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การประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับที ่2565/001 
บริษทั ยางไทยปักษ์ใต้ จ ากดั 

Personal Data Protection Policy (Privacy Notice) Teck Bee Hang Co., Ltd. 

 
1. บทน า 
  บริษทั ยางไทยปักษ์ใต้ จ ากดั ส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขา (“บริษทัฯ”) ตระหนกัถึงความส าคญัของ
ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอ่ืนอนัเก่ียวเน่ืองตาม พระราชบัญญติัคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ
กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัฯ จึงไดจ้ดัท า “นโยบายการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy)” (“นโยบายฯ”) เพ่ือเป็นแนวทางและวิธีการท่ี บริษทัฯ เก็บรวบรวม 
ใช ้หรือเปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มูลใดๆ ซ่ึงเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของ พนกังานปัจจุบนั อดีตพนกังาน ผูส้มคัรงาน 
นกัศึกษาฝึกงาน รวมถึงบุคคลอ่ืนท่ีบริษทัฯ อาจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลมา (“ท่าน”) เพ่ือใหท่้านสามารถเช่ือมัน่ได้
วา่ บริษทัฯ มีความโปร่งใสและรับผิดชอบในการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย ขอ้มูลของท่าน ตามนโยบายฯ น้ี  
 

2. ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย 
  “นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” น้ี ใชบ้งัคบักบั “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของบุคคลซ่ึงมีความสัมพนัธ์
กับบริษทัฯ ทั้ งในปัจจุบันและท่ีอาจมีในอนาคต ซ่ึงถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดย บริษทัฯ เจ้าหน้าท่ี 
พนกังานตามสญัญา ท่ีด าเนินการภายใต ้บริษทัฯ รวมถึงบุคคลภายนอกท่ีควบคุมดูแลโดย บริษทัฯ  
 

3. ค านิยาม 
  3.1 บริษทัฯ หมายถึง บริษทั ยางไทยปักษใ์ต ้จ ากดั ส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขา 
  3.2 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลใดๆ ซ่ึงสามารถระบุตวับุคคลนั้นได ้ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม โดย
แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ  
  1) ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป หมายถึง ขอ้มูลพ้ืนฐานทัว่ไป ไดแ้ก่ ช่ือ-นามสกุล เพศ วนัเดือนปีเกิด อายุ 
ท่ีอยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์ ช่ือผูใ้ช้งานเครือข่าย อีเมล หรือข้อมูลใดๆ ท่ีท าให้รู้ตัวบุคคลนั้นได้ และให้
หมายความรวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลผูท่ี้ถึงแก่กรรมซ่ึงเก่ียวพนักบัทางบริษทัฯ ดว้ย 
  2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน หมายถึง ข้อมูลท่ีเก่ียวกับ เช้ือชาติ เผ่าพันธ์ุ ศาสนา 
พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ขอ้มูลชีวภาพ หรือขอ้มูลอ่ืนใดซ่ึงกระทบต่อเจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลในท านองเดียวกนัตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด 
  3.3 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง การด าเนินการใด ๆ กบัขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น เกบ็รวบรวม 
บนัทึก ส าเนา จดัระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ใช้ กูคื้น เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน รวบรวม ลบ 
ท าลาย  
   3.4 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ีบริษทัฯ เก็บ
รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย 
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  3.5 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง นิติบุคคลซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีตดัสินใจเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้
หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 
  3.6 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงด าเนินการเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม 
ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ตามค าสัง่หรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึง
ด าเนินการดงักล่าวไม่เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 
 

