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นโยบายคุ)มครองข)อมูลส2วนบุคคล 

บริษัท พรีเชียส ชิพป=>ง จำกัด มหาชน 

บริษัท พรีเชียส ชิพป/0ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย?อยของบริษัท (รวมเรียกว?า “บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญ

ของการคุLมครองขLอมูลส?วนบุคคล เนื่องจากการคุLมครองขLอมูลส?วนบุคคลเปPนส?วนหนึ่งของการรับผิดชอบต?อสังคม การ

กำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทฯ เชื่อว?าความเปPนส?วนตัวของขLอมูลของผูLมีส?วนไดLเสียแต?ละ

ราย (พนักงาน ผูLถือหุLน ลูกคLา คู?คLาทางธุรกิจ ซัพพลายเออรW และผูLมาติดต?อ ฯลฯ) ที่เกี่ยวขLองกับการดำเนินธุรกิจของ

บริษัทฯในทุกดLานมีความสำคัญและควรไดLรับการปฏิบัติดLวยความระมัดระวังอย?างสูงสุด ดังนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการ

เพ่ือใหLม่ันใจว?าขLอมูลส?วนบุคคลของบุคคลดังกล?าวไดLรับการคุLมครองตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขLองตลอดเวลา 

 

เนื่องจากเหตุผลดังกล?าวขLางตLน บริษัทฯ จึงไดLออกนโยบายคุLมครองขLอมูลส?วนบุคคล (“นโยบาย”) ฉบับน้ี ซึ่งเปPนไป

ตามพระราชบัญญัติคุLมครองขLอมูลส?วนบุคคล พ. ศ. 2562 ("พระราชบัญญัติฯ") เพื่อกำหนดกระบวนการของบริษัทฯ 

ในการเก็บรวบรวม ใชL และเป/ดเผยขLอมูล และสิทธ์ิอ่ืน ๆ ของเจLาของขLอมูลส?วนบุคคล (ตามท่ีกำหนดไวLดLานล?าง)  

 

นโยบายฉบับน้ีมีวัตถุประสงคWเพื่อกำหนดกรอบการทำงานที่เหมาะสมสำหรับการจัดการขLอมูลส?วนบุคคล (ตามที่ไดL

นิยามไวLดLานล?าง) และเพื่อใหLแน?ใจว?ามีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอในการคุLมครองและรักษาความ

ปลอดภัยขLอมูลส?วนบุคคลท่ีบริษัทฯกำลังรวบรวม ใชL และเป/ดเผยตามพระราชบัญญัติฯและกฎเกณฑWต?างๆ ท่ีเก่ียวขLอง 

 

บริษัทฯ อาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้เปPนครั ้งคราวเพื่อใหLแน?ใจว?านโยบายฉบับนี้เปPนปhจจุบันและสอดคลLองกับ

สถานการณWปhจจุบัน การพัฒนาในอนาคต แนวโนLมอุตสาหกรรม การจัดการความเสี่ยง และ/หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ 

ในขLอกำหนดทางกฎหมายหรือกฎเกณฑW 

 

1. ขอบเขตและวัตถุประสงคJ

1.1 นโยบายนี้จัดทำขึ้นเพื่อใหLแน?ใจว?าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯเปPนไปตามพระราชบัญญัติฯ รวมถึงกฎหมาย

และกฎเกณฑWอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขLอง และเปPนไปตามมาตรฐานสากลอันเก่ียวขLองกับการคุLมครองขLอมูลส?วนบุคคล 

1.2 นโยบายฉบับน้ีมีผลบังคับใชLกับกรรมการ ผูLบริหาร และพนักงานทุกคน และครอบคลุมถึงการติดต?อทางธุรกิจ

ท้ังหมดในทุกเขตอำนาจศาลท่ีบริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู? 
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1.3 นโยบายฉบับน้ีถือเปPนส?วนหน่ึงของขLอบังคับการทำงานของบริษัทฯ ซ่ึงพนักงานของบริษัทตLองปฏิบัติตาม

อย?างเคร?งครัด 

 

2. นิยาม 

“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท พรีเชียส ชิพป/0ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย?อยของบริษัท 

“บริษัทย2อย” หมายถึง บริษัทย?อยของบริษัทและบริษัทท่ีเก่ียวขLอง รายละเอียดตามท่ีระบุไวLบนเว็บไซตWของบริษัทฯ 

ภายใตLหัวขLอ โครงสรLางกลุ?มบริษัท  

“ผู)ควบคุมข)อมูลส2วนบุคคล” หมายถึง บริษัทฯ 

“เจ)าของข)อมูลส2วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซ่ึงเปPนเจLาของขLอมูลส?วนบุคคลซ่ึงบริษัทมีการเก็บรวบรวม ใชL 

หรือเป/ดเผยขLอมูลส?วนบุคคล รวมถึงแต?ไม?จำกัดเพียง ลูกคLา ผูLถือหุLน คู?คLา ผูLใหLบริการ และผูLมีส?วนไดLเสียกับบริษัทฯ 

“ผู)ประมวลผลข)อมูลส2วนบุคคล” หมายถึง บุคคลซ่ึงดำเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใชL หรือเป/ดเผยขLอมูลส?วน

บุคคลตามคำส่ังหรือในนามของผูLควบคุมขLอมูลส?วนบุคคล 

“ข)อมูลส2วนบุคคล” หมายถึง ขLอมูลใด ๆ เก่ียวกับบุคคลซ่ึงทำใหLสามารถระบุตัวบุคคลน้ันไดL ไม?ว?าทางตรงหรือ

ทางอLอม แต?ไม?รวมถึงขLอมูลของผูLถึงแก?กรรมโดยเฉพาะ 

“ข)อมูลส2วนบุคคลที่มีความอ2อนไหว” หมายถึง ขLอมูลที่เปPนเรื่องส?วนบุคคลโดยแทLของบุคคล ซึ่งมีความละเอียดอ?อน

และก?อใหLเกิดความเสี่ยงที่สำคัญต?อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลซึ่งรวมถึงขLอมูลที่เกี่ยวขLองกับ เชื้อชาติหรือ

เผ?าพันธุW ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม 

ขLอมูลสุขภาพ ความพิการ ขLอมูลสหภาพแรงงาน ขLอมูลพันธุกรรม ขLอมูลชีวภาพ หรือขLอมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต?อเจLาของ

