
นโยบายความเป็นส่วนตัว 

 

บริษทั ปทุมธานีคอนกรีต จาํกดั (“บริษทัฯ”) ขอแจง้ให้ท่านทราบถึงนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ

บริษทัฯ เพื่อคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ียินยอมให้บริษทัฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า 

“ใช้ขอ้มูลฯ” หรือ “การใช้ขอ้มูลฯ”) ตามเง่ือนไขรายละเอียดท่ีระบุในนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและ

หนงัสือใหค้วามยนิยอมฉบบัน้ีดงัต่อไปน้ี 

 

คํานิยาม 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงทาํให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ 

“ท่าน” หมายถึง เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลผูใ้หค้วามยนิยอม 

“บริษัทอื่นๆ ในเครือเดียวกัน” หมายถึง บริษทัท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นของบริษทันั้นอยู่ หรือบริษทันั้นถือหุ้นของ

บริษทัฯ อยู ่

 

ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทฯ เกบ็รวบรวม 

บริษทัฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงัต่อไปน้ี 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ช่ือ นามสกุล อาย ุเป็นตน้ 

2. ขอ้มูลการติดต่อ เช่น ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์เบอร์แฟกซ์ อีเมล เป็นตน้ 

3. ขอ้มูลบญัชี เช่น บญัชีผูใ้ชง้าน ประวติัการใชง้าน เป็นตน้ 

4. ขอ้มูลทางเทคนิค เช่น IP Address, Cookie ID, ประวติัการใชง้านเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

5. ขอ้มูลอ่ืน ๆ เช่น รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว และขอ้มูลอ่ืนใดท่ีถือว่าเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

แหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ อาจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดงัน้ี 

• บริษทัฯ ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยบริษทัฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน

จากขั้นตอนการใหบ้ริการ ดงัน้ี 

1. ขั้นตอนการสมคัรงาน หรือการสมคัรใช้บริการของบริษทัฯ หรือขั้นตอนการยืน่คาํร้องขอใช้

สิทธ์ิต่างๆ กบับริษทัฯ 
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2. จากความสมคัรใจของท่าน ในการทาํแบบสอบถาม (Survey) หรือ การโตต้อบทาง e-mail หรือ 

ช่องทางการส่ือสารอ่ืนๆ ระหวา่งบริษทัฯ กบัท่าน 

3. เก็บจากขอ้มูลการเขา้ใชง้าน Website ผา่น Browser’s cookies ของท่านโดยไดรั้บขอ้มูลดว้ย

วธีิการ ดงัต่อไปน้ี 

1. ไดรั้บทาง e-mail 

2. ไดรั้บแจง้ทางโทรศพัท ์

3. ไดรั้บเป็นเอกสาร 

4. ไดรั้บจากแหล่งอ่ืน เช่น Webstie, Social Media, หนงัสือทาํเนียบ เป็นตน้ 

 

วตัถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการบริการท่านในฐานะลูกคา้สินคา้และบริการของบริษทัฯ รวม

ไปถึงการส่งข่าวสาร โปรโมชนัเก่ียวกบัสินคา้และบริการจากบริษทัฯ 

บริษทัฯ จะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

• เพื่อใชย้นืยนัตวัตนในการสมคัร และการลงทะเบียนต่างๆ ของบริษทัฯ และพนัธมิตรทางธุรกิจ 

• เพื่อสร้างและจดัการบญัชีผูใ้ชง้าน 

• เพื่อจดัส่งสินคา้หรือบริการ 

• เพื่อปรับปรุงสินคา้ บริการ หรือประสบการณ์การใชง้าน 

• เพื่อการบริหารจดัการภายในบริษทั 

• เพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย 

• เพื่อการบริการหลงัการขาย 

• เพื่อรวบรวมขอ้เสนอแนะ 

• เพื่อชาํระค่าสินคา้หรือบริการ 

• เพื่อปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไข (Terms and Conditions) 

• เพื่อปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ 

 

การเกบ็รักษาและระยะเวลาในการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

• การเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

ผูค้วบคุมทาํการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ดงัน้ี 

1. ลกัษณะการเก็บจดัเก็บเป็น Soft Copy 

2. สถานท่ีจดัเก็บเก็บไวบ้น Computer / ระบบ Server 

3. ระยะเวลาจดัเก็บ เป็นไปตามหวัขอ้ ระยะเวลาการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล 
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• ระยะเวลาการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวต้ามระยะเวลาท่ีจาํเป็นในระหว่างท่ีท่านเป็นลูกคา้ หรือมี

