
นโยบายความเป็นส่วนตัว  

บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

 

         บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในกลุ่ม (“บริษทัฯ”) จดัท านโยบายฉบบัน้ี
ข้ึน เพื่ออธิบายถึงวธีิการท่ีบริษทัฯ ปฏิบติัต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล เพื่อใหเ้จา้ของขอ้มูลทราบ
ถึงนโยบายในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ  บริษทัฯ จึงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัดงัน้ี 

นิยาม 

 “บริษทัฯ” หมายถึง บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัในกลุ่มประกอบดว้ย 
บริษทั พีเจดบัเบิ้ลย ูออโตอี้ว ีจ  ากดั , บริษทั พีเจ เมดิคอล จ ากดั , บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จ  ากดั , บริษทั 
มาสเตอร์ ลอนดร้ี จ  ากดั , บริษทั ปัญจวฒันา (เทียนจิน) พลาสติก จ ากดั และ  บริษทั ปัญจวฒันา (เจียงซู) 
พลาสติก จ ากดั 

     “ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลธรรมดาซ่ึงท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลนั้นได ้ไม่
วา่ทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล 

        “การประมวลผลขอ้มูล” หมายถึง การด าเนินการใด ๆ กบัขอ้มูลส่วนบุคคลไม่วา่ดว้ยวธีิการ
อตัโนมติัหรือไม่ก็ตาม เช่นการเก็บรวบรวม การบนัทึก การจดัระบบ การจดัเก็บ การปรับเปล่ียนหรือ
ดดัแปลง การเรียกคืน การปรึกษา การใช ้การเปิดเผย (โดยการส่ง โอน การแผยแพร่หรือการท าใหส้ามารถ
เขา้ถึงหรือพร้อมใชง้านโดยวิธีใด ๆ) การจดัเรียง การน ามารวมมกนั การบล๊อกหรือจ ากดั การลบหรือท าลาย 

        “เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีขอ้มูลส่วน
บุคคลสามารถระบุตวัตนของบุคคลนั้นได ้ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

        “ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดารือนิติบุคคลซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีตดัสินใจ
เก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล  

    .     “ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซ่ึงด าเนินการเก่ียวกบัการ
เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูล ทั้งน้ี บุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล ซ่ึงด าเนินการดงักล่าวไม่เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 



การเกบ็รวบรวมและรับข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล 

   1.    บริษทัฯ จะด าเนินการเก็บรวมรวมขอ้มูลส่วนบุคคล โดยมี วตัถุประสงค ์ขอบเขต และใชว้ธีิการ
ท่ีชอบดว้ยกฎหมายและเป็นธรรม โดยรับและจดัเก็บขอ้มูลเท่าท่ีจ  าเป็นแก่การใชง้านของบริษทัฯ เท่านั้น 

  2.    บริษทัฯ จะแจง้ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเฉพาะฐานทางกฎหมายในการเก็บ
รวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลภายใตว้ตัถุประสงคท่ี์ไดข้อขอ้มูลส่วนบุคคลไวแ้ละตามท่ีกฏหมาย
ก าหนด หรือหากเป็นกรณีท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนดให้ตอ้งไดรั้บความยนิยอม
จากเจา้ของขอ้มูล บริษทัฯ จะด าเนินการใหเ้จา้ของขอ้มูล รับรู้และใหค้วามยนิยอมโดยชดัแจง้ เพื่อใหบ้ริษทั
ฯ สามารถประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลได ้