ขLอมูลส?วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามท่ีคณะกรรมการคุLมครองขLอมูลส?วนบุคคลประกาศกำหนด 

“เจ)าหน)าที่คุ)มครองข)อมูลส2วนบุคคล” หมายถึง เจLาหนLาท่ีผูLรับผิดชอบใหLคำปรึกษา ดูแล และติดตามการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติฯ รวมทั้งประสานงานและร?วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุLมครองขLอมูลส?วนบุคคล ในประเด็นต?าง 

ๆ ของบริษัทฯ อันเกี่ยวขLองกับการเก็บรวบรวม ใชL หรือเป/ดเผยขLอมูลส?วนบุคคล และหนLาที่อื่น ๆ ซึ่งอาจถูกกำหนดว?า

จำเปPนจะตLองดำเนินการโดยพระราชบัญญัติฯ 

“คณะกรรมการคุ)มครองข)อมูลส2วนบุคคล” หมายถึง คณะกรรมการที่ไดLรับการแต?งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติฯ โดยมี

หนLาที่และอำนาจกำกับดูแล ออกหลักเกณฑW มาตรการ หรือขLอปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวขLองกับการคุLมครองขLอมูลส?วนบุคคล

ตามพระราชบัญญัติคุLมครองขLอมูลส?วนบุคคล พ.ศ. 2562  

3. การเก็บรวบรวม/ใช)ข)อมูลส2วนบุคคล 

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมขLอมูลส?วนบุคคลเท?าที่จำเปPน ภายใตLวัตถุประสงคWและขอบเขตที่ไดLแจLงไปยังเจLาของขLอมูลส?วน

บุคคลก?อนหรือในขณะท่ีมีการรวบรวมขLอมูล 
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3.1 การรวบรวมข)อมูลส2วนบุคคล 

บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเพื่อใหLแน?ใจว?าการเก็บรวบรวมขLอมูลส?วนบุคคลจากเจLาของขLอมูลส?วนบุคคลเปPนไป

ตามแนวทางต?อไปน้ี 

3.1.1 ก?อนการเก็บรวบรวมขLอมูลส?วนบุคคล บริษัทฯ จะพิจารณาดังต?อไปน้ี: 

• พิจารณาว?าขLอมูลส?วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวมโดยบริษัทฯ นั้นมีความจำเปPนสำหรับวัตถุประสงคWในการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัทหรือไม? 

• พิจารณาวัตถุประสงคWของการเก็บรวบรวม ใชL หรือเป/ดเผยขLอมูลส?วนบุคคลนั้นอยู?ภายใตLขLอยกเวLนทาง

กฎหมายที่อนุญาตใหLบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใชL หรือเป/ดเผยขLอมูลส?วนบุคคลโดยไม?ตLองไดLรับความยินยอมจาก

เจLาของขLอมูลส?วนบุคคลหรือไม? 

หากคำตอบของคำถามขLางตLนขLอใดขLอหนึ่งคือ “ไม?ใช?” บริษัทฯจะตLองไดLรับความยินยอมจากเจLาของขLอมูลส?วนบุคคล 

หรือ หากไม?สามารถทำไดL บริษัทฯจะหลีกเลี่ยงการเก็บรวบรวมขLอมูลส?วนบุคคลดังกล?าว หากขLอมูลส?วนบุคคลดังกล?าว

ถูกเก็บรวบรวมก?อนที่นโยบายฉบับนี้จะมีผลบังคับใชL บริษัทฯ จะทำลายขLอมูลส?วนบุคคลดังกล?าวตามที่กำหนดไวLในขLอ 

10 ของนโยบายฉบับน้ี 

3.1.2 ก?อนหรือในขณะที่มีการเก็บรวบรวมขLอมูลส?วนบุคคลครั้งแรกจากเจLาของขLอมูลส?วนบุคคล บริษัทฯ จะตLองแจLง

ใหLเจLาของขLอมูลส?วนบุคคลทราบรายละเอียดดังต?อไปน้ี 

• วัตถุประสงคWของการรวบรวมขLอมูลส?วนบุคคล รวมถึงการแจLงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากเจLาของขLอมูลส?วน

บุคคลไม?ยินยอมเป/ดเผยขLอมูลส?วนบุคคลดังกล?าว 

• การแจLงเพื่อทราบ กรณีที่เจLาของขLอมูลส?วนบุคคลตLองจำเปPนจะตLองเป/ดเผยขLอมูลส?วนบุคคลของตนเพื่อใหL

เปPนไปตามกฎหมาย หรือ สัญญา หรือ ในกรณีที่จำเปPนตLองใหLขLอมูลส?วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคWในการทำ

สัญญา รวมถึงการแจLงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนหากเจLาของขLอมูลส?วนบุคลไม?เป/ดเผยขLอมูลส?วนบุคคลดังกล?าว 

• ขLอมูลส?วนบุคคลท่ีบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและระยะเวลาในการจัดเก็บขLอมูลส?วนบุคคล 

• ประเภทของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีบริษัทฯ อาจเป/ดเผยขLอมูลส?วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม 

• ขLอมูล ท่ีอยู? และรายละเอียดช?องทางการติดต?อของบริษัทฯ ในฐานะผูLควบคุมขLอมูล 

• สิทธ์ิของเจLาของขLอมูลส?วนบุคคลดังท่ีกล?าวไวLภายใตLนโยบายฉบับน้ี 

3.1.3 หากบริษัทฯ มีความจำเปPนที่จะตLองเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคWในการประมวลผลขLอมูลส?วนบุคคล เวLนแต?เปPน

กรณีที่กฎหมายไม?ไดLกำหนดใหLตLองไดLรับความยินยอมจากเจLาของขLอมูลส?วนบุคคล เจLาของขLอมูลส?วนบุคคลจะตLอง
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ไดLรับแจLงถึงวัตถุประสงคWใหม? และบริษัทฯ จะตLองไดLรับความยินยอมจากเจLาของขLอมูลส?วนบุคคลก?อนการประมวลผล

ใด ๆ จะเกิดข้ึน เวLนแต?จะเปPนกรณีท่ีกฎหมายไม?ไดLกำหนดใหLตLองไดLรับความยินยอมจากเจLาของขLอมูลส?วนบุคคล 

