
นโยบายความเป็นสว่นตวั 

นโยบายรกัษาขอ้มูลสว่นบุคคล 

(นโยบายความเป็นสว่นตวั) 

กลุม่บรษัิทของเรามปีรัชญาธรุกจิวา่  

“ลกูคา้ส าคัญมาเป็นอันดับหนึง่” 

จงึไดพ้ยายามอยา่งยิง่ทีจ่ะไมพ่ลาดปฏกิริยิาตอบกลับของลกูคา้ 

ในทกุๆ วัน 

รวมถงึอา่นสิง่ทีซ่อ่นอยูใ่นใจของลกูคา้เหลา่นัน้อยา่งถีถ่ว้นเพือ่ที ่

จะด าเนนิกจิกรรมภายใตน้โยบายการบรหิารงานทีจ่ะมอบ 

“ความสะดวกสบาย” , “ราคาถกู” , “ความสนุก” 

ใหแ้กล่กูคา้โดยไมผ่กูตดิอยูก่บัแนวคดิแบบเดมิๆ 

แตเ่พยีงอยา่งเดยีว  

และในการทีจ่ะท าใหน้โยบายบรหิารงานนีป้ระสบความส าเร็จไดนั้ ้

นทางกลุม่บรษัิทคดิวา่การรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

ลกูคา้อยา่งเหมาะสมถอืเป็นหนา้ทีค่วามรับผดิชอบทีส่ าคัญยิง่ 



ของบรษัิท ซึง่บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายรักษาขอ้มลูสว่นบคุคล 

(นโนบายความเป็นสว่นตัว) 

และไดป้ฏบิัตติามนโยบายนัน้ในการดแูลขอ้มลูสว่นบคุคลมาอยา่ง 

ตอ่เนือ่ง 

อกีทัง้ยังพยายามทีจ่ะใหท้กุบรษัิทและพนักงานทกุคนปฏบิัตติาม 

นโยบายอยา่งเขม้งวดและทั่วถงึ 

 

1. แตล่ะบรษัิทของกลุม่บรษัิทของเรา (บรษัิท Pan Pacific 

International Holdings Corporation, บรษัิท Don Quijote Co., 

Ltd., บรษัิท Nagasakiya Co., Ltd., บรษัิท Doit Co., Ltd.,  

บรษัิท Japan Commercial Establishment Co., Ltd.,  

บรษัิท D-ONE Co., Ltd., บรษัิท Pan Pacific International 

Trading Co., Ltd., บรษัิท Lirack Co., Ltd., บรษัิท Japan 

Inbound Solutions Co., Ltd., บรษัิท WITH DOIT Co., Ltd., 

บรษัิท ไดชนิ เฮยีคะเท็ง จ ากดั (Daishin Department Store), 

บรษัิท STORECREWS Co., Ltd., บรษัิท Pan Pacific Data 

Service Co., Ltd., บรษัิท Pan Pacific Foods Co., Ltd.,  

บรษัิท Asset Property Management Co., Ltd.) 



มคีวามพยายามอยา่งยิง่ทีจ่ะปฏบิัตติามกฎหมายตา่งๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึมาตรฐานอืน่ๆ 