4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกบ็รวบรวม 
 บริษทัฯ เกบ็รวบรวม หรือไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
  4.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ เกบ็รวบรวมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
  1) การสมคัรงาน หรือขอฝึกงาน กบัทางบริษทัฯ  
  2) การลงนามในสญัญา หรือเอกสารอ่ืนใด หรือการตกลงเป็นผูซ้ื้อ-ขายสินคา้กบัทางบริษทัฯ 
  3) เม่ือเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ติดต่อส่ือสารกบับริษทัฯ ณ ท่ีท าการหรือผ่านช่องทางติดต่ออ่ืน ท่ี
ควบคุมดูแลโดยบริษทัฯ 
  4.2 เกบ็รวบรวมจากการท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เขา้ใชง้านซอฟตแ์วร์ หรือแอปพลิเคชนั ตามสญัญาจา้ง
งาน การใชง้านผา่นอุปกรณ์หรือแพลตฟอร์มใด ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นหรือบริการของบริษทัฯ เพ่ือเป็นมาตรการเฝ้าระวงั
เหตุท่ีอาจขดัต่อ พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 หรือไม่เป็นไปตาม
ลกัษณะการจา้งงาน  
  4.3 เก็บรวบรวมจากแหล่งอ่ืนท่ีไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ซ่ึงบริษทัฯ สามารถเก็บ
รวบรวมจากแหล่งขอ้มูลดงักล่าวโดยชอบดว้ยกฎหมาย หรือไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลแลว้ 
ในการเปิดเผยขอ้มูลแก่บริษทัฯ เช่น การสืบคน้ขอ้มูลส่วนบุคคลผ่านระบบเวบ็ไซต ์การสอบถามจากบุคคลท่ีสาม 
โดยบริษทัฯ จะแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบไม่เกิน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัฯ ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลส่วน
บุคคลจากแหล่งดงักล่าว 
 

5. การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
  5.1 บริษทัฯ จะใชวิ้ธีการท่ีชอบดว้ยกฎหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและเก็บรักษาขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่าน โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะท าเพียงเท่าท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินงานภายใตว้ตัถุประสงค์ของ
บริษทัและตามท่ีกฎหมายก าหนดเท่านั้น  
   5.2 บริษทัฯ ในฐานะเป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลจะขอความยินยอมจากท่านก่อนท าการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลส่วนบุคคล เวน้แต่  
 1) เป็นการจ าเป็นเพ่ือป้องกนั หรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เช่นเก็บ
ขอ้มูลช่ือและเบอร์โทรศพัท ์ผูเ้ขา้-ออกบริษทั เพ่ือป้องกนัการแพร่กระจายของสถานการณ์โรคระบาด  
 2) เป็นการจ าเป็นเพ่ือปฏิบติัตามสัญญา ซ่ึงท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพ่ือใชใ้นการด าเนินการตามค าขอ
ของท่านก่อนเขา้ท าสญัญา เช่น การประมวลผลท่ีอยูลู่กคา้เพ่ือจดัส่งสินคา้  
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   3) เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ เช่น การติดตั้งกลอ้งวงจรปิด 
(CCTV) บริเวณทางเขา้-ออก หรือภายในบริษทัฯ เพ่ือเป็นมาตรการป้องกนัและรักษาความปลอดภยั ให้แก่ท่าน 
รวมถึงทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 
   4) เป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชนใ์นการสอบสวน หรือการพิจารณาคดี 
 5.2 บริษทัฯ อาจรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เขา้กบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไดรั้บมาจากแหล่ง
อ่ืนเฉพาะในกรณีท่ีมีความจ าเป็นและไดรั้บความยินยอมจากท่านเท่านั้น ทั้งน้ี เพ่ือประโยชนใ์นการปรับปรุงขอ้มูล
ใหเ้ป็นปัจจุบนั และเพ่ือปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการใหบ้ริการท่ีดียิ่งข้ึน  
  5.3 บริษทัฯ อาจสอบถามและจดัเก็บขอ้มูลเพ่ิมเติมจากท่าน เพ่ือใหข้อ้มูลนั้นมีความถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั 
และสมบูรณ์อยูเ่สมอ  
 

6. คุกกีแ้ละวธีิการใช้คุกกี ้
  บริษทัฯ ไม่มีการเก็บคุกก้ี หรือการใชง้านคุกก้ีใดๆ ในการเขา้ชมเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
 

7. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนพกิาร 
  บริษทัฯ อาจเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัผูเ้ยาว ์โดยขอความยินยอมจากผูแ้ทน
โดยชอบธรรม  
  บริษทัฯ อาจมีการเกบ็ขอ้มูล เช่น ภาพถ่ายของท่านขณะร่วมท ากิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่อสงัคม
และส่ิงแวดลอ้ม (CSR) ของบริษทัฯ เพ่ือประชาสัมพนัธ์ทั้งภายในและภายนอกบริษทัฯ หรือเชิญท่านเขา้ร่วม
กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ หรือการใชข้อ้มูลของท่านเพ่ือการประกอบการจา้งงาน 
   