3.2 วิธีการเก็บรวบรวม/ใช)ข)อมูลส2วนบุคคล 

3.2.1 การเก็บรวบรวม และ/หรือ ใชLขLอมูลส?วนบุคคลท่ีไม2ต)องการความยินยอมจากเจLาของขLอมูลส?วนบุคคล 

(1) บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมและ/หรือ ใชLขLอมูลส?วนบุคคลท่ีไม?ใช?ขLอมูลส?วนบุคคลที่มีความอ?อนไหวโดยไม?ไดLรับ

ความยินยอมจากเจLาของขLอมูลส?วนบุคคล หากวัตถุประสงคWของการรวบรวมอยู?ภายใตLวัตถุประสงคWใด ๆ ท่ี

กำหนดไวLในขLอ 6 ของนโยบายฉบับน้ี และ/หรือ เหตุผลทางกฎหมายอื่นใดที่ไดLรับอนุญาตจากพระราชบัญญัติ

ฯ และ/หรือ กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขLอง 

(2) บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมและ/หรือ ใชLขLอมูลส?วนบุคคลท่ีมีความอ?อนไหวโดยไม?ไดLรับความยินยอมจากเจLาของ

ขLอมูลส?วนบุคคล หากวัตถุประสงคWของการเก็บรวบรวม และ/หรือ ใชLเปPนไปตามวัตถุประสงคWที่อนุญาตโดย 

พระราชบัญญัติฯ และ/หรือ กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขLอง 

3.2.2 การเก็บรวบรวมและ/หรือ ใชLขLอมูลส?วนบุคคลท่ีต)องได)รับความยินยอมจากเจLาของขLอมูลส?วนบุคคล 

หากขLอมูลส?วนบุคคลที่บริษัทฯ ตLองการไดLรับจากเจLาของขLอมูลส?วนบุคคลไม?อยู?ในวัตถุประสงคWที่กล?าวถึงในขLอ 3.2.1 

ขLางตLน บริษัทฯ จะตLองขอความยินยอมอย?างชัดแจLงจากเจLาของขLอมูลส?วนบุคคลดLวยวิธีการดังต?อไปนี้ก?อนดำเนินการ

เก็บรวบรวมและ/หรือ ใชLขLอมูลส?วนบุคคล (เวLนแต? ไม?สามารถขอความยินยอมไดLอันเนื่องมาจากพฤติการณWโดยทั่วไป

ของสถานการณW) 

(1) การรวบรวม/ใชLขLอมูลส?วนบุคคลในรูปแบบกระดาษ 

ในการรวบรวมขLอมูลส?วนบุคคลในรูปแบบกระดาษ บริษัทฯ จะตLองจัดทำแบบฟอรWมความยินยอมเพ่ือขอความ

ยินยอมจากเจLาของขLอมูลส?วนบุคคล 

(2) การรวบรวม/ใชLขLอมูลส?วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสW 

ในกรณีของการเก็บรวบรวม/ใชLขLอมูลส?วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสW บริษัทฯ จะจัดเตรียมเอกสารขอ

ความยินยอมเพื่อใชLสำหรับการขอความยินยอมโดยไม?มีการตอบคำถามล?วงหนLา (กล?าวคือ ไม?ตั้งค?าเริ่มตLนใน

กล?องขLอความท่ีเจLาของขLอมูลส?วนบุคคลสามารถเลือกไดLเพียงยืนยันหรือยอมรับเง่ือนไขใด ๆ) 

ในการรวบรวม/ใชLขLอมูลส?วนบุคคล บริษัทฯ จะตLองตรวจสอบเพื่อใหLแน?ใจว?าไดLรับความยินยอมโดยเสรีดLวยความสมัคร

ใจของเจLาของขLอมูลส?วนบุคคล บริษัทฯ จะตLองตรวจสอบเพ่ือใหLแน?ใจว?าการปฏิบัติตามสัญญา รวมถึงขLอกำหนดในการ

ใหLบริการ จะไม?มีเง่ือนไขในการยินยอมใหLประมวลผลขLอมูลส?วนบุคคลท่ีไม?จำเปPนสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาน้ัน 

3.2.3 บันทึกขLอมูลส?วนบุคคลท่ีรวบรวม 
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บริษัทฯ จะเก็บและรักษาบันทึกกิจกรรมการเก็บรวบรวมขLอมูลส?วนบุคคล ซึ่งจัดทำโดยแยกประเภทขLอมูลส?วนบุคคลท่ี

รวบรวม วัตถุประสงคWในการรวบรวม/ใชLขLอมูลส?วนบุคคล ระยะเวลาการเก็บรักษาขLอมูลส?วนบุคคลที่บริษัทฯไดL

รวบรวม ใชL และ/หรือเป/ดเผย บริษัทฯ จะแกLไขหรือปรับปรุงบันทึกดังกล?าวอย?างสม่ำเสมอเพื่อใหLมีความถูกตLองและ

ครบถLวนตลอดเวลา 

บันทึกกิจกรรมการเก็บรวบรวมขLอมูลส?วนบุคคลของแต?ละแผนกจะไดLรับการจัดเก็บดูแลโดยหัวหนLาแผนกและ

เจLาหนLาท่ีคุLมครองขLอมูลส?วนบุคคล 

 

4. การใช)ข)อมูลส2วนบุคคล 

บริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักการและแนวทางต?อไปน้ีในการใชLขLอมูลส?วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม 

4.1 ขLอมูลส?วนบุคคลอาจถูกใชLเพ่ือวัตถุประสงคWเฉพาะท่ีแจLงต?อเจLาของขLอมูลส?วนบุคคลในขณะท่ีมีการเก็บรวบรวม

ขLอมูลเท?าน้ัน 

4.2 ขLอมูลส?วนบุคคลท่ีไดLเก็บรวบรวมซึ่งสามารถเก็บรวบรวมไดLโดยไม?ตLองขอความยินยอมจากเจLาของขLอมูลส?วน

บุคคล สามารถนำมาใชLเพ่ือวัตถุประสงคWเฉพาะตามท่ีระบุไวLในขLอ 3.2.1 เท?าน้ัน 

4.3 บริษัทฯ จะเก็บบันทึกการใชLขLอมูลส?วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมไวLเปPนส?วนหนึ่งของบันทึกกิจกรรมการเก็บรวบรวม

