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บรษัิท พัฒน์กล จํากัด (มหาชน) และบรษัิทในเครอื ไดแ้ก ่บรษัิท พัฒน์กล ไอซ ์โซลชูัน่ส ์จํากัด, บรษัิท พัฒน์กล เทรดดิง้ 
จํากัด รวมถงึบรษัิทยอ่ยตา่งๆทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ (“บรษัิทฯ”) เคารพสทิธคิวามเป็นสว่นตัวของผูส้มัครงาน ผูฝึ้กงาน และ
พนักงาน (“ทา่น”) และเพือ่ใหเ้กดิความมั่นใจวา่ทา่นไดรั้บความคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล จงึไดจ้ัดทํานโยบายความเป็นสว่นตัวฉบับ
นี้ขึน้ เพือ่แจง้ใหท้า่นทราบถงึรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งกับการเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผย รวมตลอดถงึการลบและทําลาย หรอื
การดําเนนิการใดๆ กับขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น (“การประมวลผล”)  และเพือ่แจง้วัตถปุระสงคใ์นการประมวลผล ระยะเวลาในการ
เก็บรักษาขอ้มลูสว่นบคุคล ตลอดจนสทิธขิองทา่นในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล ทัง้นี้ บรษัิทฯ ขอแนะนําใหท้า่นอา่นและทําความ
เขา้ใจถงึขอ้กําหนดตา่ง ๆ ภายใตน้โยบายฯ โดยมรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี้ 

1. ขอ้มูลสว่นบุคคลทีถู่กเก็บรวบรวม 
ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นทีถ่กูเก็บรวบรวมและประมวลผล ไดแ้ก ่
(1) ขอ้มลูและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกับกระบวนการสรรหาพนักงาน เชน่ Resume Curriculum Vitae (CV) จดหมายสมัครงาน

ใบสมัครงาน ความเห็นประกอบการสรรหาพนักงาน 
(2) ขอ้มูลเกีย่วกับตัวของพนักงาน เช่น ชือ่ นามสกุล เพศ อายุ วันเดือนปีเกดิ น้ําหนัก ส่วนสูง เลขที่บัตรประชาชนหรือ

หนังสอืเดนิทาง หมูเ่ลอืด สัญชาต ิศาสนา สถานะการสมรส  
(3) ขอ้มลูในการตดิตอ่กับพนักงาน เชน่ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์อเีมล ขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี  
(4) ขอ้มูลของคู่สมรส บุตร บดิา มารดา เชน่ ชือ่ นามสกุล เลขทีบั่ตรประชาชน วันเกดิ สัญชาต ิหมู่โลหติ การศกึษา ทีอ่ยู่ 

หมายเลขโทรศัพท ์
(5) ขอ้มลูเกีย่วกับสมาชกิครอบครัวหรอืผูอ้ยู่ในความดูแลของพนักงานทีม่สีทิธไิดรั้บสวัสดกิารตามขอ้บังคับและระเบยีบการ

บรหิารงานบุคคลของบรษัิท เชน่ ขอ้มูลเกีย่วกับคู่สมรส ขอ้มูลเกีย่วกับบุตร ขอ้มูลเกีย่วกับบดิามารดา ผูรั้บผลประโยชน์ ทัง้นี้ ก่อน
การใหข้อ้มลูกับบรษัิทฯ ใหพ้นักงานแจง้นโยบายความเป็นสว่นตัวนี้ใหบ้คุคลดังกลา่วทราบดว้ย  

(6) ขอ้มลูรายละเอยีดของบคุคลอา้งองิ และรายละเอยีดของผูท้ีบ่รษัิทฯสามารถตดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ 
(7) รูปถา่ย เสยีง และภาพเคลือ่นไหว  
(8) ขอ้มลูเกีย่วกับการศกึษา ความสามารถ และการพัฒนาศักยภาพ และคณุสมบัตอิืน่ ๆ ของพนักงาน เชน่ ระดับการศกึษา 

วุฒกิารศกึษา สถาบัน/มหาวทิยาลัย ประวัตกิารศกึษา ประวัตกิารฝึกอบรม ผลการศกึษา ผลการทดสอบ สทิธใินการทํางานอย่าง
ถกูตอ้งตามกฎหมาย คณุสมบัตดิา้นวชิาชพี ความสามารถทางดา้นภาษา และความสามารถอืน่ ๆ ขอ้มลูจากการอา้งองิทีพ่นักงานได ้
ใหแ้กบ่รษัิทฯ 

