
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 
 

บริษัท ไทยเทพรส จ ากดั (มหาชน) (ในท่ีนีจ้ะเรียกวา่ บริษัทฯ) ได้จดัท านโยบายฉบบันีข้ึน้เพ่ือให้ผู้สมคัรงาน พนกังาน ลกูจ้าง 
ลกูค้า คูค้่า ได้ทราบและเข้าใจในนโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลท่ีบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและเก็บรักษาข้อมลู
สว่นบคุคลโดยเป็นไปตามกฎหมาย อ านาจหน้าท่ี ภารกิจในการด าเนินงานของบริษัทฯ  บริษัทฯ จึงได้ประกาศนโยบายฯ 
ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย วัตถุประสงค์และระยะเวลาในการเก็บ 

นโยบายฉบบันีก้ าหนดขึน้เพ่ือแจ้งให้เจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลทราบถึงวตัถปุระสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม 
ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลตลอดจนสทิธิตามกฎหมายของเจ้าของข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูสว่นบุคคล 

รายการเก็บ วัตถุประสงค์ที่เก็บ/ใช้ ระยะเวลาการเก็บ 

1.1 ผู้สมัครงาน 

ช่ือ วนัเดือนปีเกิด เพศ อาย ุรูปถ่าย 

ท่ีอยู่  เบอร์โทร  E-Mail  
ประวตักิารศกึษา/การท างาน 

1.2 พนักงาน/สัญญาจ้าง 

ประวตัเิงินเดือน  การอบรม  ใบเตือน (เพิม่
จาก 1.1) 
 
 
 

1.3 ลูกค้า/ซัพพลายเออร์ 

ช่ือ  ท่ีอยู่  เบอร์โทร  E-Mail 

หนงัสือรับรอง/ภพ 20 /หน้าบญัชีธนาคาร 
ส าเนาบตัรประชาชน 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
หนงัสือมอบอ านาจ 

แบบส ารวจความพงึพอใจลกูค้า 

ข้อร้องเรียน 

 

                                             
พจิารณากระบวนการวา่จ้าง 

 
 
 
 

ตรวจสอบประวตัิข้อมลูพนกังาน
เพ่ือใช้ประโยชน์ในองค์กร เช่น 
การประเมนิผลงาน เล่ือน
ต าแหน่ง ด าเนินการด้านวนิยั 

 
 

เพ่ือยืนยนัความถกูต้องของ
ข้อมลูและด าเนินการทาง
ธรุกรรมตา่งๆ ของบริษัทฯ  เช่น
การซือ้/ขาย การช าระเงิน รวมไป
ถึงหนีค้้างช าระ 

 

                                                      
1 ปีนบัจากวนัสมคัรงาน 

 
 
 
 

ตลอดอายสุญัญาหรือ1 ปีหลงัจากพ้น
สภาพการเป็นพนกังาน 

 
 
 
 
 

ตลอดระยะเวลาท่ีเป็นลกูค้ากบั
บริษัทฯหรือ3 ปีนบัจากวนัท่ีไมมี่การ
ซือ้-ขาย   
ยกเว้นซพัพลายเออร์อะไหลเ่คร่ืองจกัร
ท่ีจดัเก็บตลอดอายกุารใช้งาน                             

 
2. การเก็บรักษา ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมลูส่วนบคุคลไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงบริหารจดัการของบริษัทฯ เพ่ือรักษาความมัน่คง
ปลอดภยัในการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลท่ีเหมาะสม  และเพ่ือป้องกนัการละเมดิข้อมลูสว่นบคุคล  โดยบริษัทฯ ได้
ก าหนดนโยบาย ระเบียบ และหลกัเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคลดงันี  ้

2.1  บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะวัตถุประสงค์ที่จ าเป็นเท่านัน้  และเม่ือบริษัทฯ ขอข้อมลูส่วนบคุคล   
 ทางบริษัทฯ จะแจ้งวตัถปุระสงค์ให้ทราบเพ่ือขออนญุาตก่อนท่ีจะน าข้อมลูไปใช้ 

2.2  บริษัทฯ จะไม่ท าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี ้

 เม่ือบคุคลตกลงยินยอมท่ีจะเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล ไมว่า่เป็นความยินยอมในรูปแบบใดก็ตาม 

 เม่ือกฎหมายมีบทบญัญัตกิ าหนดให้ต้องมีการเปิดเผยข้อมลูนัน้ 



 ในกรณีมีความจ าเป็นในการคุ้มครองทรัพย์สนิและชีวติหากมีความยากล าบากในการตดิตอ่หรือการได้รับ
การยินยอมจากเจ้าของข้อมลู  ทางบริษัทฯ จะมีการพจิารณาตามความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมลูสว่น
บคุคล 

  
3. การปฏบัิตกิารรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและหน่วยงานจัดการข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้อง 

บริษัทฯ ได้จดัตัง้แผนกท่ีรับผดิชอบการรักษาข้อมลูสว่นบคุคลและจดัการข้อร้องเรียนท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือรักษาข้อมลูสว่น
บคุคล  นอกจากนีไ้ด้แตง่ตัง้ผู้ รับผดิชอบดแูลจดัการข้อมลูสว่นบคุคลและเจ้าหน้าท่ีดแูลจดัการข้อมลูสว่นบุคคล  ซึ่ง
จดัการความไมพ่อใจและตอบตอ่ค าถามเก่ียวกับข้อมลูสว่นบคุคลไว้ดงันี  ้

