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ประกาศ 
เร่ือง  นโยบายความเป็นส่วนตัวส าหรับคู่ค้าและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

 บริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัของคู่คา้ซ่ึงเป็นกรรมการของคู่คา้ท่ีเป็นนิติ
บุคคล  บุคคลธรรมดา  รวมถึงผูป้ฏิบตัิงานและพนกังานของคู่คา้ (รวมเรียกว่า “ท่าน”) และเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าท่านไดร้ับความ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล จึงได้จดัท านโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีขึ้น  เพ่ือแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม  การใช้  
และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมตลอดถึงการลบ  ท าลาย  ขอ้มูลส่วนบุคคลของทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทาง
อื่นๆ ตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด ดงัน้ี 

1.วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 1.1  เพ่ือใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของคู่คา้กอ่นเขา้ท าสัญญา หรือเพ่ือปฏิบตัิตามสัญญาซ่ึงคูค่า้เป็นคู่สัญญากบับริษทัฯ  
 1.2  เพ่ือประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัฯ หรือของบุคคลอื่น  

  -  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามสัญญาระหว่างคู่คา้กบับริษทั  และบริษทัประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านเพ่ือการจัดซ้ือ จัดจ้าง ตรวจรับ ช าระค่าสินคา้และบริการ บริหารจัดการความสัมพนัธ์ ตรวจสอบและ
ประเมินการท างานตามข้อตกลงท่ีก าหนดไว้ในใบสั่งซ้ือหรือสัญญาหรือเอกสารอื่นๆ   ท่ีเ ก่ียวข้องกับ
กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง รวมถึงการบริหารจดัการความสัมพนัธ์กบัท่าน  (การปฏิบตัิตามสัญญา Contract) 

 -  เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษทั เช่น เพ่ือการบริหารจดัการภายในของบริษทั การพฒันา และ
การด าเนินการใดๆ เพ่ือให้สามารถด าเนินธุรกิจได้  ซ่ึงรวมถึงการบริหารจดัการและพฒันาสินค้า  และ/หรือ
บริการ (รวมถึงเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน) การวิจัย การท าตามระบบคุณภาพท่ีบริษัทด าเนินการ  เช่น ท า
แบบสอบถาม เขา้สัมภาษณ์ การตรวจสอบและป้องกนัการฑุจริต หรืออาชญากรรมอื่นๆ และการบ ารุงรักษา
ระบบสารสนเทศ (ฐานเพ่ือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย Legitimate Interest) 

 -  เพ่ือประโยชน์ทางด้านความปลอดภัย  เช่น จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ซ่ึงรวมถึงระบบไอที  
สารสนเทศ เช่น การเขา้สถานท่ีของบริษทั  การเขา้สู่ระบบ (Log in)  เขา้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน  (ฐานเพ่ือ
ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย Legitimate Interest) 

  -  เพ่ือการใชสิ้ทธิเรียกร้องทางกฎหมาย (ฐานเพ่ือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย Legitimate Interest) 
 1.3  เพ่ือป้องกนัและระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน     

การควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อ (ฐานเพ่ือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย Legitimate) 
 1.4  เพ่ือให้สามารถปฏิบตัิตามกฎหมาย เช่น การปฏิบตัิตามบทบญัญตัิของกฎหมาย กฎระเบียบ และค าสั่งของผูท่ี้มีอ  านาจ

ตามกฎหมาย (ตามฐานกฎหมาย Legal Obligation) 
 1.5 กรณีท่ีท่านให้ความยินยอม บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  ตามวตัถุประสงค์ก าหนดไวใ้นแต่ละความ

ยินยอม เพ่ือให้บริษทัด า เนินก ารจดักิจกรรมนอกจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ โดยบริษทัฯ อาจเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านเพ่ิมเติม  ซ่ึงบริษทัฯ จะแจง้ให้ทราบและขอความยินยอมจากท่านใหม่เป็นคราวๆ ไป  

2.ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม 
 2.1 บริษทัฯ เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเม่ือคู่คา้ติดต่อ ขายหรือซ้ือสินคา้ หรือให้บริการใด ๆ แก่บริษทัฯ เช่น  

-  ขอ้มูลนามบตัร เช่น ช่ือ  นามสกุล ต าแหน่งงาน เบอร์โทรศพัท ์ อีเมล ์
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-  ขอ้มูลท่ีใชใ้นการยืนยนัตวัตนได ้เช่น ช่ือนามสกุล เลขท่ีและขอ้มูลบนบตัรประช าชน รูปถ่าย และ ขอ้มูลใน
รูปแบบต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการระบุตวัตน  

 -  ขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานของท่าน เช่น ขอ้มูลประวตัิและการปฏิบตัิงาน ขอ้มูลเก่ียวกบัการ จ้างงาน และ
ขอ้มูลเพ่ือการบริหารจดัการด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานของท่าน รวมทั้ง
ขอ้มูลบญัชีและการเงิน เช่น ค่าตอบแทน หมายเลขบญัชีธนาคาร  