ในการดแูลและใชง้านขอ้มลูสว่นบคุคลใหเ้ป็นไปอยา่งถกูตอ้ง 

เหมาะสม อกีทัง้ไดม้กีารจัดท าคอมพลายแอนซ ์

โปรแกรมส าหรับการปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคล 

พรอ้มทัง้น าโปรแกรมไปใชโ้ดยมกีารตรวจสอบสภาพการใชง้าน

ดังกลา่ว จากนัน้ท าการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 

และยังมุง่หวังทีจ่ะขยายผลไปยังพนักงานท่ัวทกุคนดว้ย 

2. ขอ้มลูสว่นบคุลทีแ่ตล่ะบรษัิทในกลุม่บรษัิทไดรั้บมาจะถกูน าไป 

ใชง้านดว้ยขอบเขตวตัถปุระสงคด์ังตอ่ไปนี ้

1. เพือ่สง่สนิคา้ใหแ้กล่กูคา้ 

2. เพือ่แจง้ขอ้มลูทีจ่ าเป็นเกีย่วกบัการซอ่มแซม การบรกิาร 

 ฯลฯ ทีไ่ดรั้บการรอ้งขอจากลกูคา้  

3. พือ่จัดสง่แม็กกาซนีในรปูแบบจดหมายอเิล็กทรอนกิสแ์ละ 

ไดเร็กเมล 

4. เพือ่แจง้และตรวจสอบขอ้มลูทีจ่ าเป็นเกีย่วกบัแคมเปญ 

ระเภทตา่งๆ 

5. เพือ่เป็นการตรวจสอบความเป็นบคุคลเจา้ของขอ้มลูตามที ่



ไดถ้กูก าหนดไวต้ามกฎหมาย 

6. เพือ่จัดสง่ขอ้มลูการแนะน าสนิคา้และบรกิารตา่งๆ 

ของกลุม่บรษัิทและบรษัิทพันธมติร 

7. เพือ่การปรับปรงุทีจ่ะสามารถท าใหส้ง่มอบสนิคา้และบรกิาร 

ฯลฯ ทีม่คีณุคา่มากยิง่ขึน้ใหแ้กล่กูคา้ได ้  

8. เพือ่การวจัิยและพัฒนาสนิคา้และบรกิารโดยการส ารวจ 

ตลาด (วเิคราะหข์อ้มลู), แบบสอบถาม ฯลฯ 

9.จัดท ามาตรการป้องกันทีจ่ าเป็นเพือ่ไมใ่หส้ามารถระบตุัว 

บคุคลได ้เชน่ ลบขอ้มลูทีจ่ะสามารถระบตุัวบคุคลไดอ้อกไป 

เป็นตน้ 

กอ่นทีจ่ะท าการสง่ขอ้มลูเหลา่นีไ้ปใหผู้ป้ระกอบการอืน่ที ่

ไมใ่ชก่ลุม่บรษัิท 

10.เมือ่เกดิความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งแจง้ขอ้มลูใหแ้กล่กูคา้เนือ่งจาก 

เหตผุลอืน่ๆ 

3.แตล่ะบรษัิทของกลุม่บรษัิทอาจมกีารสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบั 

ชือ่-สกลุ, รหสัไปรษณีย,์ ทีอ่ยู,่ เบอรโ์ทรศัพท,์ อเีมล, 

วนัเดอืนปีเกดิ, อาย,ุ อาชพี, งานอดเิรก ฯลฯ จากลกูคา้ 

ซึง่ขอ้มลูเหลา่นีไ้มม่คีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งตอบ 



แตอ่าจท าใหไ้มส่ามารถใชบ้รกิารเฉพาะบางชนดิได ้

เนือ่งจากไมไ่ดต้อบค าถามเหลา่นัน้ 

4.แตล่ะบรษัิทของกลุม่บรษัิทมคีวามพยายามอยา่งยิง่ทีจ่ะป้องกัน 

การเขา้ถงึอยา่งไมถ่กูตอ้ง, การปลอมแปลง, การสญูหาย, 

การร่ัวไหล, 

การเสยีหายทีจ่ะเกดิกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้โดยใช ้

มาตรการดา้นเทคโนโลย,ี ดา้นองคก์ร, ดา้นกายภาพ และดา้นบคุคล 

5.แตล่ะบรษัิทของกลุม่บรษัิทจะไมท่ าการสง่มอบขอ้มลูสว่นบคุคล 

ของลกูคา้ใหแ้กบ่คุคลทีส่ามโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตจากเจา้ของ 