ข้อมูลส่วนบุคคลทีถู่กเกบ็รวบรวม 
             1 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวม ภายใตน้โยบายน้ี เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล ดงัน้ี 
 1.1 ลูกคา้และสมาชิก ไดแ้ก่ บุคคลธรรมดาท่ีซ้ือสินคา้ ผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต ์ ผูรั้บบริการ ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม และบุคคลอ่ืนใดท่ีติดต่อเพื่อขอขอ้มูลหรือขอรับบริการจากบริษทัฯ ทั้งน้ีไม่วา่จะเป็นการไดม้าซ่ึง
ขอ้มูลส่วนบุคคลไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
 1.2 คู่สัญญาและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  ไดแ้ก่ บุคคลธรรมดาท่ีเป็นคู่สัญญา
หรือมีความเก่ียวขอ้งตามสัญญาใด ๆ กบับริษทัฯ ซ่ึงหมายความรวมถึงคู่คา้ ผูข้าย ผูจ้ดัหา ผูใ้หบ้ริการ ผูรั้บ
ท างาน ท่ีปรึกษา และบุคคลอ่ืน ๆ ในลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
 1.3 บุคลากรของบริษทัฯ ไดแ้ก่ บุคคลธรรมดาท่ีเป็นพนกังาน ลูกจา้ง หรือบุคคลใดท่ีท างาน
บริษทัฯ กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูเ้ช่ียวชาญและบุคคลท่ีไดรั้บเงินเดือน ค่าจา้ง สวสัดิการ หรือผลตอบแทนอ่ืนใด
โดยตรงจากบริษทัฯ และหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวของบุคลากรของบริษทัฯ 
 1.4 ผูส้มคัร ไดแ้ก่ บุคคลธรรมดาท่ีไดย้ืน่ใบสมคัรหรือรายละเอียดเก่ียวกบัประวติัส่วนตวัมาท่ี
บริษทัฯ ทั้งท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือวาจา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสมคัรงานซ่ึงยงัไม่ไดรั้บคดัเลือกจาก
บริษทัฯ และหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวของผูส้มคัร และบุคคลอา้งอิง 
     2 ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลท่ีถูกเก็บรวบรวมและอยูภ่ายใตน้โยบายน้ี ไม่วา่จะเป็น
ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดใ้หไ้วก้บับริษทัฯ โดยตรง หรือขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ ไดเ้ก็บรวบรวมโดย
อตัโนมติั หรือขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ ไดรั้บมาจากบุคคลภายนอก เช่น 
  2.1 ขอ้มูลส่วนตวั เช่น ช่ือนามสกุล วนั/เดือน/ปีเกิด อาย ุเพศ รูปถ่าย หมายเลขและส าเนาหนงัสือ
เดินทาง (Passport) หรือบตัรประจ าตวัประชาชน ลายมือช่ือ สัญชาติ สถานภาพสมรส และขอ้มูลบุคคลใน
ครอบครัว 



  2.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว เช่น ศาสนา ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ผลการ
ตรวจสุขภาพ ความพิการ และขอ้มูลชีวภาพ 
  2.3 ขอ้มูลการติดต่อ เช่น ท่ีอยูอ่าศยั หมายเลขโทรศพัท ์ อีเมล ขอ้มูลการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย 
และรายละเอียดบุคคลท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 
  2.4 ขอ้มูลเก่ียวกบัการเงิน เช่น หมายเลขบญัชีธนาคาร และขอ้มูลเก่ียวกบัภาษีอากรต่าง ๆ 
  2.5 ขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น บนัทึกภาพและ/หรือเสียงผา่นกลอ้งวงจรปิด (CCTV) ภาพถ่าย บนัทึกภาพ
และเสียง บนัทึกเสียงการสนทนา และขอ้มูลแสดงแนวโนม้การซ้ือสินคา้หรือการเขา้รับการบริการ 
 