ขLอมูลส?วนบุคคลของบริษัทฯ 

4.4 บริษัทฯ จะกำหนดเงื่อนไขและวิธีการในการเขLาถึงขLอมูลส?วนบุคคลที่บริษัทฯ ไดLรวบรวมไวLเพื่อใชLหรือเป/ดเผย

ตามวัตถุประสงคWท่ีเจLาของขLอมูลส?วนบุคคลไดLรับแจLง 

 

5. แหล2งท่ีมาของข)อมูลส2วนบุคคล 

บริษัทอาจรวบรวมขLอมูลส?วนบุคคลจากแหล?งต?อไปน้ี 

5.1 ขLอมูลส?วนบุคคลท่ีไดLรับโดยตรงจากเจLาของขLอมูลส?วนบุคคล 

5.2 ขLอมูลส?วนบุคคลท่ีไดLรับจากบริษัทย?อยของบริษัท 

5.3 ขLอมูลส?วนบุคคลท่ีไดLรับจากบุคคลท่ีสาม เช?น ตัวแทน ผูLใหLบริการ และ/หรือ คู?คLาท่ีประมวลผลขLอมูล 

5.4 ขLอมูลส?วนบุคคลที่รวบรวมจากการเยี่ยมชมเว็บไซตW เช?น ชื่อของผูLใชLอินเทอรWเน็ต และ IP Address วันที่และ

เวลาท่ีเย่ียมชมเว็บไซตW เว็บไซตWท่ีเขLาเย่ียมชม ท่ีอยู?ของเว็บไซตWท่ีเช่ือมต?อโดยตรงกับท่ีอยู?ของบริษัทฯ 

5.5 ขLอมูลส?วนบุคคลท่ีสามารถรวบรวมไดLจากบันทึกสาธารณะและบันทึกท่ีไม?เป/ดเผยต?อสาธารณะ ซ่ึงบริษัทมีสิทธิ

รวบรวมตามกฎหมาย 
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5.6 ขLอมูลส?วนบุคคลท่ีรวบรวมจากองคWกรของรัฐบาลหรือหน?วยงานอ่ืน ๆ ท่ีไดLรับอนุญาต 

 

6. วัตถุประสงคJในการเก็บรวบรวมและใช)ข)อมูลส2วนบุคคล 

6.1 บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมหรือใชLขLอมูลส?วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคWหรือกิจกรรมต?าง ๆ เช?น การจัดซื้อจัดจLาง 

การทำสัญญา การทำธุรกรรมทางการเงิน การดำเนินกิจการของบริษัทฯ การติดต?อประสานงานต?าง ๆ หรือเพ่ือ

ปรับปรุงคุณภาพการทำงานใหLมีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น เช?น การจัดทำฐานขLอมูล วิเคราะหWและพัฒนา

กระบวนการดำเนินงาน และ/หรือเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขLองกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะ

จัดเก็บและใชLขLอมูลส?วนบุคคลตามระยะเวลาเท?าที่จำเปPนตามวัตถุประสงคWขLางตLนหรือตามที่กฎหมายกำหนดไวL

เท?าน้ัน  

6.2 ขLอมูลส?วนบุคคลของ พนักงาน ที่ปรึกษา ผูLรับเหมา ผูLสมัครงาน และ/หรือ พนักงานชั่วคราว อาจถูกนำไปใชLเพ่ือ

วัตถุประสงคWต?อไปน้ี เพ่ือสัญญาจLางงาน ประกันสังคม ภาษี ประกันภัย ประกันชีวิต – ประกันสุขภาพ การเขLาถึง

สิทธิสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล ประวัติสุขภาพ การประเมินผลงาน การจ?ายเงินเดือนค?าจLาง การ

ตรวจสอบประวัติทางการศึกษา ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (ในบางตำแหน?งงาน) ตรวจสอบสถานะทางการ

เงิน (ในบางตำแหน?งงาน)  และ/หรือ ประวัติส?วนบุคคลสำหรับการรับสมัครงาน  

6.3 ขLอมูลส?วนบุคคลของ ลูกคLา คู?คLา หุLนส?วนธุรกิจ ผูLถือหุLน ผูLใหLกูL ผูLถือหุLนกูL ผูLถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือนัก

ลงทุน บริษัทฯ อาจใชLขLอมูลเพ่ือวัตถุประสงคWดังต?อไปน้ี 

• เพื่อธุรกรรมทางธุรกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวขLอง การวิจัยและพัฒนา การตลาด การประชาสัมพันธWและการ

โฆษณา กิจกรรมความรับผิดชอบต?อสังคม (CSR activities) 

• เพ่ือปรับปรุงบริการและประสิทธิภาพ 

• เพ่ือรับเร่ืองรLองเรียนจากลูกคLาและผูLมีส?วนไดLส?วนเสีย 

• เพื่อการสื่อสารกับผูLมีส?วนไดLส?วนเสียที่เกี่ยวขLองทั้งทางโทรศัพทW ขLอความ อีเมล ไปรษณียW และช?องทางการ

สื ่อสารอื ่นๆ เช?น ส?งการแจLงเตือน ตรวจสอบบัญชีของลูกคLาและผู Lมีส?วนไดLส?วนเสีย การสำรวจและ

แบบสอบถาม 

• ตรวจสอบขLอมูลของผูLมีส?วนไดLส?วนเสียท่ีเก่ียวขLองตามกฎหมายและระเบียบขLอบังคับ 

6.4 หากบริษัทฯ ว?าจLางผูLประมวลผลขLอมูลส?วนบุคคลซึ่งเปPนผูLใหLบริการภายนอก เช?น สำนักงานกฎหมาย บริษัท

ประกัน โรงพยาบาล และผูLใหLบริการดLานไอที เปPนตLน บริษัทฯ จะดูแลใหLแน?ใจว?าผูLประมวลผลขLอมูลส?วนบุคคล
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ดังกล?าวดำเนินการต?อขLอมูลส?วนบุคคลเปPนความลับ ผูLใหLบริการภายนอกจะไม?ไดLรับอนุญาตใหLใชLขLอมูลส?วน

บุคคลเพ่ือวัตถุประสงคWอ่ืนนอกเหนือจากท่ีบริษัทฯ กำหนด 

6.5 บริษัทฯ จะไม?ใชLขLอมูลส?วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคWใด ๆ ที่แตกต?างจากวัตถุประสงคWที่เคยไดLแจLงแก?เจLาของขLอมูล