8. วตัถุประสงค์ในการใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูส่วนบุคคล 
  บริษทัฯ  เกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามวตัถุประสงคใ์นกรณีดงัต่อไปน้ี 
  8.1 เพ่ือบริหารจดัการความสมัพนัธ์และติดต่อส่ือสารกบัท่าน  
  8.2 เพ่ือวตัถุประสงคท์างธุรกิจ  
  8.3 เพ่ือรับเร่ืองร้องเรียนและแกไ้ขปัญหารวมถึงการจดัการขอ้พิพาท  
  8.4 การปฏิบติัตามหนา้ท่ีตามกฎหมายและค าสัง่ของหน่วยงานรัฐ   
  8.5 การจดัการความสมัพนัธ์เชิงสญัญา   
  8.6 เพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจดัการความสมัพนัธ์ทางการจา้งงาน  
  8.7 การบริหารจดัการทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  8.8 เพ่ือปกป้องผลประโยชนข์องบริษทัและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  
  8.9 การแนะน าพนัธมิตรทางธุรกิจ  
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9. ประเภทบุคคล/นิตบุิคคลที่เปิดเผยข้อมูล 
  บริษทัฯ อาจเปิดเผย หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลภายนอกไม่ว่าท่ีอยู่ภายในประเทศ
หรือนอกประเทศไทยเพ่ือวตัถุประสงคต์ามท่ีไดอ้ธิบายขา้งตน้ เช่น  
  1) บริษทัยอ่ย หมายถึง กลุ่มบริษทั ยางไทยปักษใ์ต ้
  2) บริษทัในเครือ/บริษทัร่วมทุน ภายในหรือต่างประเทศ 
  3) พนัธมิตรทางธุรกิจ บุคคลท่ีสาม หรือการบริการช่วง เช่น มหาวิทยาลยั ตวัแทนจ าหน่าย คู่สัญญา 
บริษทัประกนัภยั นายหนา้ประกนัภยั หน่วยงานรับรองระบบ หน่วยงานตรวจสอบอิสระ ผูใ้หบ้ริการของบริษทัฯ 
  4) หน่วยงานของรัฐ  
  ในบางกรณี บริษทัฯ อาจตอ้งเปิดเผยหรือแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่นกัลงทุน ผูถื้อหุน้ ผูรั้บโอน
สิทธิ บุคคลผูท่ี้จะไดรั้บโอนสิทธิ ผูรั้บโอน หรือบุคคลผูท่ี้จะเป็นผูรั้บโอน หากมีการปรับโครงสร้างองคก์ร หรือมี
การปรับโครงสร้างหน้ี การควบรวมกิจการ การไดม้าซ่ึงกิจการ การจ าหน่าย การซ้ือ/ขาย การร่วมทุน การโอนสิทธิ 
การเลิกกิจการ หรือเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั และมีการโอน หรือจ าหน่ายไปซ่ึงธุรกิจ สินทรัพย ์
หรือหุน้ของบริษทัฯ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงหรือทั้งหมด 
 

10. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 
  บริษทัฯ อาจส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับริษทัในเครือหรือบุคคลอ่ืนในต่างประเทศใน
กรณีท่ีจ าเป็น เพ่ือการปฏิบติัตามสัญญาซ่ึงท่านเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระท าตามสัญญาระหว่างบริษทัฯ กบั
บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ของท่าน หรือเพ่ือใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเขา้ท าสญัญา 
หรือเพ่ือป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอ่ืน เพ่ือปฏิบติัตามกฎหมาย 
หรือเป็นการจ าเป็นเพ่ือด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชนส์าธารณะท่ีส าคญั  
  บริษทัฯ อาจเก็บขอ้มูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวดท่ี์ใหบ้ริการโดยบุคคลอ่ืน และอาจ
ใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของบุคคลอ่ืน  ในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน แต่บริษทัฯ จะไม่
อนุญาตให้บุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได ้และจะก าหนดให้บุคคลอ่ืนเหล่านั้นต้องมี
มาตรการคุม้ครองความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม  
   