วตัถุประสงค์ในการจัดเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคล 
 1. บริษทัฯ มีการรวบรวม จดัเก็บ ใช ้ ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล เพื่อสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ของเจา้ของขอ้มูลและประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  เช่น การปฏิบติัตามสัญญา การจดั
กิจกรรมส่งเสริมการขาย การวจิยัตลาด การจดัท าฐานขอ้มูลและใชข้อ้มูลเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ตามความ
สนใจของเจา้ของขอ้มูล  หรือเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และน าเสนอผลิตภณัฑใ์ด ๆ ของบริษทัฯ หรือ
เพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นใดท่ีไม่ตอ้งหา้มตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีใชบ้งัคบักบั
บริษทัฯ  ทั้งขณะน้ีและภายหนา้ รวมทั้งยนิยอมใหบ้ริษทัฯ ส่ง โอน หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่บริษทั
ในเครือ บริษทัในกลุ่มธุรกิจ พนัธมิตรทางธุรกิจ  หรือผูป้ระมวลผลขอ้มูล  

 2. บริษทัฯ จะจดัเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลไวต้ามระยะเวลา หรือเท่าท่ี
จ  าเป็นตามวตัถุประสงคท่ี์เจา้ของขอ้มูลไดใ้หค้วามยนิยอมไวเ้ท่านั้น  หากภายหลงับริษทัฯ มีการ
เปล่ียนแปลงวตัถุประสงคบ์ริษทัฯ จะแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลทราบต่อไป 

 3. บริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด และ
โดยค านึงถึงแนวปฏิบติัทางธุรกิจส าหรับแต่ละประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคล หลงัจากระยะเวลาดงักล่าว 
บริษทัฯ อาจท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นจากการจดัเก็บหรือระบบของบริษทัฯ โดยไม่มีการแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ 

 
ข้อจ ากดัในการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะใชแ้ละ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลภายใตว้ตัถุประสงคท่ี์ไดข้อ
ความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลหรือตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนดไวเ้ท่านั้น และบริษทัฯ จะก ากบัดูแล
พนกังาน เจา้หนา้ท่ี หรือผูป้ฏิบติังานของบริษทัฯ มิใหใ้ช ้ และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของ
ขอ้มูลนอกเหนือไปจากท่ีก าหนดไวใ้นวตัถุประสงค ์หรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เวน้แต่ 

1. เป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย  

2. เป็นการจ าเป็นเพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 



3. เป็นการจ าเป็นเพื่อการตามสัญญาซ่ึงเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใชใ้นการ
ด าเนินการตามค าขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนเขา้ท าสัญญานั้น 

4. เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคล
อ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัฯ   

5. เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจา้ของขอ้มูล และการขอความยินยอมไม่อาจกระท าไดใ้นเวลานั้น 

6. เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนกังานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดี
ของศาล 

7. เป็นไปเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวกบัการจดัท าเอกสารประวติัศาสตร์หรือจดหมายเหตุ 
เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วจิยั การจดัท าสถิติ ซ่ึงไดจ้ดัใหมี้มาตรการป้องกนั
ท่ีเหมาะสม 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

1.    บริษทัฯ จดัใหมี้มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบักฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด และแนวปฏิบติัดา้นการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่
พนกังานของบริษทัและบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

     2.    บริษทัฯ สนบัสนุนและส่งเสริมใหพ้นกังานมีความรู้และตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ
ในการเก็บรวบรวม การจดัเก็บรักษา การใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลเพื่อใหบ้ริษทั
ฯสามารถปฏิบติัตามนโยบายและกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ มีประสิทธิภาพ 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิต่าง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ภายใตห้ลกัเกณฑ ์ วธีิการ และ
เง่ือนไข ตามท่ีกฎหมายก าหนดวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลดงัน้ี  

1. เจา้ของขอ้มูลสามารถถอน หรือยกเลิกความยนิยอมท่ีใหไ้วก้บับริษทัฯ ได ้

2. เจา้ของขอ้มูลสามารถขอเขา้ถึง ขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล ตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการท่ีบริษทัฯ ก าหนด หรือขอให้เปิดเผยการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี บริษทัฯ อาจปฏิเสธค า
ขอของท่านไดต้ามท่ีกฎหมายก าหนดหรือตามค าสั่งศาล 

