของข้อมูลทราบถึงการแก้ไขปรับปรุ งดังกล่าว
ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทาหน้ าทีค่ วบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่ งมีหน้าที่รับผิดชอบในการกากับดูแลการรวบรวม
การจัดเก็บ การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายและแนว
ปฏิบตั ิในการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล และการรักษาความมัง่ คงปลอดภัยของบริ ษทั ฯ โดยมีการแต่งตั้ง
คณะทางานด้านการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อให้คาแนะนาและตรวจสอบการดาเนินการของเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคล รวมถึงให้คาแนะนาในการปรับปรุ ง พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล
ส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
การทบทวนและเปลีย่ นแปลงนโยบายความเป็ นส่ วนตัว
บริ ษทั ฯ อาจทาการปรับปรุ งหรื อแก้ไขนโยบายฉบับนี้ เป็ นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนด
ตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการดาเนิ นงานของบริ ษทั รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงาน
ต่างๆ โดยบริ ษทั จะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน

ช่ องทางการติดต่ อบริษัทฯ
ฝ่ ายสานักเลขานุการบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
เลขที่ 28 หมู่ 2 ตาบลชัยมงคล อาเภอเมืองฯ
สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์: 034-839-130
โทรสาร: 034-839-320

นโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็ นต้นไป

( นายสาธิต เหมมณฑารพ )
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

