
นโยบายความเป็นสว่นตวั (Privacy Notice) สําหรบัคูค่า้และบคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
ของกลุม่บรษิทั พฒันก์ล จํากดั (มหาชน) 

 

บรษัิท พัฒน์กล จํากัด (มหาชน) และบรษัิทในเครอื ไดแ้ก ่บรษัิท พัฒน์กล ไอซ ์โซลชูัน่ส ์จํากัด, บรษัิท พัฒน์กล เทรดดิง้ 
จํากัด รวมถงึบรษัิทยอ่ยต่างๆทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ (“บรษัิทฯ”) เคารพสทิธคิวามเป็นสว่นตัวของคูค่า้ซ ึง่เป็นบคุคลธรรมดา 
กรรมการของคูค่า้ทีเ่ป็นนติบิคุคล รวมถงึผูป้ฏบัิตงิานและพนักงานของคูค่า้ (“ทา่น”) และเพือ่ใหเ้กดิความมั่นใจวา่ทา่นไดรั้บความ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล จงึไดจ้ัดทํานโยบายความเป็นสว่นตัวฉบับนี้ขึน้ เพือ่แจง้ใหท้า่นทราบถงึรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเก็บ
รวบรวม การใช ้ และการเปิดเผย รวมตลอดถงึการลบและทําลาย หรอืการดําเนนิการใดๆ กับขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น ( “การ
ประมวลผล”)  และเพือ่แจง้วัตถปุระสงคใ์นการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอ้มลูสว่นบคุคล ตลอดจนสทิธขิองทา่นในฐานะ
เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล ทัง้นี้ บรษัิทฯ ขอแนะนําใหท้า่นอา่นและทําความเขา้ใจถงึขอ้กําหนดตา่ง ๆ ภายใตน้โยบายฯ โดยมี
รายละเอยีดดังตอ่ไปนี้ 

1. ขอ้มูลสว่นบุคคลทีถู่กเก็บรวบรวม 
ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นทีถ่กูเก็บรวบรวมและประมวลผล ไมว่า่จะเป็นขอ้มลูสว่นบคุคลทีท่า่นใหไ้วก้ับบรษัิทฯ โดยตรง หรอื

ขอ้มลูสว่นบคุคลทีบ่รษัิทฯ ไดรั้บมาจากบคุคลภายนอก ไดแ้ก ่
1.1 ขอ้มลูสว่นตัว เชน่ ชือ่ นามสกลุ สถานภาพ วัน/เดอืน/ปีเกดิ อายุ เพศ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หมายเลขหนังสอื

เดนิทาง สถานทีเ่กดิ วัน/เดอืน/ปี ทีห่มดอาย ุรูปถ่าย ลายมอืชือ่ ชือ่และนามสกลุ บดิามารดา เป็นตน้ 
1.2 ขอ้มลูการตดิตอ่ เชน่ ทีอ่ยูอ่าศัยตามบัตรประจําตัวประชาชน ทีอ่ยูอ่าศัยตามทะเบยีนบา้น หมายเลขโทรศัพท ์ โทรสาร 

อเีมล ไอดผูีใ้ชส้ําหรับไลน์แอปพลเิคชนั (Line ID) และขอ้มลูผูท้ีส่ามารถตดิตอ่ได ้เป็นตน้ 
1.3 ขอ้มลูเกีย่วกับธรุกรรมการซือ้ขาย เชน่ รหัสคูค่า้ เลขทีบั่ญชธีนาคาร เลขทะเบยีนและชนดิของรถยนต ์เป็นตน้ 
1.4 ขอ้มลูทีใ่ชป้ระกอบเป็นหลักฐานในการลงทะเบยีนเป็นคูค่า้หรอืในการทําธรุกรรมตา่งๆ เชน่ ขอ้มลูสว่นบคุคลทีป่รากฏใน

เอกสารสําคัญ เชน่ สําเนาบัตรประชาชน สําเนาหนังสอืเดนิทาง สําเนาใบเปลีย่นชือ่นามสกลุ สําเนาทะเบยีนบา้น สําเนาใบอนุญาต
ขับขี ่ สําเนาคูม่อืจดทะเบยีนรถยนต ์ สําเนาหนังสอืมอบอํานาจ สําเนาหนังสอืรับรองบรษัิท ใบแจง้หนี้ ใบเสร็จรับเงนิ บลิเงนิสด 
ใบสําคัญจ่าย สําเนาสมดุบัญชธีนาคาร เช็ค สําเนา ภพ.20 เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี สําเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชพีหรอืธรุกจิตา่งๆ 
และสัญญา เป็นตน้ 

