นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัททั้งฮั่วซิน
(Thung Hua Sinn Group Privacy Policy)
กลุ่มบริษัท ทั้งฮั่วซิน (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) ตระหนักและให้ความสาคัญกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน บุคคลผู้เข้ามาสมัครงานในกลุ่มบริษัทฯ และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มบริษัทฯ โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นสาคัญ จึงอนุมัติ
ให้ใช้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท ทั้งฮั่วซิน (Thung Hua Sinn Group Privacy Policy) เพื่อให้กลุ่ม
บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ กลไก มาตรการกากับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนและเหมาะสม
ทั้งนี้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในประกาศนี้ กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินการในฐานะผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ซึ่งหมายความว่า กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้มีอานาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ขอบเขตการบังคับใช้
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ใช้บังคับกับ กลุ่มบริษัทฯ ผู้ปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทฯ และบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสั่งหรือในนามของกลุ่มบริษัทฯ
คานิยาม
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความ
เชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน
ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ เช่น ข้อมูลจาลองใบหน้า ข้อมูลจาลองม่านตา หรือข้อมูลจาลองลายนิ้วมือ
“กลุ่มบริษัททั้งฮั่วซิน หรือ กลุ่มบริษัทฯ” หมายความว่า กลุ่มบริษัทในเครือของ ทั้งฮั่วซิน ประกอบด้วย
- บริษัท ทั้งฮั่วซิน จากัด
- บริษัท ทั้งฮั่วซิน พริ้นติ้งเน็ทเวอร์ค จากัด
- บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จากัด
- บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จากัด
- บริษัท ทีพีเอ็น ฟู้ด แพคเกจจิ้ง จากัด
- บริษัท ทีพีเอ็น เมดดิคอล แพคเกจจิ้ง จากัด
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
(Personal Data Records)
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มบริษัทฯ จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยจะเก็บรวบรวม
และจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จาเป็นแก่การใช้งานของกลุ่มบริษัทฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นตามวัตถุประสงค์ที่ได้
ขอข้อมูลส่วนบุคคลไว้และตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดาเนินการให้เจ้าของข้อมูลรับรู้และให้ความยินยอม ก่อน
หรือขณะที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
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1. เพื่อปฏิบัติตามสัญญา กรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความจาเป็นต่อการให้บริการ
หรือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลและกลุ่มบริษัทฯ
2. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
3. เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับโดยกฎหมาย
4. เพื่อผลประโยชน์อันชอบโดยกฎหมายของกลุม่ บริษัทฯ กรณีมคี วามจาเป็น
5. เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมในการดาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาถึงสิทธิของเจ้าของ
ข้อมูลเป็นส าคัญ เช่น เพื่อป้องกันการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย การปกป้องสิทธิเสรีภาพ และ
ประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลเป็นต้น
6. เพื่อการศึกษาวิจัยหรือสถิติ กรณีที่มีการจัดทาเอกสารประวัตศิ าสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือ
ที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล
7. เพื่อปฏิบัติภารกิจของรัฐ กรณีมีความจาเป็นต่อการปฏิบัติ ตามภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการปฏิบัติ
หน้าที่ตามอานาจรัฐที่ บริษัทฯ ได้รับมอบหมาย
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการกากับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data Protection Governance)
1. กลุ่มบริษัทฯ ก าหนดให้มีโครงสร้างองค์กร (Organisational Structure) รวมทั้งก าหนดบทบาท ภารกิจ และ
ความรับผิดชอบของหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพื่อสร้างกลไก การก ากับดูแล การควบคุม ความ
รับผิดชอบ การปฏิบัติงาน การบังคับใช้ และการติดตาม มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมาย และ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ
2. กลุ่มบริษัทฯ จะจัดทานโยบาย (Policy) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards) แนวปฏิบัติ (Guidelines) ขั้นตอน
ปฏิบัติ (Procedures) และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบายการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ
3. จะจัดให้มีกระบวนการบริหารการปฏิบัติตามนโยบาย (Policy Management Process) เพื่อควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
4. จะดาเนินการฝึกอบรมพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึง
ความส าคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และทาให้มั่นใจได้ว่าพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องทุกคนผ่านการ
ฝึกอบรม และมีความรู้ความเข้าใจในการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล และปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
กลุ่มบริษัทฯ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data Processing)
1. กลุ่มบริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธรรม โปร่งใส และคานึงถึงความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การกาหนดขอบเขต
วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาในการจัดเก็บข้อ มูลส่วนบุคคล ให้ทาได้เท่าที่จ าเป็นภายใต้
วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายและแนวทางการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท อีกทั้งกลุ่มบริษัทฯ จะดาเนินการรักษาความลับ
ความถูกต้องสมบูรณ์ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ
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2. กลุ่มบริษัทฯ จะจัดให้มีกระบวนการและการควบคุมเพื่อบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในทุกขั้นตอนให้สอดคล้อง
กับกฎหมาย และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ
3. กลุ่มบริษัทฯ จะจัดทาและรักษาบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Records of Processing: RoP) สาหรับ
บันทึกรายการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องกับกฎหมาย รวมทั้งจะปรับปรุง
บันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
4. กลุ่มบริษัทฯ จะจัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนเพื่ อให้มั่ นใจได้ ว่าการแจ้ งวัต ถุประสงค์การเก็ บรวบรวมและ
รายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notices) และการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
สอดคล้องกับกฎหมาย รวมทั้งจัดให้มีมาตรการดูแลและตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว
5. กลุ่มบริษัทฯ จะจัดให้มีกลไกการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งจัดให้มีกลไกการแก้ไขข้อมูล
ส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
6. ในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ ส่ง โอน หรือให้บุคคลอื่นใช้ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มบริษัทฯ จะจัดทาข้อตกลงกับผู้ท่รี ับหรือ
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เพื่อกาหนดสิทธิและหน้าที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบาย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
กลุ่มบริษัทฯ
7. ในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย
8. กลุ่มบริษัทฯ จะทาลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อครบก าหนดระยะเวลา โดยปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย และ
แนวทางการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
9. กลุ่มบริษัทฯ จะประเมินความเสี่ยงและจัดทามาตรการเพื่อบรรเทาความเสี่ยง และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(Data Subject Rights)
กลุ่มบริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการ ช่องทาง และวิธีการเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิของตนได้ ตามที่
กฎหมายกาหนด รวมทั้งจะดาเนินการบันทึก และประเมินผลการตอบสนองต่อคาขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data Security)
1. กลุ่มบริษัทฯ จะจัดทาและ/หรือเลือกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม พร้อม
ทั้งมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
จากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านถูกนาไปใช้ เปิดเผย ทาลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
2. กลุ่มบริษัทฯ จะจัดให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเจ้าพนักงานของรัฐ ผู้ควบคุม ข้อมูลส่วน
บุคคล (ในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน) และบุคคลอื่น ให้
สอดคล้องกับกฎหมาย
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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการกากับให้เกิดการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data Protection Compliance)
1. กลุ่มบริษัทฯ จะจัดให้มีกระบวนการติดตามในกรณีที่กฎหมายเปลี่ยนแปลงไป และปรับปรุงมาตรการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลให้ทันสมัยและสอดคล้องกับกฎหมายอยู่เสมอ
2. จะจั ด ให้ ม ี ก ารทบทวนและปรั บ ปรุ ง นโยบาย (Policy) มาตรฐานการปฏิ บ ั ต ิ งาน (Standards) แนวปฏิ บ ั ติ
(Guidelines) ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedures) และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจา เพื่อให้
ทันสมัยสอดคล้องกับกฎหมายและสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
(Data Retention Periods)
กลุ่มบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่จาเป็นต่อการประมวลผลตาม
วัตถุประสงค์ เว้นแต่มีความจาเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ด้วยเหตุอื่นใด เช่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือการตรวจสอบ
กรณีการเกิดข้อพิพาท บริษัทฯอาจมีความจาเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาเกินกว่าที่ระบุ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(Data Subject Rights)
ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ตามที่กฎหมายกาหนด และตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ได้ดังต่อไปนี้
1. สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล
2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
3. สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทฯได้ทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือ
ใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทางานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการ
อัตโนมัติ
4. สิทธิในการขอลบหรือทาลายหรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมด
ความจาเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม
5. สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมด
ความจาเป็น
6. สิทธิในการถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้
7. สิทธิในการขอคัดค้าน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเมื่อใดก็ได้
บทลงโทษของการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ
การไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ อาจมีความผิดและถูกลงโทษทางวินัย
รวมทั้งอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกาหนด
การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
กลุ ่ ม บริ ษ ั ท ฯ อาจมี ก าร แก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม นโยบายความเป็ น ส่ ว นตั ว โดยจะประกาศบนเว็ บ ไซต์
https://www.thunghuasinn.com/ พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด กลุ่มบริษัทฯ ขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้เป็น
ประจา
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หากท่านมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะแก้ไข ลบข้อมูล ใช้สิทธิ หรือติดต่อเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูล ส่วนบุคคล
ของท่าน สามารถติดต่อได้โดย
ช่องทางการติดต่อ

ที่อยู่:

โทรศัพท์:
โทรสาร:
เวปไซต์:
อีเมล:

กลุ่มบริษัท ทั้งฮั่วซิน
124 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร
ตาบลบางวัว อาเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
0 3857 1488
0 3857 1499
https://www.thunghuasinn.com/
dpo@thunghuasinn.com
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