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นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว 
 

1. ค ารับรอง 
 
บริษัท  โฮชิซากิ (ประเทศไทย) จ ากัด (“บริษัท”) มีควำมตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นอย่ำงยิ่ง จึงไดจ้ัดท ำ
และเผยแพร่นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบันี ้ (“นโยบาย”) เพ่ือชีแ้จงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ลูกคำ้และคู่คำ้บุคคลธรรมดำ รวมถึงกรรมกำร ผูแ้ทน ผูร้บัมอบอ ำนำจ หรือผูป้ฏิบตัิงำนในนำมของลูกค้ำและคู่ค้ำนิติบุคคล รวมถึงวิธีกำรใน
กำรปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและแนวทำงกำรจัดกำรขอ้มูลดงักล่ำวอย่ำงเหมำะสม 
 
บริษัทประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลอย่ำงสอดคลอ้งกับกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยเฉพำะพระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัทมีกำรพิจำรณำทบทวนและอำจแก้ไขเปล่ียนแปลงนโยบำยนีต้ำมควำมเหมำะสม
อยู่เป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่ำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจะไดร้ับควำมคุ้มครองอย่ำงเหมำะสม หำกนโยบำยนีม้ีกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงอย่ำงมี
นัยส ำคญั บริษัทจะแจง้ใหท่้ำนทรำบดว้ยกำรเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงท่ีเหมำะสม 
 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวม 
 
อำ้งอิงนิยำมตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลส่วนบุคคล หมำยถึง ขอ้มูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดำซึ่งท ำใหส้ำมำรถระบุตวับุคคลนั้น
ไดไ้ม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพำะ 
 
บริษัทมีกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนดงัต่อไปนี ้ เพ่ือบรรลุวตัถุประสงคต์ำมท่ีระบุ พรอ้มทัง้ฐำนทำงกฎหมำยในกำรประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลตำมท่ีกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนด บริษัทอำจมีกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทอ่อนไหวโดยปฏิบตัิ
ตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอย่ำงเคร่งครดั 
 
ทัง้นี ้บริษัทมีกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยตรง หรืออำจมีกำรเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกแหล่งอื่น เช่น บริษัทคู่คำ้อื่น ๆ 
บริษัทท่ีท่ำนเป็นกรรมกำร ผูแ้ทน ผูร้บัมอบอ ำนำจ ผูป้ฏิบตัิงำน หรือหน่วยงำนรำชกำร เป็นตน้ 
 
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทท่ัวไป 
 
ชื่อ นำมสกุล ลำยมือชื่อ ท่ีอยู่ หมำยเลขโทรศพัท ์ อีเมล เลขประจ ำตวับตัรประชำชน เลขหนังสือเดินทำง ส ำเนำบตัรประชำชน ส ำเนำเดินทำง 
วัน เดือน ปีเกิด เพศ อำยุ สัญชำติ รูปถ่ำย หมำยเลขบัญชีธนำคำร ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนะทำงกำรเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคล ข้อมูลกำร
บนัทึกภำพผ่ำนกลอ้งวงจรปิด 
 
2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอ่อนไหว 
 
ขอ้มูลศำสนำท่ีปรำกฎตำมส ำเนำบตัรประชำชน 
 

3. วัตถุประสงคใ์นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 
บริษัทด ำเนินกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลของท่ำนเพ่ือวตัถุประสงค์หลำยประกำรโดยขึน้อยู่กับลักษณะควำมสมัพันธร์ะหว่ำงท่ำน
กับบริษัท ดงัต่อไปนี ้
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3.1 ส าหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา รวมถึงกรรมการ ผู้แทน ผู้รับมอบอ านาจ หรือผู้ปฏิบัติงานในนามของลูกค้า 
 

- เพ่ือพิจำรณำอนุมตัิเขำ้ท ำสัญญำ หรือกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริกำรของบริษัทและเพ่ือเข้ำท ำสญัญำกับ
ท่ำนในฐำนะคู่สญัญำ หรือในฐำนะท่ีท่ำนเป็นกรรมกำร ผูแ้ทน ผูร้บัมอบอ ำนำจ หรือผูป้ฏิบตัิงำนในนำมของนิติบุคคล 

 