1.5 ขอ้มลูอืน่ ๆ เชน่ บันทกึเสยีงการสนทนา และบันทกึภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหวผ่านกลอ้งวงจรปิด (CCTV) เป็นตน้ 
 

2. วตัถุประสงคแ์ละฐานทางกฎหมาย 
2.1 เพือ่ใชใ้นการดําเนนิการตามคําขอของคูค่า้กอ่นเขา้ทําสัญญาหรอืเพือ่ปฏบัิตติามสัญญาซึง่คูค่า้ป็นคูส่ัญญากับบรษัิทฯ   
2.2 เพือ่ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษัิทฯหรอืของบคุคลอืน่ 

(1) เพือ่ประโยชน์ในการดําเนนิการตามสัญญาระหว่างคูค่า้กับบรษัิทฯ และประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านเพือ่
การจัดซือ้ จัดจา้ง ตรวจรับ ชําระคา่สนิคา้และบรกิาร บรหิารจัดการความสัมพันธ ์ตรวจสอบและประเมนิการทํางานตาม
ขอ้ตกลงทีก่ําหนดไวใ้นใบสั่งซือ้หรอืสัญญาหรอืเอกสารอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกระบวนการจัดซือ้จัดจา้ง  
(2) เพือ่ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษัิทฯ เชน่ เพือ่การบรหิารจัดการภายใน การจัดการ การพัฒนา และการ
ดําเนนิการใด ๆ เพือ่ใหส้ามารถดําเนนิธุรกจิได ้ซึง่รวมถงึการบรหิารจัดการและพัฒนาสนิคา้ และ/หรอื บรกิาร (รวมถงึ
เว็บไซต ์และแอปพลเิคชัน) การวจิัย เชน่ ทําแบบสอบถาม เขา้สัมภาษณ์ การตรวจสอบและป้องกันการฉอ้โกง หรอื
อาชญากรรมอืน่ ๆ และการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ  
(3) เพือ่ประโยชน์ทางดา้นความปลอดภัย เชน่ จัดใหม้มีาตรการรักษาความปลอดภัย ซึง่รวมถงึระบบไอท ีสารสนเทศ 
เชน่ การเขา้สถานทีข่องเรา การเขา้สูร่ะบบ (Log in) เขา้เว็บไซตห์รอืแอปพลเิคชนั 
(4) เพือ่การแจง้ขา่วสารและสทิธปิระโยชน์ผ่านทาง หนังสอื อเีมล เอสเอ็มเอส แอปพลเิคชนั โซเชยีลมเีดยี โทรศัพท ์ 
(5) เพือ่การใชส้ทิธเิรยีกรอ้งทางกฎหมาย 

2.3 เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชวีติ ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอืน่ เช่น การตดิต่อในกรณีฉุกเฉิน การ
ควบคมุและป้องกันโรคตดิตอ่ 

2.4 เพือ่ใหส้ามารถปฏบัิตติามกฎหมาย เชน่ การปฏบัิตติามบทบัญญัตขิองกฎหมาย กฎระเบยีบ และคําสั่งของผูท้ีม่อีํานาจ
ตามกฎหมาย 

2.5 เพื่อการปฏบัิตหินา้ที่ในการดําเนินภารกจิเพื่อประโยชน์สาธารณะของบรษัิทฯ หรือปฏบัิตหินา้ที่ในการใชอ้ํานาจรัฐที่
ไดรั้บมอบหมาย 

2.6 นอกจากวัตถปุระสงคท์ีก่ลา่วมาขา้งตน้ บรษัิทฯอาจเก็บขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านเพิม่เตมิซึง่เราจะแจง้ใหท้ราบและหรอื
ขอความยนิยอมจากทา่นเป็นคราวๆไป 

 
 
 
 



3. การขอความยนิยอมและผลกระทบทีเ่ป็นไปไดจ้ากการถอนความยนิยอม 
3.1 ในกรณีทีบ่รษัิทฯเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลโดยอาศัยความยนิยอมของทา่น ทา่นมสีทิธทิีจ่ะถอนความ

ยนิยอมของท่านทีใ่หไ้วก้ับบรษัิทฯไดต้ลอดเวลา ซึง่การถอนความยนิยอมนี้จะไม่สง่ผลกระทบตอ่การเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรอื
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลทีท่า่นไดใ้หค้วามยนิยอมไปแลว้ 