3.1 ผู้สมัครงาน/พนักงาน 
ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคล  (Data Controller) 

ช่ือ คณุถิรดา  วฒันวจิารณ์   

ต าแหน่ง  ซุปเปอร์ไวเซอร์หน่วยบริหารบุคคล      สงักดั  ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ 

หมายเลขตดิตอ่: 02-703-4444 # 2413 (จนัทร์-เสาร์ : เวลา 7.30 น. – 16.30 น.  ยกเว้นวนัหยดุราชการ)  
ผู้ประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล  (Data Processor) 

  ช่ือ คณุเพชรรัตน์  เสาหลอ่น 

ต าแหนง่  เจ้าหน้าท่ีเทคนิคหน่วยบริหารบคุคล    สงักดั  ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ 

  หมายเลขตดิตอ่: 02-703-4444 # 2414 (จนัทร์-เสาร์ : เวลา 7.30 น. – 16.30 น.  ยกเว้นวนัหยดุราชการ) 
 

3.2 ลูกค้า 

ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคล  (Data Controller) 

ช่ือ คณุสทุศัน์  ภเูจริญชยักิจ   

ต าแหน่ง  ผู้จดัการฝ่ายขายในประเทศ              สงักดั  ฝ่ายขายในประเทศและการตลาด 

หมายเลขตดิตอ่: 02-703-4444 # 2819 (จนัทร์-เสาร์ : เวลา 7.30 น. – 16.30 น.  ยกเว้นวนัหยดุราชการ)  
ผู้ประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล  (Data Processor) 

  ช่ือ คณุสพุรรณี  สรุพาล 
ต าแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีธรุการขาย  สงักดั  ฝ่ายขายในประเทศ 

  หมายเลขตดิตอ่: 02-703-4444 # 2227 (จนัทร์-เสาร์ : เวลา 7.30 น. – 16.30 น.  ยกเว้นวนัหยดุราชการ) 
 

ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคล  (Data Controller) 

ช่ือ คณุปวีนา  กิ่งพดั   

ต าแหน่ง  ผู้จดัการแผนกขายต่างประเทศ            สงักดั  ขายตา่งประเทศ 

หมายเลขตดิตอ่: 02-703-4444 # 2888 (จนัทร์-เสาร์ : เวลา 7.30 น. – 16.30 น.  ยกเว้นวนัหยดุราชการ)  
ผู้ประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล  (Data Processor) 

  ช่ือ คณุธนาธิป  ปัญญาพร 
ต าแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีเทคนิคหน่วยขายต่างประเทศ  สงักัด  ฝ่ายขายในประเทศ 

  หมายเลขตดิตอ่: 02-703-4444 # 2101 (จนัทร์-เสาร์ : เวลา 7.30 น. – 16.30 น.  ยกเว้นวนัหยดุราชการ) 
 
 
 



3.3 ซัพพลายเออร์ 
ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคล  (Data Controller) 

ช่ือ คณุรักตาภา  โนรินทร์   

ต าแหน่ง  ผู้จดัการแผนกจดัซือ้  สงักดั ฝ่ายจดัซือ้ 

หมายเลขตดิตอ่: 02-703-4444 # 2517 (จนัทร์-เสาร์ : เวลา 7.30 น. – 16.30 น.  ยกเว้นวนัหยดุราชการ) 
ผู้ประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล  (Data Processor) 

  ช่ือ คณุศขุอนานนท์  หิรัญรัตน์ 
ต าแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีเทคนิคหน่วยจดัซือ้ สงักดั ฝ่ายจดัซือ้ 

  หมายเลขตดิตอ่: 02-703-4444 # 2514 (จนัทร์-เสาร์ : เวลา 7.30 น. – 16.30 น.  ยกเว้นวนัหยดุราชการ) 
 

4. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี ้

4.1   ขอเข้าถึงข้อมลูและขอรับส าเนาข้อมลูสว่นบคุคลท่ีเก่ียวกบัตนได้ 

4.2   ขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมลูส่วนบคุคลดงักลา่วท่ีตนไมไ่ด้ให้ความยินยอมได้ 

4.3   แจ้งให้ด าเนินการแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ให้ข้อมลูสว่นบคุคลนัน้ถกูต้องเป็นปัจจบุนั  สมบูรณ์ ไม่  
  ก่อให้เกิดความเข้าใจผดิได้ 

4.4   คดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลท่ีเก่ียวกบัตนท่ีกฎหมายอนญุาตให้เก็บได้โดยไม่  
  ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลเม่ือใดก็ได้ 

4.5   ขอให้ท าลายหรือท าให้ไม่สามารถระบตุวับคุคลท่ีเป็นเจ้าของข้อมลูได้ 

4.6   เพกิถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ซึ่งข้อมลูสว่นบคุคคลของตนได้ 

 

5. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถตดิต่อกับบริษัท ฯ ได้ท่ี  
บริษัท ไทยเทพรส จ ากดั มหาชน  เลขท่ี  208 ม.6 ถ.ท้ายบ้าน  ต.ท้ายบ้าน  อ.เมือง  จ.สมทุรปราการ 10280 

โทรศพัท์     0-2703-4444 

โทรสาร       0-2387-1163 

Website    www.thaitheparos.com 

           http://facebook.com/thaitheparos 
E-Mail        hr_ttr@gmsauce.com 

 
 
 

http://facebook.com/thaitheparos
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