ความสัมพนัธ์อยูก่บับริษทัฯ หรือตลอดระยะเวลาท่ีจาํเป็นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งกบันโยบายฉบบั

น้ี ซ่ึงอาจจาํเป็นตอ้งเก็บรักษาไวต่้อไปภายหลงัจากนั้น หากมีกฎหมายกาํหนดไว ้บริษทัฯ จะลบ ทาํลาย หรือทาํ

ใหเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวัตนของท่านได ้เม่ือหมดความจาํเป็นหรือส้ินสุดระยะเวลาดงักล่าว 

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่ผูอ่ื้นภายใตค้วามยินยอมของท่านหรือท่ีกฎหมายอนุญาตให้

เปิดเผยได ้ดงัต่อไปน้ี 

• การบริหารจัดการภายในองค์กร 

บริษทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายในบริษทัฯ เท่าท่ีจาํเป็นเพื่อปรับปรุงและพฒันาสินคา้หรือ

บริการของบริษทัฯ ซ่ึงอาจรวบรวมขอ้มูลภายในสําหรับสินคา้หรือบริการต่างๆ ภายใตน้โยบายน้ีเพื่อประโยชน์

ของท่านและผูอ่ื้นมากข้ึน 

 

• ผู้ให้บริการ 

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางอย่างให้กับผู ้ให้บริการของบริษัทฯ เท่าท่ีจาํเป็นเพื่อ

ดาํเนินงานในดา้นต่างๆ เช่น การชาํระเงิน การตลาด การพฒันาสินคา้หรือบริการ เป็นตน้ ทั้งน้ี ผูใ้ห้บริการมี

นโยบายความเป็นส่วนตวัของตนเอง 

 

• พนัธมิตรทางธุรกจิ 

บริษทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลบางอย่างกบัพนัธมิตรทางธุรกิจเพื่อติดต่อและประสานงานในการให้บริการสินคา้

หรือบริการ และใหข้อ้มูลเท่าท่ีจาํเป็นเก่ียวกบัความพร้อมใชง้านของสินคา้หรือบริการ 

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

ท่านมีสิทธิในการดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

• สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent) : ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความ

ยนิยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้ห้ความยินยอมกบับริษทัฯ ได ้ตลอดระยะเวลาท่ี

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยูก่บับริษทัฯ 

• สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล (right of access) : ท่านมีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่านและขอใหบ้ริษทัฯ ทาํสาํเนาขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษทัฯ เปิดเผยการ

ไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไม่ไดใ้หค้วามยนิยอมต่อบริษทัฯ ได ้
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• สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลให้ถูกตอ้ง (right to rectification) : ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษทัฯ 

แกไ้ขขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือเพิ่มเติมขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์ 

• สิทธิในการลบขอ้มูลส่วนบุคคล (right to erasure) : ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษทัฯ ทาํการลบขอ้มูล

ของท่านดว้ยเหตุบางประการได ้

• สิทธิในการระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing) : ท่านมีสิทธิในการระงบั

การใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านดว้ยเหตุบางประการได ้

• สิทธิในการให้โอนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคล (right to data portability) : ท่านมีสิทธิในการโอนยา้ยขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่านท่ีท่านให้ไวก้บับริษทัฯ ไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลรายอ่ืน หรือตวัท่านเองดว้ยเหตุบาง

ประการได ้

• สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (right to object) : ท่านมีสิทธิในการคดัคานการ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านดว้ยเหตุบางประการได ้

 

ท่านสามารถติดต่อมายงัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เพื่อดาํเนินการยื่นคาํร้องขอดาํเนินการตามสิทธิข้างต้นได ้

(รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหวัขอ้ “ช่องทางการติดต่อ” ดา้นล่างน้ี) 

 

กจิกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด 

บริษทัฯ อาจจะส่งจดหมาย ข่าวประชาสมัพนัธ์ และการส่ือสารประเภทอ่ืนๆ ทั้งในรูปแบบเอกสารกระดาษและ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของบริษทัฯ หรือแจง้ข่าวสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ แต่

หากท่านไม่ประสงคจ์ะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวท่านสามารถยกเลิกการรับส่ือทางการตลาดเหล่านั้นได ้จาก

การคลิกลิงค ์Unsubscribe ในอีเมลท่ีท่านไดรั้บ หรือแจง้ตามวธีิการขั้นตอนท่ีระบุในเอกสารท่ีส่งมานั้น 

 

Cookies 

• Cookies คืออะไร? 