ขอ้มลู ยกเวน้เนือ่งจากกรณีใดกรณีหนึง่ตอ่ไปนี ้  

1. กรณีทีเ่ป็นขอ้ก าหนดตามกฎหมาย 

2.กรณีจ าเป็นเพือ่การปกป้องผลประโยชนท์ีส่ าคัญ 

ของลกูคา้หรอืสาธารณะ  

3. กรณีทีม่กีารสง่มอบและใชง้านขอ้มลูสว่นบคุคล 

ในการยืน่เรือ่งขอยกเลกิการรับขอ้มลูขา่วสาร (opt-out) 

ตามกฎหมาย 

6. แตล่ะบรษัิทของกลุม่บรษัิทอาจมกีารใชง้านขอ้มลูสว่นบคุคล 

ของลกูคา้ร่วมกันระหวา่งบรษัิททีอ่ยูใ่นกลุม่ 



ซึง่จะเป็นไปตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดทีแ่ยกออกมา 

ตา่งหาก 

7. แตล่ะบรษัิทของกลุม่บรษัิทอาจมอบหมายใหบ้คุคลทีส่ามท า 

การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตา่งๆ 

ตามความจ าเป็นโดยอยูภ่ายในขอบเขตของวตัถปุระสงคท์ีไ่ด ้

กลา่วสรปุมา ซึง่ในกรณีนีไ้ดม้กีารจัดท ามาตรการ เชน่ 

การท าสญัญารักษาความลับระหวา่งแตล่ะบรษัิทของกลุม่บรษัิท 

กบับคุคลทีส่ามทีไ่ดรั้บมอบหมายนัน้ 

8. แตล่ะบรษัิทของกลุม่บรษัิทไดพ้ยายามอยา่งยิง่ในการ 

ทบทวนและปรับปรุงนโยบายนีอ้ยา่งเหมาะสม 

เพือ่ใหก้ารปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลเป็นผลส าเร็จ 

อกีทัง้ยังเพือ่เป็นการสอดรับกบักฎหมายและมาตรฐานอืน่ๆ 

ดังนัน้โปรดทราบวา่อาจมกีารเปลีย่นแปลงเนือ้หาของนโยบายนี้ 

โดยไมม่กีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

9. เกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่ดรั้บมาจากลกูคา้ 

กรณีทีม่กีารเรยีกรอ้งใหท้ าการเปิดเผย, แกไ้ข, เพิม่เตมิ, ลบ, 

หยดุการใชง้าน หรอืหยดุการสง่มอบตอ่ไปยังบคุคลทีส่าม 

อกีทัง้ในกรณีทีม่กีารสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคลอืน่ๆ 



นอกเหนอืจากนี ้

กรณุาตดิตอ่มายังชอ่งทางส าหรับสอบถามของกลุม่ของบรษัิท 

ซึง่หลังจากทีด่ าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิแลว้ 

เราจะด าเนนิการตอบกลับภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสมเฉพาะ 

กรณีทีไ่ดท้ าการตรวจสอบและยนืยันแลว้วา่เป็นตัวบคุคลเจา้ของ

ขอ้มลูจรงิ 

(TEL: 03-5725-7532 (เวลารับเรือ่ง 10.00-18.00 น. 

เฉพาะวันธรรมดา และยกเวน้วนัสิน้ปีและวนัปีใหม)่) 

นโยบายความเป็นสว่นตัวนีก้ าหนดใหภ้าษาญีปุ่่ นเป็นภาษา 

ทางการ  

และถงึแมม้กีารแปลนโยบายความเป็นสว่นตัวฉบับนี ้

เป็นภาษาอืน่ทีน่อกเหนอืจากภาษาญีปุ่่ น 

ยังคงก าหนดใหม้ผีลบังคับใชต้ามกฎหมายเฉพาะฉบับทีถ่กู 

เขยีนขึน้เป็นภาษาญีปุ่่ นเทา่นัน้ 

และหากมขีอ้ขัดแยง้กันระหวา่งนโยบายฉบับนีแ้ละฉบับทีถ่กู 

แปลภาษา ก าหนดใหย้ดึถอืฉบับทีเ่ป็นภาษาญีปุ่่ นเป็นหลักเสมอ 

แกไ้ข วนัที ่1 กมุภาพันธ ์2019 

 


