
นโยบายความเป็นส่วนตัวส าหรับกลุ่มคู่ค้า 

กลุ่มบริษัท ไทยโปรเกรส แพคเกจจิ้ง จ ากัด  

กลุ่มบริษัท ไทยโปรเกรส แพคเกจจิ้ง จ ากัด (“บริษทัฯ”) ไดจ้ดัท ำและเผยแพร่นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี 

(“นโยบำย”) เพื่อช้ีแจงรำยละเอียดเกี่ยวกบักำรเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคู่คำ้ปัจจุบนั ผูท้ี่อำจเป็นคู่

คำ้ในอนำคต รวมถึงกรรมกำร ผูแ้ทน ผูรั้บมอบอ ำนำจ หรือผูป้ฏิบติังำนในนำมของนิติบุคคลคู่คำ้ รวมถึงวิธีกำรในกำร

ปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและแนวทำงกำรจดักำรขอ้มูลดงักล่ำวอยำ่งเหมำะสมตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

บริษทัฯ มีกำรพิจำรณำทบทวนและอำจแกไ้ขเปลี่ยนแปลงนโยบำยน้ีตำมควำมเหมำะสมอยูเ่ป็นระยะเพื่อใหแ้น่ใจ

ว่ำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจะไดรั้บควำมคุม้ครองอยำ่งเหมำะสม หำกนโยบำยน้ีมีกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั 

บริษทัฯ จะแจง้ใหท้่ำนทรำบดว้ยกำรเผยแพร่ผำ่นช่องทำงที่เหมำะสม 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวม 

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร 

ขอ้มูลส่วนบุคคล หมำยถึง ขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคลธรรมดำซ่ึงท ำใหส้ำมำรถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม แต่

ไม่รวมถึงขอ้มูล ผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพำะ 

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม 

บริษทัฯ มีกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลหลำยประเภท รวมถึงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

– ขอ้มูลที่ใชร้ะบุตวัตน (Identity Data) เช่น ช่ือ นำมสกุล เลขประจ ำตวับตัรประชำชน เลขหนงัสือเดินทำง วนั เดือน ปีเกิด 

เพศ อำย ุสัญชำติ รูปถ่ำย และในบำงกรณีบริษทัฯ อำจประมวลผลขอ้มูลท่ีมีควำมอ่อนไหว เช่น ศำสนำ เช้ือชำติ ขอ้มูล

สุขภำพ ขอ้มูลทุพพลภำพ ขอ้มูลจ ำลองใบหนำ้ ขอ้มูลสแกนม่ำนตำ ขอ้มูลจ ำลองลำยน้ิวมือ ขอ้มูลสหภำพแรงงำน หรือ

พฤติกรรมทำงเพศ โดยไดรั้บควำมยนิยอมโดยชดัแจง้จำกท่ำนหรือตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

– ขอ้มูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู ่หมำยเลขโทรศพัท ์อีเมล 

– ขอ้มูลทำงกำรเงิน หรือขอ้มูลกำรท ำธุรกรรม (Transaction Data) เช่น หมำยเลขบญัชีธนำคำร ขอ้มูลกำรท ำธุรกรรม 

– ขอ้มูลกำรติดต่อกบับริษทัฯ (Communication Data) เช่น ขอ้มูลกำรบนัทึกภำพและ/หรือเสียงเม่ือมีกำรติดต่อกบับริษทัฯ 

– ขอ้มูลกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ของบริษทัฯ เช่น กำรบนัทึกภำพน่ิง หรือวิดีโอ 

– ขอ้มูลเกี่ยวกบัต ำแหน่งท่ีตั้ง (Geolocation Data) เช่น ขอ้มูล IP address หรือ GPS Location 

1.3 แหล่งที่มาของข้อมูล 

บริษทัฯ อำจเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกแหล่งต่ำง ๆ ไดแ้ก่ 



(ก) ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจำกท่ำนโดยตรง เช่น 

– ขั้นตอนด ำเนินกำรตำมคำขอก่อนเขำ้ทำสัญญำ ลงนำมในสัญญำ กรอกลงในแบบฟอร์ม ท ำแบบสอบถำม ลงทะเบียนต่ำง 