ส?วนบุคคล ยกเวLนกรณีดังต?อไปน้ี 

ก. เจLาของขLอมูลส?วนบุคคลไดLรับแจLงวัตถุประสงคWใหม?ดังกล?าวแลLว และไดLรับความยินยอมล?วงหนLา 

ข. บริษัทฯ จำเปPนตLองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ และ/หรือกฎหมายอ่ืน ๆ 

 

7. การเป=ดเผยข)อมูลส2วนบุคคล 

บริษัทฯ จะไม?เป/ดเผยขLอมูลส?วนบุคคลของเจLาของขLอมูลส?วนบุคคลโดยปราศจากความยินยอมจากเจLาของขLอมูลส?วน

บุคคล และจะเป/ดเผยตามวัตถุประสงคWที่ไดLมีการแจLงไวLดLานบน อย?างไรก็ดี เพื่อใหLเปPนประโยชนWต?อการดำเนินงานของ

บริษัทฯ และ/หรือ การใหLบริการแก?เจLาของขLอมูลส?วนบุคคล บริษัทฯ อาจมีความจำเปPนในการเป/ดเผยขLอมูลส?วนบุคคล

ของเจLาของขLอมูลส?วนบุคคล ใหLแก?บริษัทย?อย ผูLประมวลผลขLอมูลส?วนบุคคล หรือบุคคลอื่นที่กำหนดทั้งในและ

ต?างประเทศ โดยในการเป/ดเผยขLอมูลส?วนบุคคลใหLแก?บุคคลดังกล?าว บริษัทจะดำเนินการใหLบุคคลดังกล?าวเก็บรักษา

ขLอมูลส?วนบุคคลไวLเปPนความลับ และไม?นำไปใชLเพ่ือวัตถุประสงคWอ่ืนนอกเหนือจากขอบเขตท่ีบริษัทไดLกำหนดไวL 

บริษัทฯ อาจเป/ดเผยขLอมูลส?วนบุคคลของเจLาของขLอมูลส?วนบุคคล ภายใตLหลักเกณฑWที่กฎหมายกำหนด เช?น การ

เป/ดเผยขLอมูลต?อหน?วยงานราชการ หน?วยงานภาครัฐ และ/หรือ หน?วยงานกำกับดูแล บริษัทฯ อาจเป/ดเผยขLอมูลส?วน

บุคคลในกรณีที่มีการรLองขอใหLเป/ดเผยขLอมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย เช?น การรLองขอขLอมูลเพื่อการฟ�องรLองหรือ

ดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือการรLองขอจากหน?วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที ่มีความเกี ่ยวขLองกับ

กระบวนการทางกฎหมาย 

8.  แนวทางในการดำเนินการคุ)มครองข)อมูลส2วนบุคคล 

บริษัทฯ จะกำหนดมาตรการต?าง ๆ เพื ่อการรักษาความปลอดภัยของขLอมูลส?วนบุคคลที่สอดคลLองกับกฎหมาย 

หลักเกณฑW ระเบียบ และแนวปฏิบัติดLานการคุLมครองขLอมูลส?วนบุคคลใหLแก?พนักงานของบริษัทฯ และบุคคลอื่นท่ี

เกี่ยวขLอง บริษัทฯ จะสนับสนุนและส?งเสริมใหLพนักงานมีความรูLและตระหนักถึงหนLาที่และความรับผิดชอบในการเก็บ

รวบรวม การจัดเก็บรักษา การใชL และการเป/ดเผยขLอมูลส?วนบุคคล โดยไดLมีการกำหนดใหLพนักงานของบริษัทฯ ตLอง

ปฏิบัติตามนโยบายฯ และแนวปฏิบัติการคุLมครองขLอมูลส?วนบุคคลตามที่บริษัทฯกำหนดไวL เพื่อใหLบริษัทฯสามารถ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯโดยสมบูรณW 

มาตรการรักษาความปลอดภัยของขLอมูลส?วนบุคคลของบริษัทฯ มีดังต?อไปน้ี 
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8.1 กำหนดสิทธิในการเขLาถึง ใชL เป/ดเผย การประมวลผลขLอมูลส?วนบุคคล เฉพาะบุคคลหรือกลุ?มบุคคลที่กำหนด

เท?านั้น รวมถึงตLองมีการยืนยันตัวบุคคลสำหรับผูLที่เขLาถึงขLอมูลส?วนบุคคล ผูLมีส?วนเกี่ยวขLองทุกฝ�ายจะตLอง

ปฏิบัติตามขLอกำหนดอย?างเคร?งครัด 

8.2 ในกรณีที่มีการส?งโอนขLอมูลส?วนบุคคลไปต?างประเทศหรือการนำขLอมูลส?วนบุคคลไปเก็บที่ฐานขLอมูลในระบบ

อื่น บริษัทฯ จะตLองดำเนินการเพื่อใหLมั่นใจว?าผูLเก็บรักษาขLอมูลในประเทศปลายทางมีมาตราการคุLมครอง

ขLอมูลส?วนบุคคล โดยมาตรฐานการคุLมครองส?วนบุคคลจะตLองเทียบเท?าหรือดีกว?ามาตรฐานที่ไดLระบุไวLใน

นโยบายฉบับน้ี 

8.3 เอกสารที่มีขLอมูลส?วนบุคคลของพนักงานถูกหLามไม?ใหLนำกลับมาใชLซ้ำ เอกสารดังกล?าวจะถูกทำลายเม่ือ

พนักงานพLนสภาพการเปPนพนักงาน หรือเมื่อพLนกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายอนุญาตไวLเปPนการเฉพาะ ยกเวLน

กรณีท่ีอยู?ระหว?างการดำเนินการทางกฎหมายอ่ืน ๆ 

8.4 กรณีที่เกิดการฝ�าฝ�นมาตราการรักษาความปลอดภัยของขLอมูลส?วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี้ หรือขLอมูลส?วน

บุคคลนั้นรั ่วไหลสู?สาธารณะ บริษัทฯ จะแจLงเจLาของขLอมูลส?วนบุคคลใหLทราบโดยเร็ว บริษัทฯ จะแจLง

หน?วยงานราชการตามท่ีกำหนดในพระราชบัญญัติฯ และบริษัทจะรับผิดชอบในการเยียวยาความเสียหายต?อ

เจLาของขLอมูลส?วนบุคคลที่ไดLรับความเสียหายจากการละเมิดขLอมูลส?วนบุคคลนั้น เมื่อไดLตรวจสอบและพิสูจนW

แลLวว?าเปPนความผิดพลาดของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากเจLาของขLอมูลส?วนบุคคล กรณีที่เจLาของขLอมูล

ส?วนบุคคลทำการเป/ดเผยขLอมูลของตนแก?บุคคลอ่ืนหรือบุคคลภายนอกโดยสมัครใจ และ/หรือ เจLาของขLอมูลส?วนบุคคล

ละเลยหรือไม?ปฏิบัติตามข้ันตอนการรักษาขLอมูลส?วนบุคคล 

 

9. ระยะเวลาจัดเก็บ และสถานท่ีจัดเก็บข)อมูลส2วนบุคคล 

บริษัทฯ จะเก็บรักษาขLอมูลส?วนบุคคลไวLตราบเท?าที่จำเปPน ตามวัตถุประสงคWและความจำเปPนในการรวบรวมและ

ครอบครองขLอมูลส?วนบุคคล ระยะเวลาการครอบครองขLอมูลส?วนบุคคลจะตLองเปPนไปตามขLอกำหนดของกฎหมายท่ี

บังคับใชLสำหรับแต?ละเรื่อง บริษัทฯ จะเก็บรักษาขLอมูลส?วนบุคคลไวLเปPนระยะเวลาหน่ึงหลังจากท่ีสัญญาหมดอายุ โดยท่ี

ระยะเวลาดังกล?าวเปPนไปตามระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายเกี่ยวขLอง บริษัทฯ จะจัดใหLมีการจัดเก็บและ/หรือระบบ

ที่เหมาะสมในการจัดเก็บขLอมูลส?วนบุคคลแต?ละประเภท ภายใตLสถานการณWเฉพาะ เช?น กรณีอยู?ระหว?างการพิจารณา

คดี ฯลฯ บริษัทฯ อาจตLองเก็บรักษาขLอมูลส?วนบุคคลเกินระยะเวลาที่กำหนด ระยะเวลาการจัดเก็บขLอมูลส?วนบุคคลจะ

ระบุอยู?ในบันทึกกิจกรรมการเก็บรวบรวมขLอมูลส?วนบุคคลของบริษัทฯ 
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ในกรณีที่มีการจัดเก็บขLอมูลส?วนบุคคลในต?างประเทศ บริษัทฯ จะตLองดำเนินการเพื่อใหLมั่นใจว?า ผูLเก็บรักษาขLอมูลส?วน

บุคคล/ผูLประมวลผลขLอมูลส?วนบุคคลในประเทศปลายทางมีมาตรการคุLมครองขLอมูลส?วนบุคคล โดยมาตรฐานการ

คุLมครองส?วนบุคคลจะตLองเทียบเท?าหรือดีกว?ามาตรฐานท่ีไดLระบุไวLในนโยบายฉบับน้ี 

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะกำหนดใหLพนักงาน บุคลากร ตัวแทน และบุคคลที่สาม (รวมถึงผูLประมวลผลขLอมูลส?วนบุคคล) 

ซึ่งเปPนผูLรับขLอมูลจากบริษัทฯ มีหนLาที่รักษาขLอมูลส?วนบุคคลไวLเปPนความลับและมีความปลอดภัยตามมาตรการที่บริษัทฯ

กำหนด เม่ือตLองมีการดำเนินการใด ๆ กับขLอมูลส?วนบุคคล 

 

10. สิทธิของเจ)าของข)อมูลส2วนบุคคล  

10.1 บริษัทฯ จะไม?จัดเก็บขLอมูลส?วนบุคคลเกินกว?าระยะเวลาการจัดเก็บที่กำหนดในขLอ 9 ขLางตLน โดยบริษัทฯ จะ

ลบหรือทำลายขLอมูลส?วนบุคคลหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษาที่ระบุไวLสำหรับขLอมูลแต?ละประเภท 

เมื่อขLอมูลส?วนบุคคลไม?จำเปPนสำหรับวัตถุประสงคWของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวขLองในการเก็บรวบรวม ใชL 

หรือเป/ดเผยขLอมูลดังกล?าวอีกต?อไป หรือตามคำขอจากเจLาของขLอมูลส?วนบุคคล 

10.2 แผนกต?าง ๆ ที่เกี่ยวขLองภายในบริษัทฯ จะมีหนLาที่ตรวจสอบและแยกขLอมูลส?วนบุคคลที่สิ้นสุดระยะเวลาการ

เก็บรักษาและดำเนินการทำลายเอกสารตามรูปแบบและวิธีการดังต?อไปน้ี 

10.2.1 หากขLอมูลส?วนบุคคลถูกจัดเก็บไวLในฉบับพิมพW การทำลายเอกสารที่เกี่ยวขLองควรดำเนินการโดย

การใชLเคร่ืองทำลายกระดาษ 

10.2.2 หากขLอมูลส?วนบุคคลถูกเก็บไวLในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสW แผนกที่ควบคุมเอกสารดังกล?าวควร

ติดต?อแผนกไอทีเพ่ือทำลายเอกสารอิเล็กทรอนิกสWท่ีเก่ียวขLอง 

 

11. สิทธิของเจ)าของข)อมูลส2วนบุคคล 

เจLาของขLอมูลส?วนบุคคลมีสิทธิรLองขอใหLดำเนินการใด ๆ เก่ียวกับขLอมูลส?วนบุคคล ดังต?อไปน้ี 

11.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม  

เวLนแต?จะมีขLอจำกัดในการเพิกถอนความยินยอมตามกฎหมาย ภาระผูกพันตามสัญญา และ/หรือเหตุผลอัน

ชอบดLวยกฎหมายอื่น ๆ เจLาของขLอมูลส?วนบุคคลอาจเพิกถอนความยินยอมไดLทุกเมื่อ กระบวนการเพิกถอน

ความยินยอมน้ันจะดำเนินการไดLโดยง?ายเช?นเดียวกับการใหLความยินยอม 
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11.2 สิทธิในการเข)าถึงข)อมูลส2วนบุคคล  

เจLาของขLอมูลส?วนบุคคลมีสิทธิขอเขLาถึงขLอมูลส?วนบุคคลและไดLรับการทำสำเนาขLอมูลส?วนบุคคลท่ีเก่ียวขLองกับ

เจLาของขLอมูลที่อยู?ภายใตLการครอบครองของบริษัทฯ หรือขอใหLเป/ดเผยการไดLมาของขLอมูลส?วนบุคคลซึ่งไดLมา

โดยปราศจากความยินยอมของเจLาของขLอมูล 

11.3   สิทธิในการแก)ไขข)อมูลส2วนบุคคลให)ถูกต)อง  

เจLาของขLอมูลส?วนบุคคลมีสิทธิขอแกLไขขLอมูลส?วนบุคคลของท?านใหLถูกตLอง เปPนปhจจุบัน สมบูรณW และไม?