11. ระยะเวลาที่บริษทัฯ เกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
  บริษทัฯ จะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาท่ีจ าเป็น เวน้แต่กฎหมายจะอนุญาตใหมี้ระยะเวลา
การเก็บรักษาท่ีนานข้ึน หรือจดัเก็บตามมาตรฐานท่ีมีผลตามกฎหมาย เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัส้ินสุดสัญญา
หรือพน้จากขอ้ผกูพนัใดๆ  
  บริษทัฯ อาจเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านซ่ึงเป็นผูส้มคัรงานไวห้ลงัเสร็จส้ินการพิจารณาความ
เหมาะสมของท่านในต าแหน่งงานนั้น เพ่ือใชใ้นการพิจารณาและติดต่อกบัท่าน กรณีมีต าแหน่งงานอ่ืนท่ีบริษทัฯ 
เห็นวา่อาจเหมาะสมกบัท่าน 
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12. มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภัย 
  บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม ซ่ึงครอบคลุมถึง
มาตรการป้องกนั ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นเทคนิคและทางกายภาพ ในเร่ืองการเขา้ถึง  หรือควบคุมการเขา้ถึง
ขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือป้องกนั การสูญหาย เขา้ถึง ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจาก
อ านาจหรือโดยมิชอบ  
  บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้มาตรการควบคุมการเขา้ถึงและจ ากดัการเขา้ถึง ขอ้มูลส่วนบุคคล การใชง้านอุปกรณ์
ส าหรับจดัเก็บและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล โดยก าหนดสิทธ์ิเขา้ถึงขอ้มูลและหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
ผูใ้ชง้าน เพ่ือป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต หรือการลกัลอบท าส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคล 
หรือการลกัขโมยอุปกรณ์จดัเกบ็หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล  
 

13. การเช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซต์ ผลติภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก 
  นโยบายฯ น้ี ใชเ้ฉพาะส าหรับการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลภายใตว้ตัถุประสงค ์ท่ีก าหนดโดยบริษทัฯ 
เท่านั้น จึงไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภยัหรือความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลใด ๆ ของท่านท่ีถูกเก็บรวบรวม
โดยเวบ็ไซตห์รือแอปพลิเคชนัจากบุคคลภายนอก แมว้า่ท่านจะกดลิงกเ์ช่ือมโยงท่ีปรากฏบนแพลตฟอร์มใหบ้ริการ
ของบริษทัฯ ก็ตาม ดงันั้น ท่านควรใชง้านดว้ยความระมดัระวงั และตรวจสอบขอ้มูลนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล ของเวบ็ไซตห์รือแอปพลิเคชนั ซ่ึงเป็นบริการจากบุคคลภายนอกดว้ย 
 

14. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
  ก าหนดสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ดงัน้ี  
  1) สิทธิในการขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเขา้ถึง รับส าเนาและขอใหเ้ปิดเผยท่ีมาของขอ้มูล
ส่วนบุคคลท่ี บริษทัฯ เก็บรวบรวมไวโ้ดยปราศจากความยินยอมของท่าน เวน้แต่กรณีท่ี บริษทัฯ มีสิทธิปฏิเสธค า
ขอของท่านดว้ยเหตุตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล หรือกรณีท่ีการใชสิ้ทธิของท่านจะมีผลกระทบท่ีอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  
 2) สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลให้ถูกตอ้ง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบนั หากท่านพบว่าขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านไม่ถูกตอ้งครบถว้น หรือไม่เป็นปัจจุบนั ท่านมีสิทธิขอใหแ้กไ้ข เพ่ือใหมี้ความถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั 
สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดได ้
 3) สิทธิในการลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให ้บริษทัฯ ลบ หรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่าน หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลไดต่้อไป ทั้งน้ี การใช้
สิทธิลบ หรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 4) สิทธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
ทั้งน้ี ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
  4.1 เม่ืออยูใ่นช่วงเวลาท่ี บริษทัฯ ท าการตรวจสอบตามค าร้องขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้กไ้ข
ขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบนั 
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  4.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบดว้ย
กฎหมาย 
  4.3 เม่ือข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไวต้าม
วตัถุประสงคท่ี์ บริษทัฯ ไดแ้จง้ในการเกบ็รวบรวม แต่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลประสงคใ์ห ้บริษทัฯ เกบ็รักษาขอ้มูล
นั้นต่อไปเพ่ือประกอบการใชสิ้ทธิตามกฎหมาย 
  4.4 เม่ืออยู่ในช่วงเวลาท่ี บริษทัฯ ก าลงัพิสูจน์หรือตรวจสอบถึงเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมาย ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล อนัเน่ืองมาจากการท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้ชสิ้ทธิ
คดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 
 5) สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใชห้รือเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัท่าน เวน้แต่กรณีท่ี บริษทัฯ มีเหตุในการปฏิเสธค าขอโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
 6) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเม่ือใดก็ไดต้ลอดระยะเวลาท่ีขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านถูกเก็บรักษาโดยบริษทัฯ เวน้แต่มีขอ้จ ากดัสิทธิโดยกฎหมายใหบ้ริษทัฯ จ าเป็นตอ้งเก็บรักษาขอ้มูล
ต่อไป หรือยงัคงมีสัญญาระหว่างท่านกบับริษทัฯ ทั้งน้ี การขอถอนความยินยอมดงักล่าวจะไม่ส่งผลใดๆ กบัการ
ประมวลผลขอ้มูลท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ 
 7) สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจาก
บริษทัฯ ในรูปแบบท่ีสามารถอ่านหรือใชง้านโดยทัว่ไปได ้ดว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีท างานไดโ้ดยอตัโนมติั และ
สามารถใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไดโ้ดยวิธีการอตัโนมติั รวมถึงอาจขอให้บริษทัฯ ส่งหรือโอนขอ้มูลใน
รูปแบบดงักล่าว ไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลรายอ่ืน ทั้งน้ี การใชสิ้ทธิน้ีจะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 
 