(9) ขอ้มูลเกีย่วกับประสบการณ์ทํางานและขอ้มูลเกีย่วกับการจา้งงานในอดตี เช่น ตําแหน่งงาน รายละเอียดของนายจา้ง 
เงนิเดอืนและคา่ตอบแทน สวัสดกิารทีไ่ดรั้บ  

(10) ขอ้มลูเกีย่วกับสถานทีท่ีส่ามารถปฏบัิตงิานได ้
(11) ขอ้มลูเกีย่วกับภาระทางทหาร  
(12) ขอ้มลูเกีย่วกับลักษณะของพนักงาน เชน่ นสิัย พฤตกิรรม ทัศนคต ิความถนัด ทักษะ ภาวะความเป็นผูนํ้า ความสามารถ

ในการทํางานร่วมกับผูอ้ืน่ ความฉลาดทางอารมณ์ ความผูกพันต่อองคก์ร ซึง่อาจไดม้าจากการสังเกตและวเิคราะหข์องบรษัิทฯและ
พนักงานของบรษัิทฯในระหวา่งการปฏบัิตงิานหรอืเขา้ร่วมกจิกรรมกับบรษัิทฯ 

(13) ขอ้มูลที่จําเป็นสําหรับการรายงานหน่วยงานที่กํากับดูแล เช่น กระทรวงแรงงาน ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

(14) ขอ้มลูทางการเงนิ เชน่ ขอ้มลูคา่จา้ง เงนิเดอืน รายได ้ภาษี กองทนุสํารองเลีย้งชพี บัญชธีนาคาร การกูย้มืเงนิ รายการ
ยกเวน้หรอืหักลดหยอ่นทางภาษี การถอืหลักทรัพยข์องบรษัิทฯ ชือ่บรษัิทหลักทรัพย ์  

(15) ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับการประกนัสังคม การคุม้ครองแรงงาน สทิธปิระโยชน์ สวัสดกิาร และผลประโยชน์ทีพ่นักงานไดรั้บ
หรอืมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บตามขอ้บังคับและระเบยีบบรหิารงานบคุคลของบรษัิทฯ 

(16) บันทกึการเขา้ออกงานและระยะเวลาในการปฏบัิตงิาน การทํางานลว่งเวลา การขาดและลางาน  
(17) ขอ้มลูประวัตกิารปฏบัิตงิาน ตําแหน่งงาน การเขา้ประชมุ การใหค้วามเห็น ในการทีเ่ป็นกรรมการบรษัิท จะมกีารเพิม่เตมิ

ขอ้มลู ประวัตกิรรมการ ทะเบยีนกรรมการ 
(18) ขอ้มูลการใชง้านและการเขา้ถงึระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ระบบงาน เว็บไซต์ แอปพลเิคชัน ระบบโครงข่าย 

อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์ระบบอเีมล เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศของเราและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
(19) ขอ้มลูทีร่วบรวมจากการมสีว่นร่วมกับบรษัิทฯ เชน่ การเขา้ร่วมกจิกรรม การตอบแบบสํารวจ การตอบแบบประเมนิ 
(20) ขอ้มูลที่พนักงานเลือกจะแบ่งปันและเปิดเผยผ่านระบบ แอปพลเิคชัน เครื่องมือ แบบสอบถาม แบบประเมนิ และ

เอกสารตา่ง ๆ ของบรษัิทฯ  
(21) สําเนาเอกสารทีส่ามารถใชเ้พื่อระบุตัวตนของท่าน เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสอืเดนิทาง ทะเบียนบา้น และ

เอกสารอืน่ ๆ ทีอ่อกใหโ้ดยหน่วยงานของรัฐหรอืองคก์รวชิาชพี 



(22) ขอ้มูลเกีย่วกับยานพาหนะ ใบอนุญาตขับขี ่ความสามารถในการขับขีย่านพาหนะ และกรณีทีท่่านขับขีย่านพาหนะที่
บรษัิทฯจัดหาให ้บรษัิทฯจะเก็บขอ้มลูเกีย่วกับพฤตกิรรมการขับขีย่านพาหนะของพนักงานดว้ย 