3.2 หากท่านถอนความยนิยอมที่ไดใ้หไ้วก้ับบริษัทฯหรือปฏเิสธไม่ใหข้อ้มูลบางอย่าง อาจส่งผลใหบ้ริษัทฯไม่สามารถ
ดําเนนิการเพือ่บรรลวัุตถปุระสงคบ์างสว่นหรอืทัง้หมดตามทีร่ะบไุวใ้นนโยบายความเป็นสว่นตัวนี้ได ้

 
4. ระยะเวลาในการเก็บรกัษาขอ้มูลสว่นบุคคล 
4.1 บรษัิทฯจะเก็บขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นในระยะเวลาเทา่ทีจํ่าเป็นเพือ่ใหบ้รรลุวัตถุประสงคต์ามประเภทขอ้มูลสว่นบุคคล

แต่ละประเภท และอาจเก็บเป็นระยะเวลาตามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด (ถา้ม)ี โดยคํานงึถงึอายุความตามกฎหมายสําหรับการ
ดําเนนิคดทีีอ่าจเกดิขึน้จากหรอืเกีย่วขอ้งกับเอกสารหรอืขอ้มลูสว่นบคุคลทีบ่รษัิทฯ เก็บรวบรวมไวใ้นแตล่ะรายการ 

ทัง้นี้ บรษัิทฯ จะเก็บรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 10 ปี นับแตวั่นทีน่ติสิัมพันธร์ะหวา่งทา่นกับบรษัิทฯ 
สิน้สดุลง อยา่งไรก็ด ีบรษัิทฯ อาจเก็บรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเป็นระยะเวลาเกนิกว่าระยะเวลาดังกล่าวหากกฎหมายอนุญาต
หรอืการเก็บรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลดังกลา่วจําเป็นตอ่การกอ่ตัง้สทิธเิรยีกรอ้งทางกฎหมายของบรษัิทฯ 

4.2 หลังจากครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวขา้งตน้ บรษัิทฯ จะลบหรอืทําลายขอ้มูลสว่นบุคคลดังกล่าวจากการจัดเก็บหรือ
ระบบของบรษัิทฯ และของบุคคลอืน่ซึง่ใหบ้รกิารแก่บรษัิทฯ (ถา้ม)ี หรอืทําใหข้อ้มูลสว่นบุคคลของทา่นเป็นขอ้มูลทีไ่ม่สามารถระบุ
ตัวทา่นได ้เวน้แตจ่ะเป็นกรณีทีบ่รษัิทฯ สามารถเก็บรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลดังกล่าวไดต้อ่ไปตามทีก่ฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูล
สว่นบคุคลหรอืกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด 
 

5. การเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคล 
5.1 บรษัิทฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใตวั้ตถุประสงคท์ี่กําหนดและตามหลักเกณฑท์ี่กฎหมายกําหนด 

