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ประกาศความเป็นส่วนตัว (ผู้สมคัรงานและบุคลากร) Privacy Notice for employee 
 บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จัดท าเพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพและเพื่อให้มีมาตรการ
เยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการตามพระราชบัญญัติน้ีสอดคล้องกับ
เงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  
บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นการด าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายท่ีบังคับใช้ ได้ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล มุ่งมั่นท่ีจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูลส่วนบุคคล จึงประกาศเพื่อเป็นหลักในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ รับทราบถึงความต้องการความปลอดภัยในการท า
ธุรกรรมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล จึงให้ความส าคัญด้านการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคลและการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้ก าหนดประกาศ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการด าเนินงาน ด้วยมาตรการท่ีเข้มงวดในการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทฯ ได้รับจะถูกน าไปใช้ตรงตามความต้องการของแต่
ละบุคคลและถูกต้องตามกฎหมาย  
 
ท้ังนี้ ท่านจะต้องอ่านและท าความเข้าใจประกาศฉบับน้ีอย่างละเอียด ดังน้ี 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราจะเก็บรวบรวม และวัตถุประสงค์ของการประมวลผล 
เราอาจจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ซ่ึงรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว  ตามท่ีก าหนดไว้ใน มาตรา 26  พ.ร.บ.คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล และท่ีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“คณะกรรมการ”) ก าหนด) ซ่ึงรวมถึง  

 การสรรหาพนักงาน เจ้าหน้าท่ี หรือบุคลากร ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, ชื่อเล่น, รูปถ่าย, ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้, เบอร์โทรศัพท์, 
อีเมล์ (E-mail), หมายเลขประจ าตัวประชาชน, วันเดือนปีเกิด, วุฒิการศึกษา, สัญชาติ, เชื้อชาติ, ศาสนา, เลขบัญชีธนาคาร, 
ทะเบียนรถ เป็นต้น ทางบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลเพ่ือการพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมหรือคุณสมบัติของผู้สมัครงานในการ
จ้างงาน รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาและเสนอต าแหน่งอื่นท่ีเหมาะสมอื่น ๆ 

 งานฐานข้อมูลทะเบียนลูกจ้าง ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, ชื่อเล่น, รูปถ่าย, ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์ (E-mail), 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน, วันเดือนปีเกิด, วุฒิการศึกษา, สัญชาต,ิ เชื้อชาต,ิ ศาสนา, เลขบัญชีธนาคาร, ทะเบียนรถ เป็น
ต้น ทางบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส าหรับจัดท าเป็นประวัติพนักงานแยกตามสังกัด เป็นทะเบียนข้อมูลลูกจ้าง  ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน  โดยจะมีการจัดเก็บเป็นไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมีการจัดเป็นเป็นแฟ้มข้อมูลแยกตามรายบุคคล  

 การจ่ายเงินเดือนพนักงานและนักศึกษาฝึกงานบนระบบบริหารงานบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, วันเดือนปีเกิด, 
วันเริ่มงาน, ท่ีอยู่, หมายเลขประจ าตัวประชาชน, หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร, เพศ เป็นต้น ตามรูปแบบความจ าเป็นท่ี
ต้องใช้ในการค านวณการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน และนักศึกษาฝึกงาน 

 การช าระภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย (ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก) โดยมีการใช้ข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
ตามแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา 59 แห่งประมวลรัษฎากร ส าหรับการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามมาตรา 
50 (1) กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) (2) 

 งานประกันสังคม ประกอบด้วย การแจ้งเข้าผู้ประกันเข้าท างาน, การช าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม, การแจ้งลาออก 
โดยมีการใช้ข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขประจ าตัวประชาชน เป็นต้น ตามแบบรายละเอียดการน าส่งเงินสมทบ (สปส.
1-10), แบบแจ้งผู้ประกันเข้าท างาน (สปส. 1-03), แบบแจ้งการลาออกของผู้ประกันตน (สปส. 6-09) 

 งานกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เช่น ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขประจ าตัวประชาชน, วันเดือนปีเกิด, วันเริ่มงาน, ผู้รับผลประโยชน์ 
เป็นต้น 

 การพัฒนาพนักงาน เช่น ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขประจ าตัวประชาชน เป็นต้น ส าหรับการขอเข้ารับการอบรมท้ังภายใน และ
ภายนอก เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
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 งานสวสัดิการ เช่น ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นต้น ประกอบการเบิกจ่าย สวัสดิการ ประกอบด้วย เงิน
ช่วยเหลือสวัสดิการต่าง ๆ 

 สิทธิค่ารักษาพยาบาล เช่น ชื่อ-นามสกุล, วันท่ีเข้ารับการรักษา, สาเหตุของอาการ, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น เพื่อใช้ใน
เบิกจ่ายตามสิทธิค่ารักษาพยาบาล ตามวงเงินการรักษาของแต่ละบุคคล และช่วยงานแนวทางการดูแลพนักงาน 

 งานกิจกรรมภายในบริษัทฯ เช่น ชื่อ-นามสกุล, ต าแหนง่, รูปถ่าย เป็นต้น เพื่อใช้ในการโปรโมทกิจกรรมภายในบริษัทฯ 
 การบันทึกภาพ CCTV ก่อนเข้าพื้นท่ีของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ และป้องกันการกระท าความผิดภายในบริษัทฯ 
 การออกหนังสือรับรองการท างาน และเงินเดือน เช่น ชื่อ-นามสกุล, วันเริ่มงาน, ต าแหน่ง, สังกัด, อัตราเงินเดือน เป็นต้น เพื่อ

ยื่นรับรองข้อมูลของพนักงานให้กับหน่วยงานภายนอก 
 การปรับเงินเดือน เช่น ชื่อ-นามสกุล, วันเริ่มงาน, ต าแหน่ง, สังกัด, อัตราเงินเดือน เพื่อใช้ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน

ประจ าปี ส าหรับการปรับเงินเดือน จ่ายโบนัส รวมถึงการโยกย้ายหน้าท่ี และปรับเลื่อนต าแหน่ง 
 การประเมินผลงาน เช่น ชื่อ-นามสกุล, วันเริ่มงาน, ต าแหน่ง, สังกัด, อัตราเงินเดือน เพื่อใช้ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน

ประจ าปี ส าหรับการปรับเงินเดือน จ่ายโบนัส รวมถึงการโยกย้ายหน้าท่ี และปรับเลื่อนต าแหน่ง เพื่อยื่นการท างานของ
พนักงานแต่ละบุคคล 

 การบันทึกเวลาการท างาน เช่น ชื่อ-นามสกุล, ลายนิ้วมือ เป็นต้น ส าหรับลงเวลาการเข้าออกงานของพนักงานแต่ละบุคคล  
 ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศส าหรับพนักงาน เช่น ชื่อ-นามสกุล, ต าแหน่ง, เงินเดือน เป็นต้น โดยจะถูกจัดเก็บ รวบรวม 

ตลอดระยะเวลาเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง 
 การลางาน เช่น ชื่อ-นามสกุล, ต าแหน่ง, วันเริ่มงาน, สิทธิการลางาน เป็นต้น ส าหรับการบันทึกสถิติการลางานของพนักงาน

แต่ละบุคคล 
 ข้อมูลบุคคลท่ีสามท่ีมีความเกี่ยวข้องกับท่าน เช่น ข้อมูลผู้บังคับบัญชาเก่า ข้อมูลคู่สมรส ข้อมูลครอบครัว ข้อมูลบุคคลรู้จัก

ภายในบริษัท ข้อมูลบุคคลติดต่อฉุกเฉิน ข้อมูลบุคคลอ้างอิง อาจารย์ท่ีปรึกษา หรือผู้รับผลประโยชน์จากสวัสดิการต่าง ๆ เช่น 
ชื่อ นามสกุล ข้อมูลติดต่อ ส าเนาเอกสารยืนยันตัวตนต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรสวัสดิการของบริษัทฯ 

 

2. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร 
เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อพนักงานสมัครงานกับทางบริษัทฯ และได้รับการตกลงการจ้างงาน เพื่อใช้ในการบริหารงา น
เกี่ยวกับงานบุคคล ดังน้ี 

 โดยจะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล (ผู้สมัครงาน พนักงาน และนักศึกษาฝึกงาน)  
 เก็บข้อมูลเพ่ือป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต 
 มีความจ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา ระหว่างผู้ควบคุมข้อมูล กับเจ้าของข้อมูล 
 มีความจ าเป็นเพื่อด าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูล หรือปฏิบัติหน้าท่ีในการใช้อ านาจรัฐท่ีได้รับ

มอบหมายแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
 มีความจ าเป็นในการด าเนินการเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูล แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดการละเมินสิทธิ

และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูล 
 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูล 

เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกแก่เรา (ซ่ึงบุคคลภายนอกดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงพนักงาน และ
สมาชิกในครอบครัว) ท่านรับรองและรับประกันความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลน้ัน พร้อมท้ังรับรองและรับประกันว่าท่านได้แจ้งให้
บุคคลเหล่าน้ันทราบอย่างครบถ้วนแล้วเกี่ยวกับรายละเอียดตามประกาศฉบับน้ี ตราบเท่าท่ีกฎหมายอนุญาต ท่านตกลงเพิ่มเติมท่ีจะ
ด าเนินการให้เราได้รับการชดใช้อย่างเต็มท่ี ต่อความเสียหาย ความสูญเสีย การลงโทษ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซ่ึงรวมไปถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง
ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวเน่ืองกับการด าเนินคดี ไม่ว่าในประการใด ๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเน่ืองกับการกระท า
หรือการละเว้นไม่กระท าของท่าน (หรือของเจ้าหน้าท่ี พนักงาน ผู้ให้ค าปรึกษา ตัวแทน หรือผู้แทนของท่าน) ความผิดหรือความ
ประมาทเลินเล่อของท่านในการปฏิบัติหน้าท่ีเหล่าน้ัน หรือที่ส่งผลให้เราถูกกล่าวหาหรือลงโทษฐานฝ่าฝืนกฎหมายท่ีใช้บังคับ 
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3. บุคคลใดบ้างที่อาจจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากเรา 
บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดและตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด ให้แก่หน่วยงานและ
บุคคลดังต่อไปน้ี 

 หน่วยงานภายใน อาทิ เจ้าหน้าท่ีกลุ่มทรัพยากรบุคคล ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายบัญชี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่าย
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

 หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลตามกฎหมาย อาทิ ส านักงานประกันสังคม กรมสรรพากร กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมบังคับคดี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือหน่วยงานท่ีอาจขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย เช่น 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส านักงานอัยการสูงสุด และศาล เป็นต้น 

 หน่วยงานภายในบริษัทฯ เพื่อการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของท่าน บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ฝ่าย
บัญชีและการเงิน ฝ่ายส่งเสริมการขาย ฝ่ายสื่อสารองค์กร  

 หน่วยงานอื่น อาทิ สถาบันฝึกอบรมภายนอก โรงพยาบาล บริษัทประกัน (ส าหรับสวัสดิการของบริษัท) ผู้ตรวจสอบภายนอก 
ลูกค้า หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

ในกรณีท่ีบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ท่ีได้เปิดเผยและเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าท่ีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ก าหนด โดยหากเป็นการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างกลุ่มบริษัท เราจะด าเนินการตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใน
กลุ่มบริษัท (Binding Corporate Rules) ท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ (หากมี) 
 