ๆ หรือขั้นตอนกำรยืน่ขอ้เรียกร้องหรือค ำร้องขอใชสิ้ทธิต่ำง ๆ 

– กำรติดต่อบริษทัฯ ผ่ำนทำงช่องทำงต่ำง ๆ เช่น ทำงโทรศพัท ์อีเมล เป็นตน้ 

– กำรเขำ้ร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ของบริษทัฯ เช่น กำรบนัทึกภำพน่ิง หรือวิดีโอ 

– บริษทัฯ อำจมีกำรจดัเกบ็ขอ้มูลโดยอตัโนมติั เช่น เม่ือท่ำนเขำ้ใชง้ำนเวบ็ไซต ์หรือแอปพลิเคชนัของบริษทัฯ เป็นตน้ 

(ข) ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกแหล่งอื่น เช่น 

– ตวัแทนหรือผูใ้หบ้ริกำรของบริษทัฯ 

– บริษทัในเครือของบริษทัฯ 

– หน่วยงำนรำชกำร หรือแหล่งขอ้มูลสำธำรณะอื่น ๆ เช่น เวบ็ไซตข์องบริษทั ขอ้มูลที่คน้หำไดท้ำงอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ ด ำเนินกำรเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลของท่ำนเพื่อวตัถุประสงคห์ลำยประกำรโดยข้ึนอยูก่บั

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงทำ่นกบับริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 

2.1 เพื่อกำรพิจำรณำคุณสมบติัของท่ำนก่อนเขำ้ท ำสัญญำกบับริษทัฯ ในฐำนะคู่สัญญำ หรือในฐำนะที่ท่ำนเป็นกรรมกำร 

ผูแ้ทน ผูรั้บมอบอ ำนำจ หรือผูป้ฏิบติังำนในนำมของนิติบุคคล และเพื่อกำรพิจำรณำอนุมติักำรท ำสัญญำระหว่ำงบริษทัฯ กบั

ท่ำนหรือนิติบุคคลที่ท่ำนเป็นกรรมกำร ผูแ้ทน ผูรั้บมอบอ ำนำจ หรือผูป้ฏิบติังำนในนำมของนิติบุคคลดงักล่ำว 

2.2 เพื่อกำรปฏิบติัตำมสัญญำและกำรตรวจสอบกำรปฎิบติังำนตำมสัญญำระหว่ำงท่ำนกบับริษทัฯ รวมถึงกำรรักษำควำม

ปลอดภยัระหว่ำงกำรปฏิบติังำนตำมสัญญำ และเพื่อกำรปฏิบติัตำมกระบวนกำรภำยในของบริษทัฯ เช่น กำรช ำระเงิน กำร

รับหรือส่งเอกสำรติดต่อระหว่ำงทำ่นกบับริษทัฯ กำรจดัท ำบตัรเขำ้อำคำรสถำนที ่กำรจดักำรอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนระหว่ำงกำร

ขนส่งสินคำ้ เป็นตน้ 

2.3 เพื่อด ำเนินกำรแจง้ขอ้มูลข่ำวสำรเกี่ยวกบัผลิตภณัฑห์รือบริกำร สิทธิประโยชน์ รำยกำรส่งเสริมกำรขำยตำ่ง ๆ กิจกรรม

ทำงกำรตลำด และกำรเชิญชวนเขำ้ร่วมงำนกิจกรรมและส่ือสำรเกี่ยวกบักิจกรรมดงักล่ำว 

2.4 เพื่อด ำเนินกำรวำงแผน กำรรำยงำน และกำรคำดกำรณ์ทำงธุรกจิ 

2.5 เพื่อกำรบริหำรควำมเส่ียง กำรก  ำกบักำรตรวจสอบ และกำรบริหำรจดักำรภำยในองคก์ร เช่น เพื่อตรวจสอบและป้องกนั

กำรทุจริต 

2.6 เพื่อกำรสืบสวน สอบสวน ตำมกระบวนกำรทำงกฎหมำยและกฎระเบียบอื่นใด เพื่อปฏิบติัตำมกฎหมำย และเพื่อ

รำยงำนหรือเปิดเผยขอ้มูลต่อหน่วยงำนรำชกำรตำมกฎหมำย หรือเม่ือไดรั้บหมำยเรียก หมำยอำยดัจำกเจำ้หนำ้ที่ต  ำรวจ 