(23) ขอ้มลูอืน่ทีจํ่าเป็นตอ่การตรวจสอบความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เชน่ ขอ้มลูการถอืหุน้และความสัมพันธก์ับคูค่า้  
(24) ขอ้มูลเกีย่วกับอุบัตเิหตุ ทัง้ในกรณีทีท่่านประสบอุบัตเิหตุในเวลางานหรอือันเนื่องมาจากการปฏบัิตงิาน และอุบัตเิหตุ

อืน่ ๆ  
(25) ขอ้มูลอื่นๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัตติามสัญญาจา้งแรงงาน การดูแลสทิธปิระโยชน์สวัสดกิาร การวเิคราะห์และการ

บรหิารงานของบรษัิทฯ การดแูลพนักงานหลังพน้สภาพการเป็นพนักงาน และการปฏบัิตติามกฎหมายตา่ง ๆ 
(26) ขอ้มลูทีเ่กีย่วกับการรอ้งเรยีน การรอ้งทกุข ์Whistleblowing การสอบสวน การลงโทษทางวนัิย 
ทัง้นี้ หากท่านปฏเิสธไม่ใหข้อ้มูลสว่นบุคคลที่ตอ้งใชเ้พือ่ปฏบัิตติามกฎหมายหรอืสัญญาหรอืเพือ่เขา้ทําสัญญาแก่บรษัิทฯ 

อาจทําใหก้ารปฏบัิตงิานตามสัญญาและสทิธใินการเขา้ถงึสวัสดกิารหรอืบรกิารทีบ่รษัิทฯจัดไว ้ไมส่ามารถดําเนนิการไดอ้ยา่งสมบรูณ ์
 

2. ขอ้มูลสว่นบุคคลชนดิพเิศษ  
2.1 บรษัิทฯอาจมคีวามจําเป็นตอ้งเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลชนดิพเิศษ หรอืขอ้มูลสว่นบุคคลทีอ่่อนไหว 

(Sensitive Data) ของทา่นเพือ่ใชง้านตามวัตถปุระสงคท์ีบ่รษัิทฯแจง้ไวใ้นนโยบายความเป็นสว่นตัวนี้  
2.2 บรษัิทฯอาจตอ้งประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลชนดิพเิศษของทา่น ในกรณีดังตอ่ไปนี้ 

(1) ขอ้มูลสขุภาพ เชน่ น้ําหนัก สว่นสงู โรคประจําตัว ตาบอดส ีผลการตรวจร่างกาย ขอ้มูลการแพอ้าหาร ขอ้มูลการแพ ้
ยา หมูโ่ลหติ ใบรับรองแพทย ์ประวัตกิารรักษาพยาบาล เพือ่การคุม้ครองแรงงาน การประเมนิความสามารถในการทํางาน 
รวมถงึการปฏบัิตติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
(2) ขอ้มลูชวีภาพ (biometric data) เชน่ ขอ้มลูจําลองลายนิว้มอื ขอ้มลูภาพจําลองใบหนา้ เพือ่ใชใ้นการระบแุละยนืยัน
ตัวตนของทา่น การป้องกันอาชญากรรม และการรักษาประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษัิทฯหรอืของบคุคลอืน่ 
(3) ขอ้มูลเกีย่วกับประวัตอิาชญากรรม เพือ่พจิารณาความเหมาะสมในการปฏบัิตงิานและรักษาประโยชน์โดยชอบดว้ย
กฎหมายของบรษัิทฯ หรอืของบคุคลอืน่  
(4) ความเชื่อในลัทธศิาสนา ปรัชญา เชื้อชาต ิสัญชาต ิความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพันธุกรรม ขอ้มูล
ชวีภาพ เพือ่ประกอบการจัดใหม้สี ิง่อํานวยความสะดวก กจิกรรม และสวัสดกิารทีเ่หมาะสมกับพนักงาน รวมถงึเพือ่ใชใ้น
การบรหิารจัดการดา้นการดแูลพนักงานอยา่งเทา่เทยีมและเป็นธรรมตามหลักสทิธมินุษยชน 
(5) ขอ้มูลสว่นบุคคลชนดิพเิศษอืน่ ๆ ตามวัตถุประสงคอ์ันชอบดว้ยกฎหมาย เชน่ เพือ่ป้องกันหรอืระงับอันตรายต่อชวีติ 
ร่างกาย หรอืสขุภาพของบุคคลในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถใหค้วามยนิยอมได ้เป็นขอ้มูลทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะดว้ยความ
ยนิยอมโดยชัดแจง้ของทา่น เพือ่ใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย เพือ่บรรลุวัตถุประสงคเ์กีย่วกับการคุม้ครองแรงงาน การ
ประกันสังคม และสวัสดกิารของพนักงาน 