3. เจา้ของขอ้มูลสามารถขอแกไ้ข หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเองท่ีไม่ถูกตอ้ง
หรือไม่สมบูรณ์ และท าใหข้อ้มูลเป็นปัจจุบนัได ้



4. เจา้ของขอ้มูลสามารถขอลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเองได ้ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีบริษทั
ฯ ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการเก็บรักษาขอ้มูลดงักล่าว 

5.  เจา้ของขอ้มูลสามารถขอระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลท่ีไดใ้ห้ไวก้บับริษทัฯ 
ได ้

6. เจา้ของขอ้มูลสามารถขอโอนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลท่ีไดใ้หไ้วก้บับริษทัฯ ไป
ยงัผูค้วบคุมขอ้มูลรายอ่ืน หรือตวัเจา้ของขอ้มูลเองได้ 

7.  เจา้ของขอ้มูลสามารถคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลกบับริษทัฯ ได ้
 
การใช้คุกกี ้(Cookies) 

เพื่อความสะดวกในการเขา้ใชง้านระบบเวบ็ไซตข์องผูใ้ชบ้ริการ บริษทัฯ อาจจะใชร้ะบบคุกก้ี 
(Cookies)  ในการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลตวัตนของผูใ้ชง้าน  รวมทั้งการใชคุ้กก้ี เพื่อจดัเก็บขอ้มูล
และสถิติต่าง ๆ ของการเขา้ใชง้านระบบเวบ็ไซต์ 

คุกกี ้ (Cookies)  เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์เล็ก ๆ ท่ีจะท าการเก็บขอ้มูลชัว่คราวท่ีจ าเป็นลงในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของผูใ้ชบ้ริการ  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร  มีผลในขณะท่ีเขา้ใชง้าน
ระบบเวบ็ไซตเ์ท่านั้น  คุกก้ีจะหมดอายหุรือส้ินผลเม่ือส้ินสุดการใชง้านระบบเวบ็ไซตห์รือการเช่ือมโยง
ขอ้มูลของบริษทัฯ หรือจนกวา่ผูใ้ชบ้ริการจะท าการลบคุกก้ีนั้น หรือกระท าการท่ีไม่อนุญาตใหคุ้กก้ีนั้น
ท างานอีกต่อไป อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความเป็นส่วนตวัของผูใ้ชบ้ริการเป็นอยา่งดี  จึงมีการ
ใชคุ้กก้ีอยา่งรอบคอบ  โดยบริษทัฯ มีการจดัเก็บคุกก้ี จ าแนกเป็น  2  ประเภท  ไดแ้ก่ 

1. คุกก้ีท่ีจดัเก็บขอ้มูล ซ่ึงบริษทัฯ จะจดัเก็บเขา้ระบบการใหบ้ริการส าหรับการให้บริการระบบ
เวบ็ไซต ์เพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงของบริษทัฯ เท่านั้น โดยจะไม่มีการเปิดเผยหรือน าไปใช้
ประโยชน์อ่ืน เวน้แต่เป็นการร้องขอตามกฎหมาย 

2. คุกก้ีท่ีจดัเก็บขอ้มูลสถิติการเขา้ใชร้ะบบเวบ็ไซต ์ซ่ึงบริษทัฯ มีระบบการใหบ้ริการในการ
ตรวจสอบพฤติกรรมการสืบคน้ขอ้มูล หรือใชบ้ริการเช่ือมโยงขอ้มูล เช่น วนัและเวลาท่ีเขา้ใชง้านระบบ
เวบ็ไซต ์ การเขา้เยีย่มชมเวบ็ไซตห์รือหนา้เวบ็เพจต่าง ๆ ประเภทการสืบคน้ ผูใ้หบ้ริการระบบ
อินเทอร์เน็ต โดยบริษทัฯ มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นพฤติกรรม เพื่อวตัถุประสงคใ์นการปรับปรุงเวบ็ไซต์
และการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น 