หน่วยงำนรำชกำร ศำล หรือหน่วยงำนบงัคบัใชก้ฎหมำยอื่นๆ รวมทั้งเพื่อกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบติั

ตำมหรือกำรใชสิ้ทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย 

2.7 เพื่อกำรรักษำควำมปลอดภยัภำยในบริเวณอำคำร และสถำนที่ของบริษทัฯ รวมถึงกำรแลกบตัรก่อนเขำ้บริเวณพื้นท่ี

ดงักล่ำว และกำรบนัทึกภำพผูท้ี่มำติดต่อกบับริษทัฯ ณ อำคำร และสถำนที่ของบริษทัฯ ดว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

2.8 เพื่อเป็นฐำนขอ้มูลของบริษทัฯ ส ำหรับกำรพิจำรณำเลือกคู่คำ้ และ/หรือเลือกจำ้งส ำหรับโครงกำรอื่น ๆ ในอนำคต 

2.9 เพื่อกำรโอนสิทธิ หนำ้ที่ และผลประโยชน์ใด ๆ ตำมสัญญำระหว่ำงท่ำนกบับริษทัฯ ในฐำนะคู่สัญญำ หรือในฐำนะที่

ท่ำนเป็นกรรมกำร ผูแ้ทน ผูรั้บมอบอ ำนำจ หรือผูป้ฏิบติังำนในนำมของนิติบุคคล เช่น กำรควบรวมกิจกำรหรือกำรโอน

สัญญำ ซ่ึงไดก้ระท ำโดยชอบดว้ยกฎหมำย 

3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะเกบ็รักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นระยะเวลำเทำ่ที่จ  ำเป็นเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรเกบ็รวบรวม ใช ้

หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัน้ี หลกัเกณฑท่ี์ใชก้  ำหนดระยะเวลำเกบ็ ไดแ้ก่ 

ระยะเวลำที่บริษทัฯ ด ำเนินควำมสัมพนัธ์กบัท่ำน และอำจเกบ็ต่อไปตำมระยะเวลำที่จ  ำเป็นเพื่อกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยหรือ

ตำมอำยคุวำมทำงกฎหมำย เพื่อกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบติัตำมหรือกำรใชสิ้ทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย 

หรือกำรยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือเพื่อเหตุอื่นตำมนโยบำยและขอ้ก  ำหนดภำยในองคก์รของบริษทัฯ 

4. การเปิดเผยข้อมูล 

ในกำรด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงคท์ี่ระบุไวใ้นนโยบำยน้ี บริษทัฯ อำจเปิดเผยขอ้มูลของท่ำนใหแ้ก่บุคคลภำยนอก

ดงัต่อไปน้ี 

4.1 บริษทัยอ่ย บริษทัในกลุ่ม และบริษทัในเครือ เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนินธุรกิจ กำรบริหำรงำนภำยใน รวมถึงด ำเนิน

กิจกรรมอื่นใดตำมที่ระบุในนโยบำยควำมเป็นส่วนตวั 

4.2 หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนก ำกบัดูแล หรือหน่วยงำนอื่นตำมที่กฎหมำยกำหนด รวมถึงเจำ้พนกังำนซ่ึงใชอ้  ำนำจตำม

กฎหมำย 

4.3 ตวัแทน ผูรั้บจำ้ง/ผูรั้บจำ้งช่วง และ/หรือผูใ้หบ้ริกำรส ำหรับกำรด ำเนินงำนใด ๆ เช่น ผูใ้หบ้ริกำรขนส่ง ผูใ้หบ้ริกำรเกบ็

และท ำลำยเอกสำร โรงพิมพ ์ผูรั้บจำ้งท ำกิจกรรมทำงกำรตลำด ส่ือโฆษณำ บริษทัรับจำ้งท ำวิจยั ผูรั้บจำ้งพฒันำและดูแล

ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ ผูรั้บจำ้งจดัหำที่พกัและกำรเดินทำง ผูใ้หบ้ริกำรดำ้นกำรช ำระเงินและระบบช ำระเงิน ผู ้

ตรวจสอบบญัชี ทนำยควำม ที่ปรึกษำกฎหมำยและภำษี ที่ปรึกษำใด ๆ 

4.4 กลุ่มธุรกิจของบริษทัฯ หรือบุคคลภำยนอกตำมควำมยนิยอมจำกท่ำน หรือตำมขอ้ก  ำหนดของสัญญำ หรือตำม