2.3 ในกรณีทีจํ่าเป็น บรษัิทฯจะประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลชนดิพเิศษของทา่นโดยไดรั้บความยนิยอมโดยชัดแจง้จากทา่น
หรอืเพือ่วัตถุประสงคอ์ืน่ตามทีก่ฎหมายกําหนดไวเ้ทา่นัน้ ทัง้นี้ บรษัิทฯจะใชค้วามพยายามอย่างดทีีส่ดุในการจัดใหม้มีาตรการรักษา
ความปลอดภัยทีเ่พยีงพอเพือ่ปกป้องคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลชนดิพเิศษของทา่น 

3.4 ขอ้มูลเกีย่วกับประวัตอิาชญากรรม ซึง่จะเก็บจากการหลักฐานทีท่่านนํามาแสดงหรอืหรอืทา่นยนิยอมใหต้รวจสอบจาก
หน่วยงานทีม่อีํานาจหนา้ทีต่ามกฎหมาย โดยบรษัิทฯจะจัดใหม้มีาตรการคุม้ครองขอ้มลูดังกลา่วตามทีก่ฎหมายกําหนด 

 
3. วตัถุประสงคแ์ละฐานทางกฎหมาย 
3.1 เพือ่ใชใ้นการดําเนนิการตามคําขอของท่านในการสมัครงานกับบรษัิทฯ เชน่ การดําเนนิการตามกระบวนการสรรหา การ

ตรวจสอบคุณสมบัต ิการคัดเลือกก่อนการทําสัญญาจา้งเป็นพนักงาน รวมถงึการปฏิบัตติามขอ้ตกลงการเขา้ฝึกงาน การจ่าย
คา่ตอบแทนการฝึกงาน การไดรั้บสทิธปิระโยชน์ตา่งๆจากการฝึกงาน 

3.2 เพือ่ใชใ้นการดําเนนิการตามคําขอของท่านกอ่นเขา้ทําสัญญาหรอืเพือ่ปฏบัิตติามสัญญาซึง่ท่านเป็นคูส่ัญญากับบรษัิทฯ 
เช่น จัดทําสัญญาจา้งงาน ขอ้ตกลง การปฏบัิตติามสัญญาจา้งงาน การปฏบัิตติามขอ้บังคับและระเบียบการบรหิารงานบุคคลของ
บรษัิท จรรยาบรรณ การมอบหมายใหป้ฏบัิตงิาน การโยกยา้ยพนักงาน การสง่พนักงานไปปฏบัิตงิานในองคก์รอืน่ (Secondment) 
การฝึกอบรม การประเมนิผลการปฏบัิตงิาน การพจิารณาตําแหน่งงานและคา่ตอบแทน การบรหิารและการดแูลเรือ่งสขุภาพและความ
ปลอดภัยของพนักงาน  

3.3 เพือ่ใหส้ามารถปฏบัิตติามกฎหมาย เชน่ การปฏบัิตติามบทบัญญัตขิองกฎหมาย กฎระเบยีบ และคําสั่งของผูท้ีม่อีํานาจ
ตามกฎหมาย เชน่ กฎหมายคุม้ครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ ์กฎหมายประกันสังคม กฎหมายความปลอดภัย อาชวีอนามัย 
และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน กฎหมายควบคมุการประกอบอาชพีและโรคจากสิง่แวดลอ้ม กฎหมายควบคมุโรคตดิตอ่  