 -  ขอ้มูลเก่ียวกบัการท าตามระบบคุณภาพท่ีบริษทัด าเนินการ เช่น ท าแบบสอบถาม เขา้สัมภาษณ์ การตรวจสอบ
และป้องกนัการฑุจริต 

 2.2  เม่ือท่านเขา้มาในบริเวณพ้ืนท่ีของบริษทั บริษทัฯ อาจเก็บภาพของท่านโดยใชก้ลอ้งวงจรปิด  ทั้งน้ี บริษทัฯไม่ไดเ้ก็บ
ขอ้มูลเสียงผ่านทางกลอ้งวงจรปิด และจะติดป้ายแจง้ให้ท่านทราบว่ามีการใชก้ลอ้งวงจรปิดในบริเวณพ้ืนท่ีของบริษทัฯ  

 2.3  บริษทัฯ อาจมีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลก าหนด เพ่ือใชง้านตามวตัถุประสงคท่ี์บริษทัฯ แจง้ไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี เช่น  

 -  ในบางกรณี บริษทัอาจเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ เช่น อาจจ าเป็นตอ้งใชส้ าเนาบตัรประชาชนซ่ึงมีขอ้มูล
ศาสนา เช้ือชาติ สัญชาติ กรุ๊ปเลือดของท่านท่ีปรากฎอยู่ เพ่ือใชใ้นการยืนยนัตวัตนหรือด าเนินการดา้นภาษ ี 

 -  ขอ้มูลสุขภาพ ประวตัิการจ่ายยา เพ่ือการประเมินความสามารถในการท างาน รวมถึงการปฏิบตัิตามกฎหมาย         
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.4  ในกรณีท่ีจ าเป็น บริษทัฯ จะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่านโดยไดร้ับความยินยอมโดยชดัแจง้จาก
ท่านหรือเพ่ือวตัถุประสงคอ์ื่นตามท่ีกฎหมายก าหนดไวเ้ท่านั้น ทั้งน้ี บริษทัจะใชค้วามพยายามอย่างดีท่ีสุดในการจดั
ให้มีมาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีเพียงพอเพ่ือปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน  

3.การขอความยินยอมและผลกระทบท่ีเป็นไปได้จากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล 
 3.1  ในกรณีท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยอาศยัความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิท่ีจะถอน

ความยินยอมของท่านท่ีให้ไวก้บับริษัทฯ ได้ตลอดเวลา ซ่ึงการถอนความยินยอมน้ีจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บ 
รวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้ห้ความยินยอมไปแลว้ 

 3.2  หากท่านถอนความยินยอมท่ีไดใ้ห้ไวก้บับริษทัฯ หรือปฏิเสธไม่ให้ขอ้มูลบางอย่าง อาจส่งผลให้บริษทัฯ ไม่สามารถ
ด าเนินการเพ่ือบรรลุวตัถุประสงคบ์างส่วนหรือทั้งหมดตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีได้ 

4.ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
 4.1 บริษทัฯ จะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานในระยะเวลาท่ีจ าเป็นเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามประเภทขอ้มูลส่วน

บุคคลแต่ละประเภท เวน้แต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีนานขึ้น  ในกรณีท่ีไม่สามารถระบุ
ระยะเวลาการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลไดช้ดัเจน  บริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลไวต้ามระยะเวลาท่ีอาจคาดหมายไดต้าม
มาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทัว่ไปสูงสุด 10 ปี) 

    4.2  กรณีกลอ้ง CCTV บริษทัฯ จะจดัเก็บ 
  -  ในสถานการณ์ปกติ ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเก็บไวน้านถึง 15 วนั 

  -  ในกรณีจ าเป็น เช่น กรณีท่ีจ าเป็นตอ้งใชเ้ป็นหลกัฐานในการสืบสวน สอบสวน หรือการด าเนินคดี หรือกรณีท่ีเจ้าของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลร้องขอ ขอ้มูลส่วนบุคคลอาจถูกเก็บรักษาไวเ้กินกว่า 15 วนั และบริษทัฯ จะด าเนินการลบขอ้มูล
ดงักล่าวเม่ือเสร็จส้ินวตัถุประสงคน์ั้นๆ แลว้ 
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 4.3   บริษทัฯ จดัให้มีระบบการตรวจสอบเพ่ือด าเนินการลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาการเก็บ

รักษาหรือท่ีไม่เก่ียวขอ้งหรือเกินความจ าเป็นตามวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น  
     4.4  กรณีท่ีบริษทัฯ ใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน บริษทัฯ จะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

ดงักล่าวจนกว่าท่านจะแจง้ขอยกเลิกความยินยอม  และบริษทัฯ จะด าเนินการตามค าขอของท่านเสร็จส้ินแลว้ อย่างไร
ก็ดี  บริษทัฯ จะยงัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับบนัทึกเป็นประวตัิว่าท่านเคยยกเลิกความยินยอม 
เพ่ือให้ บริษทัฯ สามารถตอบสนองต่อค าขอของท่านในอนาคตได ้ 