ทั้งน้ี  บริษทัฯ จะน าขอ้มูลท่ีคุกก้ีไดบ้นัทึกหรือเก็บรวบรวมไวไ้ปใชใ้นการวเิคราะห์เชิงสถิติ  หรือ
ในกิจกรรมอ่ืนของระบบเวบ็ไซต ์ หรือกิจการของบริษทัฯ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการ
ใหบ้ริการระบบเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เท่านั้น 
 



การเช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซต์ ผลติภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก 
การใหบ้ริการของบริษทัฯ อาจมีลิงคเ์ช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซต ์แอปพลิเคชัน่ ผลิตภณัฑ ์และบริการ

ของบุคคลภายนอก ซ่ึงบุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลบางอยา่งเก่ียวกบัการใชบ้ริการของ
เจา้ของขอ้มูล นโยบายน้ีใชเ้ฉพาะส าหรับการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลภายใตว้ตัถุประสงคท่ี์ก าหนดโดย
บริษทัฯ 
เท่านั้น บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในความปลอดภยัหรือความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลใด ๆ ของเจา้ของ
ขอ้มูลท่ี 
ถูกเก็บรวบรวมโดยเวบ็ไซต ์ แอปพลิเคชนั ผลิตภณัฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอกดงักล่าวได ้ แมว้า่
เจา้ของ 
ขอ้มูลจะกดลิงกเ์ช่ือมโยงท่ีปรากฏบนการใหบ้ริการของบริษทัฯ ก็ตาม  ทั้งน้ี  เจา้ของขอ้มูลควรใชค้วาม
ระมดัระวงัและตรวจสอบค าประกาศเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั/นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ
เวบ็ไซต ์แอปพลิเคชนั ผลิตภณัฑ ์และบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้นดว้ย 
 
การเปิดเผยเกีย่วกบัการด าเนินการ แนวปฎบิัติและนโยบายทีเ่กี่ยวกบัข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะเปิดเผยแนวนโยบาย และแนวปฏิบติัในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี และหากมีการ
แกไ้ขปรับปรุง บริษทัฯ จะด าเนินการเผยแพร่ ผา่น www.pjw.co.th และ/หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีสามารถแจง้ให้
เจา้ของขอ้มูลทราบถึงการแกไ้ขปรับปรุงดงักล่าว 
 
ความรับผดิชอบของบุคคลซ่ึงท าหน้าทีค่วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการก ากบัดูแลการรวบรวม 
การจดัเก็บ การใช ้ และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายและแนว
ปฏิบติัในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และการรักษาความมัง่คงปลอดภยัของบริษทัฯ โดยมีการแต่งตั้ง
คณะท างานดา้นการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  เพื่อใหค้  าแนะน าและตรวจสอบการด าเนินการของเจา้หนา้ท่ี
ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงใหค้  าแนะน าในการปรับปรุง พฒันาระบบการจดัเก็บขอ้มูล
ส่วนบุคคลของบริษทัฯ ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

 

การทบทวนและเปลีย่นแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว 

บริษทัฯ อาจท าการปรับปรุงหรือแกไ้ขนโยบายฉบบัน้ีเป็นคร้ังคราวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด
ตามกฎหมาย การเปล่ียนแปลงการด าเนินงานของบริษทั รวมถึงขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงาน
ต่างๆ โดยบริษทัจะประกาศแจง้การเปล่ียนแปลงใหท้ราบอยา่งชดัเจน  

http://www.pjw.co.th/


 

ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ 

ฝ่ายส านกัเลขานุการบริษทัฯ 

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 28 หมู่ 2 ต าบลชยัมงคล อ าเภอเมืองฯ 

สมุทรสาคร 74000 

โทรศพัท:์   034-839-130 

โทรสาร: 034-839-320 

 

     นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2565 เป็นตน้ไป 

 

 

 

( นายสาธิต  เหมมณฑารพ )  
                        ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 