3.4 เพือ่ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษัิทฯหรอืของบุคคลอืน่ เชน่ การบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย ์การศกึษา
วเิคราะหแ์ละจัดสรรกําลังคน การพัฒนาพนักงาน การจัดสวัสดกิารรักษาพยาบาล การจัดสวัสดกิารดา้นการประกันภัย และสวัสดกิาร
อืน่ ๆ ของพนักงาน เชน่ สถานพยาบาล โรงอาหาร ศนูยก์ฬีา สถานทีอ่อกกําลังกาย การดําเนนิการเรือ่งกจิกรรมพนักงาน การบรหิาร
ดา้นการเงนิและงบประมาณ การตดิตอ่ภายใน การตดิตอ่กับบคุคลภายนอก การดําเนนิการตา่ง ๆ ทางทะเบยีน ทํางาน การตดิตอ่ สง่
ข่าวสาร และประชาสัมพันธ ์การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการทํางาน การจัดใหม้ีสิง่อํานวยความสะดวก การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางสารสนเทศ การสรา้งบัญชผูีใ้ชง้าน การระบุตัวตนเพือ่เขา้ใชร้ะบบงาน และการเขา้ถงึระบบสารสนเทศ การรักษาความ
ปลอดภัย การป้องกันอบัุตเิหตุและอาชญากรรม การตรวจสอบและจัดการเกีย่วกับขอ้รอ้งเรยีนและการทจุรติ คดหีรอืขอ้พพิาทตา่ง ๆ 



การดูแลพนักงานหลังพน้สภาพการเป็นพนักงาน การมอบอํานาจ การจัดทําหนังสอืรับรอง การจัดทําเอกสารเผยแพร่แก่สาธารณะ 
การจัดทํารายงาน การสง่ขอ้มูลใหห้น่วยงานราชการ/หน่วยงานกํากับดูแล การยนืยันตัวตนและตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลที่
ไดรั้บจากพนักงาน การวเิคราะหแ์ละจัดทําฐานขอ้มลูเกีย่วกับประวัตกิารทํางาน 

3.5 เพือ่ป้องกนัและระงับอันตรายตอ่ชวีติ ร่างกาย หรอืสขุภาพของพนักงานหรอืบคุคลอืน่ เชน่ การตดิตอ่ในกรณีฉุกเฉนิ การ
ควบคมุและป้องกันโรคตดิตอ่ 

3.6 เพื่อการปฏบัิตหินา้ที่ในการดําเนินภารกจิเพื่อประโยชน์สาธารณะของบรษัิทฯ หรือปฏบัิตหินา้ที่ในการใชอ้ํานาจรัฐที่
ไดรั้บมอบหมาย 

3.7 เพือ่บรรลวัุตถปุระสงคต์ามความยนิยอมทีพ่นักงานไดใ้หไ้วใ้นแตล่ะคราว 
 
4. การขอความยนิยอมและผลกระทบทีเ่ป็นไปไดจ้ากการถอนความยนิยอม 
4.1 ในกรณีทีบ่รษัิทฯเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลโดยอาศัยความยนิยอมของทา่น ทา่นมสีทิธทิีจ่ะถอนความ

ยนิยอมของท่านทีใ่หไ้วก้ับบรษัิทฯไดต้ลอดเวลา ซึง่การถอนความยนิยอมนี้จะไม่สง่ผลกระทบตอ่การเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรอื
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลทีท่า่นไดใ้หค้วามยนิยอมไปแลว้ 

4.2 หากท่านถอนความยนิยอมที่ไดใ้หไ้วก้ับบริษัทฯหรือปฏเิสธไม่ใหข้อ้มูลบางอย่าง อาจส่งผลใหบ้ริษัทฯไม่สามารถ
ดําเนนิการเพือ่บรรลวัุตถปุระสงคบ์างสว่นหรอืทัง้หมดตามทีร่ะบไุวใ้นนโยบายความเป็นสว่นตัวนี้ได ้

 
5. ระยะเวลาในการเก็บรกัษาขอ้มูลสว่นบุคคล 
5.1 บรษัิทฯจะเก็บขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นในระยะเวลาเทา่ทีจํ่าเป็นเพือ่ใหบ้รรลุวัตถุประสงคต์ามประเภทขอ้มูลสว่นบุคคล

แต่ละประเภท และอาจเก็บเป็นระยะเวลาตามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด (ถา้ม)ี โดยคํานงึถงึมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เชน่ 
อายคุวามตามกฎหมายทั่วไปสงูสดุ 10 ปี) 

ทัง้นี้ บรษัิทฯ จะเก็บรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 10 ปี นับแตวั่นทีน่ติสิัมพันธร์ะหวา่งทา่นกับบรษัิทฯ 
สิน้สดุลง อยา่งไรก็ด ีบรษัิทฯ อาจเก็บรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเป็นระยะเวลาเกนิกว่าระยะเวลาดังกล่าวหากกฎหมายอนุญาต
หรอืการเก็บรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลดังกลา่วจําเป็นตอ่การกอ่ตัง้สทิธเิรยีกรอ้งทางกฎหมายของบรษัิทฯ 