ขอ้ก  ำหนดของกฎหมำย แลว้แต่กรณี 

4.5 ผูรั้บโอนสิทธิ หนำ้ที่ และผลประโยชน์ใด ๆ จำกบริษทัฯ รวมถึงผูท้ี่ไดรั้บมอบหมำยจำกผูรั้บโอนดงักล่ำวใหด้  ำ เนินกำร

แทน เช่น กรณีปรับโครงสร้ำงองคก์ร ควบรวมหรือซ้ือกิจกำร เป็นตน้ 



5. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

ในบำงกรณี บริษทัฯ อำจมีกำรส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัฐำนขอ้มูลของบริษทัฯ ซ่ึงด ำเนินกำรและ

บริหำรงำนบน Cloud Servers ในต่ำงประเทศ ทั้งน้ี ในกำรส่งหรือโอนขอ้มูลดงักล่ำว บริษทัฯ จะจดัใหมี้มำตรกำรกำร

คุม้ครองและรักษำควำมปลอดภยัที่เหมำะสม และจะปฏิบติัตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

6. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเท่ำที่จ  ำเป็นภำยใตข้อบเขตของนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี ในกรณี

ต่อไปน้ี 

– เม่ือบริษทัฯ ไดรั้บควำมยนิยอมจำกทำ่น ส ำหรับกรณีที่กฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งขอควำมยนิยอม 

– เพื่อด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนก่อนเขำ้ท ำสัญญำหรือเพื่อกำรปฏิบติัตำมสัญญำระหว่ำงทำ่นและบริษทัฯ 

– เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษทัฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เวน้แต่ประโยชน์

ดงักล่ำว มีควำมส ำคญันอ้ยกว่ำสิทธิขั้นพื้นฐำนในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

– เป็นกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยของบริษทัฯ 

– เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล 

– เพื่อกำรปฏิบติัหนำ้ที่ในกำรด ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะของบริษทัฯ หรือปฏิบติัหนำ้ที่ในกำรใชอ้  ำนำจรัฐที่ได้

มอบใหแ้ก่บริษทัฯ (ถำ้มี) 

ในกรณีที่บริษทัฯ มีกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวของท่ำน บริษทัฯ จะขอควำมยนิยอมโดย

ชดัแจง้จำกทำ่นก่อนเสมอ เวน้แต่เป็นกรณีที่กฎหมำยกำหนดใหไ้ม่ตอ้งขอควำมยนิยอม ในกรณีที่ขอ้มูลส่วนบุคคลที่บริษทั

ฯ เกบ็รวบรวมขำ้งตน้เป็นขอ้มูลที่จ  ำเป็นต่อบริษทัฯ ในกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยตำ่ง ๆ ที่ใชบ้งัคบัหรือกำรปฏิบติัตำมสัญญำ 

หำกท่ำนไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลที่จ  ำเป็นดงักล่ำว บริษทัฯ อำจมีควำมรับผิดตำมกฎหมำย และ/หรือไม่สำมำรถบริหำรหรือ

จดักำรสัญญำ หรืออ  ำนวยควำมสะดวกใหก้บัท่ำนได ้

7. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่ำนมีสิทธิตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในกำรด ำเนินกำร ดงัต่อไปน้ี 

7.1 สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยนิยอม 

ท่ำนมีสิทธิขอเพิกถอนควำมยนิยอมที่ใหไ้วแ้ก่บริษทัฯ ในกำรเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลของท่ำนเม่ือใดกไ็ด ้เวน้แต่

กำรเพิกถอนควำมยนิยอมจะมีขอ้จ ำกดัโดยกฎหมำยหรือสัญญำที่ใหป้ระโยชน์แก่ท่ำน 

ทั้งน้ี กำรถอนควำมยนิยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่ท่ำนไดใ้หค้วำมยนิยอมแก่บริษทัฯ 

ก่อนหนำ้แลว้โดยชอบดว้ยกฎหมำย 



7.2 สิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล 

ท่ำนมีสิทธิขอเขำ้ถึงและขอรับส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนซ่ึงอยูใ่นควำมรับผิดชอบของบริษทัฯ รวมถึงขอใหบ้ริษทัฯ 