ใหแ้กบ่คุคลและหน่วยงานดังตอ่ไปนี ้
(1) บรษัิทกลุ่มุธรุกจิภายใตเ้ครอืกลุม่บรษัิทพัฒน์กล ประกอบดว้ย บรษัิท พัฒน์กล จํากัด (มหาชน), บรษัิท พัฒน์กล 
ไอซ ์โซลูชั่นส ์จํากัด, บรษัิท พัฒน์กล เทรดดิง้ จํากัด, บรษัิท ฮทีอะเวย ์จํากัด, บรษัิท ไทจนิคิ จํากัด, บรษัิท เอส 
พ า เ น ล  จํ า กั ด , PT. Indonesia Patkol Refrigeration, PT. Indonesia Patkol Services, Patkol Philippines 
Corporation, Patkol Myanmar Co.,Ltd, Patkol Malaysia SDN. BHD. ทัง้นี้ ใหห้มายความรวมถงึผูบ้รหิาร กรรมการ 
พนักงาน ลกูจา้ง และ/หรอืบคุลากรภายในของบรษัิทดังกลา่วเทา่ทีเ่กีย่วขอ้ง และตามความจําเป็นเพือ่การประมวลผล
ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 
(2) คู่คา้ทางธุรกจิ ผูใ้หบ้รกิาร และผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลทีบ่รษัิทฯ มอบหมายหรอืว่าจา้งใหท้ําหนา้ทีบ่รหิาร
จัดการ/ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลใหแ้กบ่รษัิทฯ ในการใหบ้รกิารตา่ง ๆ เชน่ การใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
บรกิารบันทกึขอ้มลู บรกิารชําระเงนิ บรกิารรับสง่ไปรษณียแ์ละพัสด ุบรกิารจัดพมิพ ์บรกิารการฝึกอบรม บรกิารจัดเก็บ
เอกสาร หรือบรกิารอื่นใดที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน หรือเกีย่วขอ้งกับการดําเนินธุรกจิของบรษัิทฯ อาท ิธนาคาร
พาณชิย ์บรษัิทประกันวนิาศภัย เป็นตน้ 
(3) ทีป่รกึษาของบรษัิทฯ อาท ิทีป่รกึษากฎหมาย ทนายความ ผูต้รวจสอบบัญช ีหรอืผูเ้ชีย่วชาญอืน่ใด ทัง้ภายในและ
ภายนอกของบรษัิทฯ เป็นตน้ 
(4) หน่วยงานของรัฐทีม่หีนา้ทีก่ํากับดูแลตามกฎหมาย หรอืทีร่อ้งขอใหเ้ปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมาย หรอืทีเ่กีย่วขอ้งกับกระบวนการทางกฎหมาย หรอืทีไ่ดรั้บอนุญาตตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิกรมศลุกากร 
กรมสรรพากร กระทรวงพาณชิย ์สํานักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล สํานักงานคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการคา้ สํานักงานตํารวจแหง่ชาต ิสํานักงานอัยการสงูสดุ และศาล เป็นตน้ 
(5) บคุคลหรอืหน่วยงานอืน่ใดทีท่า่นใหค้วามยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นตอ่บคุคลหรอืหน่วยงานนัน้ ๆ 

5.2 การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านใหก้ับบุคคลอืน่ จะดําเนนิการภายใตวั้ตถปุระสงคท์ีก่ําหนด หรอืวัตถุประสงคอ์ืน่ที่
กฎหมายกําหนดใหก้ระทําไดเ้ท่านัน้ ในกรณีทีก่ฎหมายกําหนดว่าตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากท่าน บรษัิทฯจะขอความยนิยอมจาก
ทา่นกอ่น 

5.3 ในการเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของทา่นใหก้ับบุคคลอืน่ บรษัิทฯจะจัดใหม้มีาตรการทีเ่หมาะสมเพือ่คุม้ครองขอ้มลูสว่น
บุคคลทีไ่ดเ้ปิดเผยและเพือ่ปฏบัิตติามมาตรฐานและหนา้ทีก่ารคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล ตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลกําหนด ทัง้นี้ ในกรณีที่บรษัิทฯ ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ บรษัิทฯ จะดําเนินการเพื่อทําให ้
แน่ใจว่าประเทศปลายทาง องคก์ารระหว่างประเทศ หรือผูรั้บขอ้มูลในต่างประเทศนั้นมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลที่
เพยีงพอหรอืเพือ่ทําใหแ้น่ใจวา่การสง่หรอืโอนขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านไปต่างประเทศเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ฎหมายว่าดว้ยการ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลกําหนด โดยในบางกรณี บรษัิทฯอาจขอความยนิยอมของท่านสําหรับการสง่หรอืโอนขอ้มูลสว่นบคุคลของ
ทา่นไปยังตา่งประเทศดังกลา่ว 

5.4 บรษัิทฯจะกําหนดใหผู้ท้ีไ่ดรั้บขอ้มูลจากบรษัิทฯมมีาตรการปกป้องขอ้มูลของทา่นอย่างเหมาะสมและประมวลผลขอ้มลู
สว่นบคุคลดังกลา่วเทา่ทีจํ่าเป็นเทา่นัน้ และดําเนนิการเพือ่ป้องกันไมใ่หใ้ชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยมชิอบ   



6. สทิธเิกีย่วกบัขอ้มูลสว่นบุคคลของทา่น 
ในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล ท่านมสีทิธติามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล ภายใตห้ลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ดังนี้ 
(1) สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคล ทา่นมสีทิธใินการเขา้ถงึขอ้มูลสว่นบุคคลของทา่นและขอใหบ้รษัิทฯ ทําสําเนาขอ้มูล

สว่นบคุคลดังกลา่วใหแ้กท่า่น ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลกําหนด 
(2) สทิธใินการโอนยา้ยขอ้มูลสว่นบุคคล ทา่นมสีทิธทิีจ่ะขอรับขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกับท่าน รวมถงึมสีทิธขิอใหส้ง่หรอืโอน