5.2 หลังจากครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวขา้งตน้ บรษัิทฯ จะลบหรอืทําลายขอ้มูลสว่นบุคคลดังกล่าวจากการจัดเก็บหรือ
ระบบของบรษัิทฯ และของบุคคลอืน่ซึง่ใหบ้รกิารแก่บรษัิทฯ (ถา้ม)ี หรอืทําใหข้อ้มูลสว่นบุคคลของท่านเป็นขอ้มูลทีไ่ม่สามารถระบุ
ตัวทา่นได ้เวน้แตจ่ะเป็นกรณีทีบ่รษัิทฯ สามารถเก็บรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลดังกล่าวไดต้อ่ไปตามทีก่ฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูล
สว่นบคุคลหรอืกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด 
 

6. การเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคล 
6.1 บรษัิทฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใตวั้ตถุประสงคท์ี่กําหนดและตามหลักเกณฑท์ี่กฎหมายกําหนด 

ใหแ้กบ่คุคลและหน่วยงานดังตอ่ไปนี ้
(1) บรษัิทกลุม่ธุรุกจิภายใตเ้ครอืกลุม่บรษัิทพัฒน์กล ประกอบดว้ย บรษัิท พัฒน์กล จํากัด (มหาชน), บรษัิท พัฒน์กล 
ไอซ ์โซลชูัน่ส ์ จํากัด, บรษัิท พัฒน์กล เทรดดิง้ จํากัด, บรษัิท ฮทีอะเวย ์ จํากัด, บรษัิท ไทจนิคิ จํากัด, บรษัิท เอส 
พาเนล จํากัด, 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) คูค่า้ทางธรุกจิ ผูใ้หบ้รกิาร และผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลทีบ่รษัิทฯ มอบหมายหรอืว่าจา้งใหท้ําหนา้ทีบ่รหิาร
จัดการ/ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลใหแ้กบ่รษัิทฯ ในการใหบ้รกิารตา่ง ๆ เชน่ การใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
บรกิารบันทกึขอ้มลู บรกิารชําระเงนิ บรกิารรับสง่ไปรษณียแ์ละพัสด ุ บรกิารจัดพมิพ ์บรกิารการฝึกอบรม บรกิารจัดเก็บ
เอกสาร หรอืบรกิารอืน่ใดทีอ่าจเป็นประโยชน์ตอ่ทา่น หรอืเกีย่วขอ้งกับการดําเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ อาท ิ ธนาคาร
พาณชิย ์บรษัิทประกันวนิาศภัย เป็นตน้ 
(3) ทีป่รกึษาของบรษัิทฯ อาท ิทีป่รกึษากฎหมาย ทนายความ ผูต้รวจสอบบัญช ีหรอืผูเ้ชีย่วชาญอืน่ใด ทัง้ภายในและ
ภายนอกของบรษัิทฯ เป็นตน้ 
(4) หน่วยงานของรัฐทีม่หีนา้ทีก่ํากับดแูลตามกฎหมาย หรอืทีร่อ้งขอใหเ้ปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมาย หรอืทีเ่กีย่วขอ้งกับกระบวนการทางกฎหมาย หรอืทีไ่ดรั้บอนุญาตตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิกรมศลุกากร 
กรมสรรพากร กระทรวงพาณชิย ์สํานักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล สํานักงานคณะกรรมการการแขง่ขัน
ทางการคา้ สํานักงานตํารวจแหง่ชาต ิสํานักงานอัยการสงูสดุ และศาล เป็นตน้ 
(5) บคุคลหรอืหน่วยงานอืน่ใดทีท่า่นใหค้วามยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคลของทา่นตอ่บคุคลหรอืหน่วยงานนัน้ ๆ 

6.2 การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านใหก้ับบุคคลอืน่ จะดําเนนิการภายใตวั้ตถปุระสงคท์ีก่ําหนด หรอืวัตถุประสงคอ์ืน่ที่
กฎหมายกําหนดใหก้ระทําไดเ้ท่านัน้ ในกรณีทีก่ฎหมายกําหนดว่าตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากท่าน บรษัิทฯจะขอความยนิยอมจาก
ทา่นกอ่น 