ก?อใหLเกิดความเขLาใจผิด 

11.4   สิทธิในการลบข)อมูลส2วนบุคคล  

เจLาของขLอมูลส?วนบุคคลมีสิทธิขอใหLผูLควบคุมขLอมูลลบหรือทำลายขLอมูลส?วนบุคคล หรือทำใหLเปPนขLอมูลที่ไม?

สามารถระบุตัวท?านไดL เมื่อขLอมูลส?วนบุคคลไม?จำเปPนสำหรับวัตถุประสงคWในการเก็บรวบรวม ใชL หรือเป/ดเผย 

อีกต?อไป หรือเมื่อเจLาของขLอมูลส?วนบุคคลถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใชL หรือเป/ดเผย และในกรณีท่ี

ผูLควบคุมขLอมูลไม?มีเหตุทางกฎหมายสำหรับการเก็บรวบรวมขLอมูลส?วนบุคคลดังกล?าว หรือเจLาของขLอมูลส?วน

บุคคลคัดคLานการเก็บรวบรวม ใชL หรือเป/ดเผยขLอมูลส?วนบุคคล หรือขLอมูลส?วนบุคคลไดLรับการเก็บรวบรวม ใชL 

หรือเป/ดเผยอย?างผิดกฎหมาย 

11.5   สิทธิในการระงับการใช)ข)อมูลส2วนบุคคล  

เจLาของขLอมูลส?วนบุคคลมีสิทธิท่ีจะขอใหLผูLควบคุมขLอมูลจำกัดการใชLขLอมูลส?วนบุคคลในสถานการณWต?อไปน้ี  

• เมื่อผูLควบคุมขLอมูลอยู?ในกระบวนการตรวจสอบและ/หรือตรวจสอบคำขอของเจLาของขLอมูลส?วน

บุคคล หรือ 

• เมื่อไม?จำเปPนตLองเก็บรักษาขLอมูลส?วนบุคคลดังกล?าวเพื่อวัตถุประสงคWในการเก็บรวบรวมอีกต?อไป แต?

เจLาของขLอมูลส?วนบุคคลจำเปPนตLองขอเก็บรักษาเพ่ือวัตถุประสงคWในการก?อใหLเกิด การปฏิบัติตาม การ

ดำเนินการ หรือการป�องกันขLอเรียกรLองทางกฎหมาย 

11.6  สิทธิในการให)โอนย)ายข)อมูลส2วนบุคคล 

เจLาของขLอมูลส?วนบุคคลมีสิทธิท่ีจะไดLรับขLอมูลส?วนบุคคลของเจLาของขLอมูลจากผูLควบคุมขLอมูล ผูLควบคุมขLอมูล

ตLองดำเนินการใหLขLอมูลส?วนบุคคลดังกล?าวใหLอยู?ในรูปแบบที่สามารถอ?านไดLหรือใชLงานทั่วไปโดยใชLเครื่องมือ

หรืออุปกรณWอัตโนมัติ และสามารถใชLหรือเป/ดเผยดLวยวิธีอัตโนมัติไดL เจLาของขLอมูลส?วนบุคคลยังมีสิทธิรLอง

ขอใหLผูLควบคุมขLอมูลส?งหรือถ?ายโอนขLอมูลส?วนบุคคลในรูปแบบดังกล?าวไปยังผูLควบคุมขLอมูลรายอื่น หาก

สามารถทำไดLดLวยวิธีการอัตโนมัติหรือรLองขอโดยตรงเพื่อใหLไดLขLอมูลส?วนบุคคลในรูปแบบที่ผูLควบคุมขLอมูลส?ง 

หรือถ?ายโอนไปยังผูLควบคุมขLอมูลรายอ่ืน เวLนแต?จะเปPนไปไม?ไดLเน่ืองจากเหตุผลทางเทคนิค 
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11.7  สิทธิในการคัดค)านการประมวลผลข)อมูลส2วนบุคคล  

เจLาของขLอมูลส?วนบุคคลมีสิทธิขอคัดคLานการเก็บรวบรวม ใชL และเป/ดเผยขLอมูลส?วนบุคคลในเวลาใดก็ไดL

เจLาของขLอมูลส?วนบุคคลสามารถใชLสิทธิใดๆ เหล?านี้ไดLโดยส?ง คำขอในแบบฟอรJมอิเล็กทรอนิกสJ หรือ ส2งแบบฟอรJม

คำขอดำเนินการของเจ)าของข)อมูลส2วนบุคคล พรLอมแนบเอกสารที่จำเปPนทั้งหมดไปยังเจLาหนLาที่คุLมครองขLอมูลส?วน

บุคคลตามรายละเอียดท่ีระบุไวLในขLอ 15 ของนโยบายฉบับน้ี 

เมื่อบริษัทฯ ไดLรับคำรLองจากเจLาของขLอมูลส?วนบุคคล บริษัทฯ จะพิจารณาคำรLองตามมาตรการท่ีเหมาะสมภายใน 30 

วันนับแต?วันท่ีบริษัทฯ ไดLรับคำรLองขอดังกล?าว ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธการขอใชLสิทธิของเจLาของขLอมูลหากพบว?าการใชL

สิทธิดังกล?าวน้ันเปPนการขัดต?อกฎหมายหรือปฏิเสธการขอใชLสิทธิตามกฎหมายท่ีบังคับใชL 

 

12. การบังคับใช) 

 

12.1 นโยบายฉบับน้ีมีผลบังคับใชLกับคณะกรรมการ กรรมการผูLจัดการ ผูLบริหาร และพนักงานทุกระดับ 

12.2 นโยบายฉบับน้ีมีผลบังคับใชLกับทุกกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวขLองกับขLอมูลส?วนบุคคลใน

ทุกรูปแบบ 

12.3 ทุกแผนกในบริษัทฯ ที่มีส?วนเกี่ยวขLองกับขLอมูลส?วนบุคคล ตLองใชLขLอมูลส?วนบุคคลดLวยความระมัดระวัง