15. โทษของการไม่ปฏิบัตติามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
  การไม่ปฏิบติัตามนโยบายฯ หรือการปฏิบติัใด อนัขดัต่อนโยบายฯ และขดัต่อระเบียบขอ้บงัคบัการท างาน
ของบริษทัฯ หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงกระทบต่อขอ้มูลส่วนบุคคล จะมีผลใหไ้ดรั้บโทษตามท่ีก าหนดไวใ้น 
พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฎหมายล าดบัรอง กฎ ระเบียบ ค าสัง่ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ
โทษท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบและขอ้บงัคบัการท างานของบริษทัฯ  
 
16. การแก้ไขเปลีย่นแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
  บริษทัฯ อาจพิจารณาทบทวนแก้ไขปรับปรุง นโยบายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล ให้สอดคลอ้งกับการ
เปล่ียนแปลงของการให้บริการ ตามกฎหมาย หรือการบริหารจดัการของบริษทัฯ โดยจะแจง้ให้ทราบผ่านทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ หรือช่องทางการส่ือสารอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  
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17. การตดิต่อสอบถาม 

 กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเก่ียวกับ “นโยบายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล” ท่านสามารถติดต่อผู ้
ประสานงาน ตามท่ีอยู ่ท่ีปรากฏแนบทา้ยน้ี 
 1) เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ส านกังานใหญ่ 
 บริษทั ยางไทยปักษใ์ต ้จ ากดั ส านกังานใหญ่  
  157 ถ.นิพทัธ์อุทิศ 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
 โทรศพัท ์: 074 235200-5   
  อีเมล :  TBH-PDPA@TECKBEEHANG.COM 

  2) เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล สาขาสุราษฎร์ธานี 

 บริษทั ยางไทยปักษใ์ต ้จ ากดั สาขาสุราษฎร์ธานี 
  14/4 หมู่ 2 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วดัประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
 โทรศพัท ์: 077 200504-7  
  3) เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล สาขาทุ่งสง 
 บริษทั ยางไทยปักษใ์ต ้จ ากดั สาขาทุ่งสง 
  64 หมู่ 3 ซอยวดัเขากลาย ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 
 โทรศพัท ์: 075 419131-2  
  4) เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล สาขาปัตตานี 
 บริษทั ยางไทยปักษใ์ต ้จ ากดั สาขาปัตตานี 
  299 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 
 โทรศพัท ์: 073 437089-91  
  5) เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล สาขายะลา 
 บริษทั ยางไทยปักษใ์ต ้จ ากดั สาขายะลา 
  43 หมู่ 6 ถ.สาธารณประโยชน ์ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 
 โทรศพัท ์: 073 264027-9  
  6) เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล สาขานราธิวาส 
 บริษทั ยางไทยปักษใ์ต ้จ ากดั สาขานราธิวาส  
  101/2 หมู่ 11 ถ.สาธารณประโยชน ์ต.ล าภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 
 โทรศพัท ์: 073 631864-6  
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