6.3 ในการเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของทา่นใหก้ับบุคคลอืน่ บรษัิทฯจะจัดใหม้มีาตรการทีเ่หมาะสมเพือ่คุม้ครองขอ้มลูสว่น
บุคคลทีไ่ดเ้ปิดเผยและเพือ่ปฏบัิตติามมาตรฐานและหนา้ทีก่ารคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล ตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูล



ส่วนบุคคลกําหนด ทัง้นี้ ในกรณีที่บรษัิทฯ ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ บรษัิทฯ จะดําเนินการเพื่อทําให ้
แน่ใจว่าประเทศปลายทาง องคก์ารระหว่างประเทศ หรือผูรั้บขอ้มูลในต่างประเทศนั้นมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลที่
เพยีงพอหรอืเพือ่ทําใหแ้น่ใจวา่การสง่หรอืโอนขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านไปต่างประเทศเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ฎหมายว่าดว้ยการ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลกําหนด โดยในบางกรณี บรษัิทฯอาจขอความยนิยอมของท่านสําหรับการสง่หรอืโอนขอ้มูลสว่นบคุคลของ
ทา่นไปยังตา่งประเทศดังกลา่ว 

6.4 บรษัิทฯจะกําหนดใหผู้ท้ีไ่ดรั้บขอ้มูลจากบรษัิทฯมมีาตรการปกป้องขอ้มูลของทา่นอย่างเหมาะสมและประมวลผลขอ้มลู
สว่นบคุคลดังกลา่วเทา่ทีจํ่าเป็นเทา่นัน้ และดําเนนิการเพือ่ป้องกันไมใ่หใ้ชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยมชิอบ  

 
7. สทิธเิกีย่วกบัขอ้มูลสว่นบุคคลของทา่น 
ในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล ท่านมสีทิธติามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล ภายใตห้ลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ดังนี้ 
(1) สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคล ทา่นมสีทิธใินการเขา้ถงึขอ้มูลสว่นบุคคลของทา่นและขอใหบ้รษัิทฯ ทําสําเนาขอ้มูล

สว่นบคุคลดังกลา่วใหแ้กท่า่น ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลกําหนด 
(2) สทิธใินการโอนยา้ยขอ้มูลสว่นบุคคล ทา่นมสีทิธทิีจ่ะขอรับขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกับท่าน รวมถงึมสีทิธขิอใหส้ง่หรอืโอน

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผูค้วบคุมขอ้มูลสว่นบุคคลรายอืน่ หรือตัวท่านเอง เวน้แต่โดยสภาพไม่สามารถทําได ้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) รอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล ในกรณีทีบ่รษัิทฯหรอืผูป้ระมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคล รวมทัง้ลูกจา้ง
หรอืผูรั้บจา้งของบรษัิทฯหรอืผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบัิตติามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

ทัง้นี้ บรษัิทฯจะพจิารณาและแจง้ผลการพจิารณาตามคํารอ้งขอใชส้ทิธขิองทา่นโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันทีบ่รษัิทฯได ้
รับคํารอ้งขอดังกลา่ว และสทิธติามทีก่ลา่วมาขา้งตน้เป็นไปตามทีก่ฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลกําหนด 

 
8. 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) 
โทรศัพท:์ 02-308-1035 ตอ่ 1050  อเีมล:  law@patkol.com 
บรษัิท พัฒน์กล จํากัด (มหาชน) เลขที ่348 ถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
 
9. การเปลีย่นแปลงประกาศฯ  
กรณีทีม่ีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นสว่นตัวนี้ บรษัิทฯจะประกาศนโยบายความเป็นสว่นตัวฉบับใหม่ผ่านทาง

เว็บไซต ์ซึง่ท่านควรเขา้มาตรวจสอบความเปลีย่นแปลงนโยบายความเป็นสว่นตัวเป็นครัง้คราว โดยนโยบายความเป็นสว่นตัวฉบับ
ใหมจ่ะมผีลบังคับใชท้ันทใีนวันทีป่ระกาศ 

 
ใหป้ระกาศฯ ฉบับนี้มผีลใชบั้งคับตัง้แตวั่นที ่1 มถินุายน 2565 
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