Cookies คือ Text Files ท่ีอยูใ่นคอมพิวเตอร์ของท่านท่ีใชเ้พื่อจดัเก็บรายละเอียดขอ้มูล Log การใชง้าน internet 

ของท่าน หรือพฤติกรรมการเยี่ยมชม Website ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้

จาก https://www.allaboutcookies.org/ 

 

• ใช ้Cookies อยา่งไร? 

บริษทัฯ จะจดัเก็บขอ้มูลการเขา้เยี่ยมชม website จากผูเ้ขา้เยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือเทคโนโลยีท่ี

ใกลเ้คียง และจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพฒันาประสิทธิภาพในการเขา้ถึงบริการของบริษทัฯ ผ่าน 
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Internet รวมถึงพฒันาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของบริษทัฯ ทาง Internet โดยจะใช้เพื่อกรณี 

ดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อใหท้่านสามารถ Sign In บญัชีของท่านใน Website ของเราไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน Website ของท่าน เพื่อนาํไปพฒันาให้สามารถใช้งานไดง่้าย รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 

• ประเภทของ Cookies ท่ีใช?้ 

บริษทัฯ ใช ้Cookies ดงัต่อไปน้ี สาํหรับ Website ของบริษทัฯ 

1. Functionality – Cookies ท่ีใชใ้นการจดจาํส่ิงท่ีลูกคา้เลือกเป็น Preferences เช่น ภาษาท่ีใช ้

2. Analytical/Performance – Cookies ท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลเพื่อทาํความเขา้ใจลกัษณะการถูกใชง้านและเรียกดู

เน้ือหาภายในเวบ็ไซต์ คุกก้ีประเภทน้ีให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถิติการเขา้ชม แหล่งการอา้งอิงเน้ือหา 

เป็นตน้ 

3. Advertising – Cookies ท่ีใช้ในการจดจาํส่ิงท่ีลูกคา้เคยเยี่ยมชม เพื่อนาํเสนอสินคา้ บริการ หรือส่ือ

โฆษณาท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหต้รงกบัความสนใจของผูใ้ชง้าน 

• การจดัการ Cookies 

 

ท่านสามารถตั้งค่ามิให ้Browser ของท่านตกลงรับ Cookies ของเราได ้โดยมีขั้นตอนในการจดัการ Cookies ตาม

เวบ็ไซต ์https://www.wikihow.com/Disable-Cookies 

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ website อืน่ 

นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี ใช้เฉพาะสําหรับการให้บริการของบริษทัฯ และการใช้งาน Website ของ

บริษทัฯ เท่านั้น หากท่านไดก้ด Link ไปยงั Website อ่ืน (แมจ้ะผ่านช่องทางใน Website ของบริษทัฯ ก็ตาม) 

ท่านจะตอ้งศึกษาและปฏิบติัตามนโยบายความเป็นส่วนตวัท่ีปรากฏใน Website นั้นๆ แยกต่างหากจากของ

บริษทัฯ 

 

การเปลีย่นแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะทาํการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตวัเป็นประจาํเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบติั และ

กฎหมาย ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวั ทางบริษทัฯ อาจแกไ้ขเพิ่มเติม

นโยบายความเป็นส่วนตวัโดยไม่แจง้ล่วงหนา้ โดยประกาศบนเวบ็ไซตพ์ร้อมระบุวนัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังล่าสุด 

โดยถือวา่ท่านยอมรับนโยบายท่ีเปล่ียนแปลงนั้นแลว้ ทางบริษทัฯ จะไม่แจง้การแกไ้ขดงักล่าวให้ท่านทราบเป็น

รายบุคคล 

SI-07DP-04 (Rev.00) 

https://www.wikihow.com/Disable-Cookies


ช่องทางการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทั ปทุมธานีคอนกรีต จาํกดั 

สถานท่ีติดต่อ: 1339 ถนน ประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 

โทรศพัท ์0-2587-0198-200 

เวบ็ไซต ์www.paco-group.com 

Email : dpo@paco-group.com 
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