- เพ่ือกำรใชผ้ลิตภัณฑ ์สิทธิประโยชน ์หรือบริกำรต่ำง ๆ ของบริษัท รวมทัง้กำรปฏิบตัิตำมสญัญำ เช่น กำรลงทะเบียนท่ำนเป็นลูกค้ำ
ของบริษัท กำรแจง้ขอ้มูลหรือแจง้เตือนใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑห์รือบริกำรท่ีท่ำนมีอยู่กับบริษัท กำรช ำระเงิน กำรออกใบเสร็จ กำร
ออกใบก ำกับภำษี กำรจัดส่งสินค้ำหรือบริกำร กำรรับหรือส่งข้อมูลและเอกสำรติดต่อระหว่ำงท่ำนกับบริษัท และกำรปฏิบัติตำม
กระบวนกำรภำยในของบริษัท 

 
- เพ่ือกำรรกัษำควำมสมัพนัธ์กับลูกคำ้ของบริษัท เช่น กำรติดต่อส่ือสำรกับท่ำนในกำรใหข้อ้มูลต่ำง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑแ์ละบริกำร

ของบริษัท กำรจัดกำรขอ้รอ้งเรียน เป็นตน้ 
 

- เพ่ือแจง้ขอ้มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริกำรของบริษัท รำยกำรส่งเสริมกำรขำยต่ำง ๆ กำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำด กำรเชิญ
ชวนเข้ำร่วมงำนกิจกรรมและโครงกำรต่ำง  ๆ ของบริษัท และส่ือสำรเกี่ยวกับกิจกรรมและโครงกำรดังกล่ำว  รวมทั้งน ำเสนอ
ผลิตภัณฑห์รือบริกำรต่ำง ๆ ของบริษัท 

 
- เพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ค ำสั่ง ข้อก ำหนดและหน้ำท่ีตำมกฎหมำยของบริษัท เพื่อรำยงำนหรือเปิดเผยข้อมูลต่อ

หน่วยงำนรำชกำรตำมกฎหมำย เช่น กรมสรรพำกร หรือเมื่อไดร้บัหมำยเรียก หมำยอำยดัจำกเจ้ำหนำ้ท่ีต ำรวจ หน่วยงำนรำชกำร 
ศำล หรือหน่วยงำนบงัคับใชก้ฎหมำยอื่นๆ เพ่ือกำรสืบสวน สอบสวน ตำมกระบวนกำรทำงกฎหมำยและกฎระเบียบอื่นใด รวมทัง้
เพื่อกำรก่อตั้งสิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมหรือกำรใช้สิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึน้ต่อสู้สิทธิเรียกรอ้ง
ตำมกฎหมำย 

 

- เพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัยภำยในบริเวณอำคำร และสถำนท่ีของบริษัท ก่อนเข้ำบริเวณพืน้ท่ีดังกล่ำว รวมถึงกำรบันทึกภำพผู้
ท่ีมำติดต่อกับบริษัท ณ สถำนท่ีของบริษัทดว้ยกลอ้งวงจรปิด 

 
- เพ่ือเป็นฐำนขอ้มูลของบริษัทส ำหรบักำรเขำ้ท ำสญัญำกับท่ำน 

 
3.2 ส าหรับคู่ค้าบุคคลธรรมดา รวมถึงกรรมการ ผู้แทน ผู้รับมอบอ านาจ หรือผู้ปฏิบัติงานในนามของคู่ค้า 
 

- เพื่อกำรพิจำรณำคุณสมบัติของท่ำนก่อนเข้ำท ำสัญญำกับบริษัทในฐำนะคู่สัญญำ หรือในฐำนะท่ีท่ำนเป็นกรรมกำร ผู้แทน ผู้รับ
มอบอ ำนำจ หรือผูป้ฏิบตัิงำนในนำมของนิติบุคคล และเพ่ือกำรพิจำรณำอนุมตัิกำรท ำสญัญำระหว่ำงบริษัทกับท่ำนหรือนิติบุคคลท่ี
ท่ำนเป็นกรรมกำร ผูแ้ทน ผูร้บัมอบอ ำนำจ หรือผูป้ฏิบตัิงำนในนำมของนิติบุคคลดงักล่ำว  

 

- เพ่ือปฏิบตัิตำมสญัญำและกำรตรวจสอบกำรปฎิบตัิงำนตำมสัญญำระหว่ำงท่ำนกับบริษัท รวมถึงกำรรกัษำควำมปลอดภัยระหว่ำง
กำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำ และเพื่อกำรปฏิบัติตำมกระบวนกำรภำยในของบริษัท เช่น กำรช ำระเงิน กำรออกใบสั่งซือ้ กำรออก
ใบก ำกับภำษี กำรลงทะเบียนท่ำนเป็นคู่คำ้ของบริษัท กำรรบัหรือส่งขอ้มูลและเอกสำรติดต่อระหว่ำงท่ำนกับบริษัท  
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- เพ่ือยืนยนัตวัตนของท่ำน ในกำรปฎิบตัิงำนตำมสญัญำระหว่ำงท่ำนกับบริษัท 
 

- เพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ค ำสั่ง ข้อก ำหนดและหน้ำท่ีตำมกฎหมำยของบริษัท เพื่อรำยงำนหรือเปิดเผยข้อมูลต่อ
หน่วยงำนรำชกำรตำมกฎหมำย เช่น กรมสรรพำกร หรือเมื่อไดร้บัหมำยเรียก หมำยอำยดัจำกเจ้ำหนำ้ท่ีต ำรวจ หน่วยงำนรำชกำร 
ศำล หรือหน่วยงำนบงัคับใชก้ฎหมำยอื่นๆ เพ่ือกำรสืบสวน สอบสวน ตำมกระบวนกำรทำงกฎหมำยและกฎระเบียบอื่นใด รวมทัง้
เพื่อกำรก่อตั้งสิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมหรือกำรใช้สิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึน้ต่อสู้สิทธิเรียกรอ้ง
ตำมกฎหมำย 

 
- เพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัยภำยในบริเวณอำคำร และสถำนท่ีของบริษัท ก่อนเข้ำบริเวณพืน้ท่ีดังกล่ำว รวมถึงกำรบันทึกภำพผู้

ท่ีมำติดต่อกับบริษัท ณ สถำนท่ีของบริษัทดว้ยกลอ้งวงจรปิด 
 

- เพ่ือเป็นฐำนขอ้มูลของบริษัทส ำหรับกำรพิจำรณำเลือกคู่ค้ำ กำรเขำ้ท ำสญัญำกับท่ำน และ/หรือเลือกจำ้งส ำหรับโครงกำรอื่น ๆ ใน
อนำคต 

 
4. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 
บริษัทจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเท่ำท่ีจ ำเป็นภำยใตข้อบเขตของนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบันี ้ ในกรณีต่อไปนี้ 
 

- เมื่อบริษัทไดร้บัควำมยินยอมจำกท่ำน ส ำหรบักรณีท่ีกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งขอควำมยินยอม 
 

- เพ่ือด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนก่อนเขำ้ท ำสญัญำหรือเพ่ือกำรปฏิบตัิตำมสัญญำระหว่ำงท่ำนและบริษัท 
 

- เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่ำวมี
ควำมส ำคญันอ้ยกว่ำสิทธิขัน้พืน้ฐำนในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

 
- เป็นกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยของบริษัท 

 
- เพ่ือป้องกันหรือระงับอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล 

 
ในกรณีท่ีบริษัทประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยอ้ำงอิงควำมยินยอมเป็นฐำนทำงกฎหมำย ท่ำนมีสิทธิในกำรถอนควำมยินยอมของ
ท่ำนไดทุ้กเมื่อผ่ำนช่องทำงท่ีบริษัทก ำหนด ทัง้นี ้กำรถอนควำมยินยอมของท่ำนไม่กระทบต่อกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดเ้กิดขึ ้นแล้ว
ก่อนกำรถอนควำมยินยอมโดยอำ้งอิงควำมยินยอมโดยชอบดว้ยกฎหมำย 
 
บริษัทจะแจ้งให้ท่ำนทรำบต่ำงหำก ในกรณีท่ีข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวมข้ำงต้นเป็นข้อมูลท่ีจ ำเป็นต่อบริษัทในกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยต่ำง ๆ ท่ีใชบ้งัคบัหรือกำรปฏิบตัิตำมสญัญำ รวมถึง ผลกระทบหำกท่ำนไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลท่ีจ ำเป็นดงักล่ำว 
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5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
 
บริษัทจะเก็บรกัษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นระยะเวลำเท่ำท่ีจ ำเป็นเพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลซึ่ง
ไดร้ะบุไวใ้นนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวนี ้ หลกัเกณฑท่ี์ใช้ก ำหนดระยะเวลำเก็บ ไดแ้ก่ ระยะเวลำท่ีบริษัทด ำเนินควำมสมัพันธก์ับท่ำน และอำจ
เก็บต่อไปตำมระยะเวลำท่ีจ ำเป็นเพ่ือกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยหรือตำมอำยุควำมทำงกฎหมำย เพ่ือกำรก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย กำร
ปฏิบตัิตำมหรือกำรใช้สิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึน้ต่อสู้สิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย หรือเพ่ือเหตุอื่นตำมนโยบำยและขอ้ก ำหนด
ภำยในองคก์รของบริษัท 
 
บริษัทอำจมีควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนหลังจำกระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลท่ีก ำหนด อย่ำงไรก็
ตำม เมื่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนหมดควำมจ ำเป็นต่อกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทจะท ำลำยหรือลบขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่ำนออกจำกระบบทนัที 
 

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 
ในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตำมวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นนโยบำยนี ้ บริษัทอำจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่บุคคลภำยนอก  
ดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้กรณีท่ีมีกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลบริษัทจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอย่ำงเคร่งครดั รวมทัง้จะแจ้งให้
ท่ำนทรำบ และขอควำมยินยอมจำกท่ำนในกรณีท่ีกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนด  
 

- บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม และบริษัทในเครือ เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนินธุรกิจ กำรบริหำรงำนภำยใน 
 

- หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนก ำกับดูแล หรือหน่วยงำนอื่นตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด รวมถึงเจ้ำพนักงำนซึ่งใชอ้  ำนำจตำมกฎหมำย 
เช่น ศำล ต ำรวจ กรมสรรพำกร เป็นตน้ 

 

- ตวัแทน ผูร้บัจำ้ง/ผูร้บัจำ้งช่วง และ/หรือผูใ้หบ้ริกำรส ำหรบักำรด ำเนินงำนใด ๆ เช่น ธนำคำร ผูใ้หบ้ริกำรขนส่ง ผูร้บัจำ้งพฒันำและ

ดูแลระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ผูใ้หบ้ริกำรดำ้นกำรช ำระเงินและระบบช ำระเงิน ผูต้รวจสอบบญัชี ทนำยควำม ท่ีปรึกษำกฎหมำย

และภำษี ท่ีปรึกษำใด ๆ  
 

- ในกรณีท่ีท่ำนเป็นคู่ค้ำบุคคลธรรมดำ รวมถึงกรรมกำร ผู้แทน ผู้รับมอบอ ำนำจ หรือผู้ปฏิบัติงำนในนำมของคู่ค้ำนิติบุคคล บริ ษัท
อำจมีกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่ลูกค้ำของบริษัทเพื่อให้ท่ำนสำมำรถปฏิบัติงำนท่ีได้รับมอบหมำยตำมสัญญำ
ระหว่ำงท่ำนกับบริษัท 

 
ในกรณีท่ีบริษัทมีกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้ำงต้นไปต่ำงประเทศ บริษัทจะจัดให้มีมำตรกำรกำรคุ้มครองและรักษำควำมปลอดภัยท่ี
เหมำะสม เช่น กำรท ำสัญญำแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล สัญญำประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อตกลงระหว่ำงบริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม 
และบริษัทในเครือ และจะปฏิบัติตำมกฎหมำยคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ ประเทศผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลมีมำตรกำรกำรคุ้มครองและ
รกัษำควำมปลอดภัยท่ีเหมำะสมตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนด หรือ บริษัทไดข้อควำมยินยอมโดยชอบดว้ยกฎหมำยจำกท่ำน
ก่อนกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล หำกท่ำนมีควำมประสงค์ในกำรรับทรำบรำยละเอียดมำตรกำรกำรคุม้ครองและรกัษำควำมปลอดภัยของ
บริษัท ท่ำนสำมำรถติดต่อขอรบัรำยละเอียดไดท่ี้ช่องทำงกำรติดต่อท่ีระบุในนโยบำยนี ้
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7. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 
ท่ำนมีสิทธิตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในกำรด ำเนินกำร ดงัต่อไปนี ้
 

- สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ท่ำนมีสิทธิขอเพิกถอนควำมยินยอมท่ีให้ไว้แก่บริษัท ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลเมื่อใดก็ได ้เวน้แต่กำรเพิกถอนควำมยินยอมจะมีขอ้จ ำกัดโดยกฎหมำยหรือสญัญำท่ีให้ประโยชนแ์ก่ท่ำน ทัง้นี ้กำร
ถอนควำมยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่ำนไดใ้หค้วำมยินยอมแก่บริษัทก่อนหน้ำแลว้โดยชอบ
ดว้ยกฎหมำย  
 

- สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิขอเขำ้ถึงและขอรบัส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนซึ่งอยู่ในควำมรบัผิดชอบของ
บริษัท รวมถึงขอใหบ้ริษัท เปิดเผยถึงกำรไดม้ำ ซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวท่ีท่ำนไม่ไดใ้หค้วำมยินยอม 

 

- สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีท่ีบริษัทไดท้ ำใหข้อ้มูลส่วนบุคคลนัน้อยู่ในรูปแบบท่ีสำมำรถอ่ำนหรือใช้งำน
โดยทั่วไปไดด้ว้ยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีท ำงำนไดโ้ดยอตัโนมตัิและสำมำรถใช้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไดด้้วยวิธีกำรอตัโนมัติ 
ท่ำนมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลจำกบริษัทได้ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่ำวไปยงัผู้
ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นไดต้ำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
 

- สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิในกำรคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลท่ี
เกี่ยวกับท่ำนส ำหรบักรณีกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไดต้ำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  

 
- สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิขอให้บริษัทลบหรือท ำลำยหรือท ำให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลท่ีไม่สำมำรถระบุ

ตวัตนไดด้ว้ยเหตุตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  
 

- สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิขอใหบ้ริษัทระงับกำรใชข้อ้มูลของท่ำนดว้ยเหตุตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
 

- สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ท่ำนมีสิทธิขอใหบ้ริษัทแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือใหข้้อมูลส่วนบุคคลดงักล่ำว
ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผิด 

 

- สิทธิในการร้องเรียน ท่ำนมีสิทธิในกำรรอ้งเรียนต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้มีอ  ำนำจตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อ
บริษัทฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลได้ 

 
หำกท่ำนมีควำมประสงคจ์ะใชสิ้ทธิดงักล่ำว ท่ำนสำมำรถติดต่อขอใชสิ้ทธิไดท่ี้ช่องทำงกำรติดต่อท่ีระบุในนโยบำยนี ้  
 

8. มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
 
บริษัทได้ก ำหนดให้มีมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยท่ีเหมำะสมและเข้มงวดในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคล          
เพ่ือป้องกันกำรสูญหำย เขำ้ถึง ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปรำศจำกอ ำนำจหรือโดยมิชอบ  
 



นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวส าหรับลูกคา้และคู่ค้าบุคคลธรรมดา รวมถึงกรรมการ ผู้แทน ผู้รับมอบอ านาจ หรือผู้ปฏิบัติงานในนามของลกูค้าและคู่
ค้านิติบุคคล  

บริษัท  โฮชิซากิ (ประเทศไทย) จ ากัด 
9/92 หมู่ 5 ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี ประเทศไทย 12120 

 

  
วันที่จดัท ำเอกสำร  12 กรกฎำคม 2565 

วันที่ตรวจสอบหรอืแกไ้ขเอกสำร ___________________________ 

กรณีท่ีบริษัทมอบหมำยให้บุคคลอื่นด ำเนินกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตำมค ำสั่งหรือในนำมของบริษัท บริษัทจะก ำกับดูแลบุคคล
ดังกล่ำวอย่ำงเหมำะสมเพื่อให้มั่นใจไดว่้ำบุคคลดงักล่ำวจะรกัษำควำมมั่นคงปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมกฏหมำยคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล 
 

9. รายละเอียดการติดต่อ 
 
ในกรณีท่ีมีขอ้สงสยัหรือตอ้งกำรสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน กำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย
ขอ้มูลของท่ำน กำรใชสิ้ทธิของท่ำน หรือมีขอ้รอ้งเรียนใด ๆ ท่ำนสำมำรถติดต่อบริษัท ไดต้ำมช่องทำงดงัต่อไปนี้ 
 
บริษัท  โฮชิซากิ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ท่ีอยู่:     9/92 หมู่ 5 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธำนี ประเทศไทย 12120 
เจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล: คุณกนกวรรณ ตรีสุคนธ ์
อีเมล:    kanokwan@hoshizaki.co.th 
หมำยเลขโทรศพัท:์   02-0059980 
 
 
เน่ืองจำกนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบับนีใ้ช้ส ำหรับกำรใช้งำนเว็บไซตข์องบริษัทเท่ำนั้น หำกท่ำนเข้ำชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่ำนช่องทำงทำง
เว็บไซตบ์ริษัท กำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลต่ำง ๆ จะเป็นไปตำมนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัของเว็บไซตนั์้นซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งกับบริษัท 
 

mailto:kanokwan@hoshizaki.co.th