เปิดเผยถึงกำรไดม้ำซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวที่ท่ำนไม่ไดใ้หค้วำมยนิยอม 

7.3 สิทธิในกำรใหส่้งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคล 

ในกรณีท่ีบริษทัฯ ไดท้  ำใหข้อ้มูลส่วนบุคคลนั้นอยูใ่นรูปแบบท่ีสำมำรถอ่ำนหรือใชง้ำนโดยทัว่ไปไดด้ว้ยเคร่ืองมือหรือ

อุปกรณ์ที่ท  ำงำนได ้โดยอตัโนมติัและส ำมำรถใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไดด้ว้ยวิธีกำรอตัโนมติั ท่ำนมีสิทธิขอรับ

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกบริษทัฯ ได ้รวมทั้งมีสิทธิขอใหบ้ริษทัฯ ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่ำวไป

ยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นไดต้  ำมที่กฎหมำยก ำหนด 

7.4 สิทธิในกำรคดัคำ้นกำรเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล  

ท่ำนมีสิทธิในกำรคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มูลที่เกี่ยวกบัท่ำนส ำหรับกรณีกำรเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคลไดต้ำมที่กฎหมำยก ำหนด 

7.5 สิทธิในกำรลบขอ้มูลส่วนบุคคล 

ท่ำนมีสิทธิขอใหบ้ริษทัฯ ลบหรือท ำลำยหรือท ำใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลที่ไม่ส ำมำรถระบุตวัตนไดด้ว้ยเหตุตำมที่

กฎหมำยก ำหนด 

7.6 สิทธิในกำรระงบักำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคล 

ท่ำนมีสิทธิขอใหบ้ริษทัฯ ระงบักำรใชข้อ้มูลของท่ำนดว้ยเหตุตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

7.7 สิทธิในกำรขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง 

ท่ำนมีสิทธิขอใหบ้ริษทัฯ แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อใหข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ 

และไม่ก่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผิด 

7.8 สิทธิในกำรร้องเรียน 

ท่ำนมีสิทธิในกำรร้องเรียนต่อพนกังำนเจำ้หนำ้ที่ผูมี้อ  ำนำจตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เม่ือ

บริษทัฯ ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมพระรำชบญัญติัดงักล่ำวได ้

8. มาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ ไดก้  ำหนดใหมี้มำตรกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมำะสมและเขม้งวดในกำรรักษำควำมมัน่คง

ปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกนักำรสูญหำย เขำ้ถึง ใช ้เปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดย

ปรำศจำกอ ำนำจหรือโดยมิชอบ 



กรณีที่บริษทัฯ มอบหมำยใหบุ้คคลอื่นด ำเนินกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตำมค ำสั่งหรือในนำมของบริษทัฯ 

บริษทัฯ จะก ำกบัดูแลบุคคลดงักล่ำวอยำ่งเหมำะสมเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำบุคคลดงักล่ำวจะรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่ำนตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

9. รายละเอียดการติดต่อ 

ในกรณีที่มีขอ้สงสัยหรือตอ้งกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน กำร

เกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลของท่ำน กำรใชสิ้ทธิของท่ำน หรือมีขอ้ร้องเรียนใด ๆ ท่ำนสำมำรถติดต่อบริษทัฯ ได้

ตำมช่องทำงดงัต่อไปน้ี 

บริษัท ไทยโปรเกรส แพคเกจจิ้ง จ ากัด  

สถำนที่ติดต่อ: 88 หมู่ 6 ถนนพระรำม 2 ต ำบลโคกขำม อ  ำเภอเมืองสมุทรสำคร จงัหวดัสมุทรสำคร 74000 

เบอร์โทรศพัท:์ 0-34812945-6 

อีเมล: info@thaiprogress.co.th 

10. การเข้าใช้งานเว็บไซต์อ่ืนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

เน่ืองจำกนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีใชส้ ำหรับกำรใชง้ำนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เท่ำนั้น หำกทำ่นเขำ้ชม

เวบ็ไซตอ์ื่นแมจ้ะผ่ำนช่องทำงทำงเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ กำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลต่ำง ๆ จะเป็นไปตำมนโยบำยควำมเป็น

ส่วนตวัของเวบ็ไซตน์ั้นซ่ึงไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบับริษทัฯ 

[ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565] 