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผูค้วบคุมขอ้มูลสว่นบุคคลรายอืน่ หรือตัวท่านเอง เวน้แต่โดยสภาพไมส่ามารถทําได ้ทัง้นี้ ตามที่
กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลกําหนด 

(3) สทิธใินการคัดคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล ทา่นมสีทิธขิอคัดคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นไดใ้น
กรณีทีก่ฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลกําหนด 

(4) สทิธใินการลบขอ้มูลสว่นบุคคล ทา่นอาจขอใหบ้รษัิทฯ ลบ ทําลายหรอืทําใหข้อ้มูลสว่นบุคคลของท่านเป็นขอ้มูลที่ไม่
สามารถระบตัุวบคุคลไดใ้นกรณีทีก่ฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลกําหนด 

(5) สทิธใินการระงับการใชข้อ้มูลสว่นบุคคล ทา่นมสีทิธขิอใหบ้รษัิทฯ ระงับการประมวลผลขอ้มูลสว่นบคุคลของท่านในกรณี
ทีก่ฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลกําหนด 

(6) สทิธใินการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง ท่านมสีทิธขิอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหถู้กตอ้ง หากขอ้มลูส่วน
บคุคลของทา่นนัน้ไมถ่กูตอ้ง ไมเ่ป็นปัจจุบัน ไมค่รบถว้นสมบรูณ์ หรอืกอ่ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 

(7) สทิธทิีจ่ะเพกิถอนความยนิยอม ในกรณีทีบ่รษัิทฯ อาศัยความยนิยอมของท่านในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลฯ ของ
ทา่น ทา่นมสีทิธใินการเพกิถอนความยนิยอมในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลทีท่า่นไดใ้หค้วามยนิยอมกับบรษัิทฯ ได ้

(8) รอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล ในกรณีทีบ่รษัิทฯหรอืผูป้ระมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคล รวมทัง้ลูกจา้ง
หรอืผูรั้บจา้งของบรษัิทฯหรอืผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบัิตติามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

ทัง้นี้ บรษัิทฯจะพจิารณาและแจง้ผลการพจิารณาตามคํารอ้งขอใชส้ทิธขิองทา่นโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันทีบ่รษัิทฯได ้
รับคํารอ้งขอดังกลา่ว และสทิธติามทีก่ลา่วมาขา้งตน้เป็นไปตามทีก่ฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลกําหนด 

 
7. ผูค้วบคมุขอ้มูลสว่นบุคคลและเจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล  

ผูค้วบคมุขอ้มูลสว่นบุคคล  
บรษัิท พัฒน์กล จํากัด (มหาชน) 
เลขที ่348 ถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
บรษัิท พัฒน์กล ไอซ ์โซลชูัน่ส ์จํากัด 
เลขที ่129 หมูท่ี ่3 ถนนเพชรเกษม ตําบลหว้ยโรง อําเภอเขายอ้ย จังหวัดเพชรบรุ ี76140 
บรษัิท พัฒน์กล เทรดดิง้ จํากัด 
เลขที ่79/1 หมู ่14 ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพล ีจังหวัดสมทุรปราการ 10540 
*ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษัิทยอ่ยในกลุม่ธรุกจิจะแยกตามแตล่ะบรษัิท 

เจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล (Data Protection Officer) 
อเีมล:  law@patkol.com 
สถานทีต่ดิตอ่: บรษัิท พัฒน์กล จํากัด (มหาชน) 
                    เลขที ่348 ถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 
                    แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
 
8. การเปลีย่นแปลงประกาศฯ  
กรณีทีม่ีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นสว่นตัวนี้ บรษัิทฯจะประกาศนโยบายความเป็นสว่นตัวฉบับใหม่ผ่านทาง

เว็บไซต ์ซึง่ท่านควรเขา้มาตรวจสอบความเปลีย่นแปลงนโยบายความเป็นสว่นตัวเป็นครัง้คราว โดยนโยบายความเป็นสว่นตัวฉบับ
ใหมจ่ะมผีลบังคับใชท้ันทใีนวันทีป่ระกาศ 

 
ใหป้ระกาศฯ ฉบับนี้มผีลใชบั้งคับตัง้แตวั่นที ่1 มถินุายน 2565 
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