สูงสุด และตLองปฏิบัติตามหลักเกณฑWอย?างเคร?งครัดเม่ือเก็บรวบรวม ใชL และ/หรือเป/ดเผยขLอมูลส?วนบุคคล

ตามนโยบายฉบับน้ี 

12.4 ขLอมูลส?วนบุคคลถือเปPนความลับสูงสุด การเขLาถึงหรือการใชLขLอมูลส?วนบุคคลในทางที่ผิดโดยไม?ไดLรับ

อนุญาตถือเปPนการละเมิดระเบียบของบริษัทฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวขLอง อาจมีการดำเนินการทาง

วินัยกับผูLฝ�าฝ�นไม?ว?าความเสียหายจะเกิดข้ึนกับเจLาของขLอมูลส?วนบุคคลหรือไม?ก็ตาม 

 

13. การละเมิดข)อมูลส2วนบุคคล 

13.1 ในกรณีท่ีบุคคลใดพบว?ามีการรั่วไหลของขLอมูลส?วนบุคคล หรือมีเหตุอันควรสงสัยว?าอาจมีการรั่วไหลของขLอมูล

ส?วนบุคคล หรือการดำเนินการที่เกี่ยวขLองกับการเก็บรวบรวม ใชL หรือเป/ดเผยขLอมูลส?วนบุคคลโดยบริษัทฯ ท่ี

ขัดแยLงหรือไม?ปฏิบัติตามขLอกำหนดของ พระราชบัญญัติฯ และ/หรือระเบียบ และ/หรือขLอกำหนดที่เกี่ยวขLอง

ภายใตLนโยบายฉบับน้ี โปรดแจLงเจLาหนLาท่ีคุLมครองขLอมูลส?วนบุคคลของบริษัทฯ ผ?านช?องทางที่ระบุไวLในขLอ 15 

ของนโยบายฉบับน้ี 
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13.2 เจLาหนLาที่คุLมครองขLอมูลส?วนบุคคล และผูLบริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะประเมินการละเมิดและดำเนินการ

ตามความจำเปPนตามพระราชบัญญัติฯ และกฎเกณฑWท่ีเก่ียวขLอง 

13.3  ในการบริหารความเสี่ยงขององคWกรและหน?วยงานที่เกี่ยวขLองของบริษัทฯ ความเสี่ยงที่เกี่ยวขLองกับขLอมูลส?วน

บุคคลจะถูกพิจารณาร?วมกับการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวขLองกับ

ขLอมูลส?วนบุคคลโดยหน?วยงานตรวจสอบภายใน 

13.4  ในกรณีที่เกิดเหตุการรั่วไหลของขLอมูลส?วนบุคคล บริษัทฯ จะแจLงใหLหน?วยงานราชการที่เกี่ยวขLองทราบตามท่ี

กำหนดในพระราชบัญญัติฯ  

 

14. การทบทวนนโยบาย 

 

บริษัทฯ อาจทำการปรับปรุงหรือแกLไขนโยบายนี้เปPนครั้งคราวเพื่อใหLมั่นใจว?านโยบายฉบับน้ียังคงเปPนไปตามกฎหมายท่ี

เก่ียวขLอง สถานการณWปhจจุบัน และ/หรือการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจท่ีสำคัญใด ๆ 

 

นโยบายคุLมครองขLอมูลส?วนบุคคลฉบับน้ีไดLถูกทบทวนคร้ังล?าสุดเม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2564 

 

15. เจ)าหน)าท่ีคุ)มครองข)อมูลส2วนบุคคล 

บริษัทฯ ไดLแต?งตั้งเจLาหนLาที่คุLมครองขLอมูลส?วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) เพื่อใหLคำแนะนำและติดตาม

การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติฯ และการดำเนินงานภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวขLองและแนวทางในการ

ปกป�องขLอมูลส?วนบุคคล บทบาทและความรับผิดชอบของเจLาหนLาที ่คุ LมครองขLอมูลส?วนบุคคล ใหLเปPนไปตาม 

พระราชบัญญัติฯ 

 

รายละเอียดเจ)าหน)าท่ีคุ)มครองข)อมูลส2วนบุคคล  

ช่ือ:    นางสาวสิรสา สุภาวศิน (ผูLอำนวยการ - กฎหมาย) 

สถานท่ีติดต?อ:   เลขท่ี 8 ช้ันท่ี 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก  

กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย 

โทรศัพทW:   02-696-8854 

แฟPกซW:   02-236-7654 

อีเมล:    sirasa@preciousshipping.com  

 



 

บริษัท พรีเชียส ชิพป/0ง จำกัด (มหาชน)                                                                                             13 | หน=า 

 

16. ช2องทางการติดต2อ 

รายละเอียดผู)ควบคุมข)อมูล 

ช่ือ:    บริษัท พรีเชียส ชิพป/0ง จำกัด (มหาชน) 

สถานท่ีติดต?อ:  บริษัท พรีเชียส ชิพป/0ง จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 8 ช้ันท่ี จี, 7, 8 และ 9 ถนนสาทร

เหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย 

โทรศัพทW:   02-696-8000 

แฟPกซW:   0-2236-7654, 0-2633-8460 

อีเมล:    legal@preciousshipping.com  

Website:   www.preciousshipping.com  

 

รายละเอียดหน2วยงานกำกับดูแล 

เจLาของขLอมูลส?วนบุคคลท่ีตLองการติดต?อหน?วยงานของรัฐท่ีตรวจสอบและควบคุมการปกป�องขLอมูลส?วนบุคคล โปรด

ติดต?อตามช?องทางดังน้ี  

ช่ือ:  สำนักงานคณะกรรมการคุLมครองขLอมูลส?วนบุคคล 

โทรศัพทW:   02-142-1033 

อีเมล:   pdpc@mdes.go.th 

สถานท่ีติดต?อ: 120 หมู? 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) ศูนยWราชการฯ สำนักงาน

คณะกรรมการคุLมครองขLอมูลส?วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม ถนนแจLงวัฒนะ แขวงทุ?งสองหLอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 

ประเทศไทย 

 

นโยบายฉบับน้ีมีผลบังคับใชLต้ังแต?วันท่ี 16 สิงหาคม 2564 เปPนตLนไป  

 

 

 