5.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่น 
 5.1  บุคคลและนิติบุคคลอื่น เพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีระบุไวใ้น

นโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี เช่น ผูใ้ห้บริการดา้นการขนส่ง (เช่น ไปรษณีย)์ ผูใ้ห้บริการเก่ียวกบัธุรกรรมและการเงิน 
(เช่น ธนาคาร บริษัทรับช าระเงินแทน) ผูใ้ห้บริการทางด้านเทคโลยี  (เช่น ระบบคลาวด์) บริการ data analytics             
ผูใ้ห้บริการจดัท าโปรแกรมและระบบไอทีต่างๆ  ผูต้รวจสอบ ท่ีปรึกษา หน่วยงานของรัฐ (เช่น กรมสรรพากร) และ
บุคคลอื่นท่ีจ าเป็นเพ่ือให้เบริษทัสามารถด าเนินธุรกิจคู่ค่า ติดต่อ ขายหรือซ้ือสินคา้ หรือให้บริการร่วมกบัท่าน รวมถึง
ด าเนินการใด ๆ  ตามวตัถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายความ
เป็นส่วนตวัน้ี  

5.2  บริษทัจะก าหนดให้ผูท่ี้ไดร้ับขอ้มูลมีมาตรการป้องกนัขอ้มูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล
ดงักล่างเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น และด าเนินการเพ่ือป้องกนัไม่ให้ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจโดย
มิชอบ 

6.มาตรการความปลอดภัยส าหรับข้อมูลส่วนบุคคล 
 6.1  กรณีเป็นการจดัเก็บโดยระบบอิเลคโทรนิคส์ตอ้งมีการเขา้รหัสผ่าน หรือใชอุ้ปกรณ์ท่ีก าหนดและมีระบบป้องกนัการ

เขา้ถึงอุปกรณ์ดงักล่าว และปลอดภยัจากการเขา้ถึงของผูท่ี้ไม่มีอ  านาจ  หน้าท่ี และป้องกนัการเปลี่ยนแปลง แก้ไข 
ลบ ท าลาย   

 6.2  กรณีท่ีเป็นเอกสารจะตอ้งมีการเก็บรักษาให้สามารถใช้งานได้และพร้อมใช้ในสถานท่ีปลอดภยัจากผูท่ี้ ไม่มีอ  านาจ
หน้าท่ีในการเขา้ถึงขอ้มูล เช่น เก็บใส่ตูห้รือลิ้นชัก มีกุญแจป้องกนัหรือภยัใดๆ ท่ีอาจท าให้ขอ้มูลเสียหายซ่ึงเก็บ
รักษาและควบคุมการใชโ้ดยผูจ้ดัการแผนกทรัพยากรบุคคลหรือผูท่ี้ไดร้ับมอบหมาย  

 6.3  ฝึกอบรมเก่ียวกบัความส าคญัและการป้องกนัขอ้มูลส่วนบุคคลกบับุคคลเหล่าน้ี 

7.สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
  7.1  ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุม้ครอบขอ้มูลส่วนบุคคล สรุปดงัน้ี 
  - ถอนความยินยอมท่ีท่านไดใ้ห้ไวก้บับริษทั เพ่ือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
  - ขอดูและคดัลอกขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยท่ีมาของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
  - ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด

ไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่น 
  - คดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัท่าน 
  - ลบ หรือท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวัตนได ้
  - ระงบัการใชข้อ้มูส่วนบุคคลของท่าน 
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  - แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด 
  - ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีท่ีบริษทั หรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลรวมทั้ง 

พนกังานของบริษทั  หรือผูร้ับจา้งของบริษทั ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายคุ ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
      - กรณีพนกังานมีขอ้สอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสิทธิเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถดดูรายละเอียดได้

ท่ี ประกาศ เร่ือง สิทธิและวธีิการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลตาม พรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  
  ทั้งน้ี บริษทัจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามค าร้องขอใชสิ้ทธิของพนกังานโดยเร็วภายใน 30 วนันบัแต่

วนัท่ีบริษทัได้รับค าร้องขอดงักล่าว และสิทธิตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นไปตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลก าหนด  

8.ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 8.1  ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล : บริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) 
      สถานท่ีติดต่อ :  เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล  แขวงท่าขา้ม  เขตบางขุนเทียน  
                                 กรุงเทพมหานคร 

 8.2  กรณีท่านมีขอ้สอบถามเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โปรดติดตอ่ e-mail : doccenter@tpacpackaging.com 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี  1 เดือน  มิถุนายน พ.ศ.2565 เป็นตน้ไปหรือจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 
กรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี บริษทัจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัให้ทราบทนัที 

 

 
                                                                                                  ( นายธีรวิทย ์    บุษยโภคะ ) 

                                                                                                   กรรมการผูจ้ดัการ 
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