4. การโอนข้อมูลไปยังประเทศอื่นการโอนย้ายข้อมูลข้ามประเทศ 
ในกรณีท่ีบริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ บริษัทฯ จะด าเนินการเพื่อท าให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ส่งหรือโอนไป
ยังประเทศปลายทาง องค์กรระหว่างประเทศ หรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศท่ีมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ ใน
บางกรณี บริษัทฯ อาจขอความยินยอมของท่านส าหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 
 

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ นานเท่าท่ีจ าเป็นต้องเก็บเพื่อการด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามท่ีระบุข้างต้น ท้ังน้ีบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันท่ีท่านสิ้นสุด
ความสัมพันธ์ หรือ การติดต่อครั้งสุดท้ายกับเรา บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานกว่าท่ีก าหนดหากกฎหมายอนุญาต 

เราจะมีการด าเนินการในขั้นตอนอันเหมาะสม เพื่อท าการลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถระบุ
ตัวท่าน ตามระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น 
 

6. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการขอใช้สิทธิ 
ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิดังต่อไปน้ี ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลก าหนด ท้ังนี้ หากท่านประสงค์ท่ีจะขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถขอใช้สิทธิผ่าน “แบบค าร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล (Data Subject Right Request Form)” โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ตามข้อ 8 

ท่านมีสิทธิด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปน้ี 
 เพิกถอน หรือ ร้องขอให้เปล่ียนแปลงขอบเขตความยินยอมของท่านได้ให้ไว้กับเรา 
 ว่าเรามีข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับท่านหรือไม่ ตลอดจนสิทธิในการเข้าถึง หรือขอรับส าเนาของข้อมูลใด ๆ ดังกล่าว 

และ/หรือเข้าถึงข้อมูลว่าเรา ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร 
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 ขอให้เราท าการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับท่าน ให้ถูกต้อง 
 ขอให้ลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์  
 ขอให้จ ากัดการด าเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์ 
 ขอให้เราโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์ 
 ขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการชั่วคราวในบางสถานการณ์ 

ท้ังน้ี เราจะด าเนินการตามสิทธิของท่าน เมื่อมีการร้องขอตามช่องทางการขอใช้สิทธิด้านล่าง โดยเราอาจขอสงวนสิทธิไม่ปฏิบัติตามค า
ร้องขอใช้สิทธิของท่าน ตามความเหมาะสมและเท่าท่ีกฎหมายท่ีใช้บังคับจะอนุญาต 
นอกจากน้ันท่านมีสิทธิท่ีจะเสนอข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตาม
ขั้นตอนท่ีก าหนดในพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนประกาศฉบับน้ี เท่าท่ีกฎหมายอนุญาต โดยบริษัทฯ 
จะแจ้งการแก้ไข การเปลี่ยนแปลง การปรับปรุง หรือการปรับเปลี่ยนประกาศให้ท่านทราบหากการแก้ไขปรับปรุงประกาศน้ันเป็น
สาระส าคัญของประกาศฉบับน้ี การแจ้งน้ันสามารถท าได้ทางอีเมล หรือวิธีการสื่อสารท่ัวไปวิธีอื่น ๆ และหากจ าเป็น เราอาจขอความยินยอม
จากท่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ัน 

 

8. ข้อมูลเพิ่มเติมและช่องทางการติดต่อสอบถาม 
หากท่านมขีอ้สงสยัเกี่ยวกบัเน้ือหาส่วนใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี หรอืต้องการขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัแนวทาง
ปฏบิตัขิองบรษิทัฯ เกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน กรณุาตดิต่อเราที่ 

บริษทั พีพี ไพรม์ จ ำกดั (มหำชน) 
ทีอ่ยู ่ 486 อาคารโครงการพเีพลิพารค์ อาคาร E1 ชัน้ที ่3 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 
โทรศพัท ์:  02-0291480 
อเีมล :  pdpa@ppprime.co.th 
 
นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล ส าหรบัผูส้มคัรงาน และพนกังาน ฉบบัน้ีมผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่01 มถิุนายน 2565  
 
 
 

(นางสุพัตรา  นาคมณฑนาคุ้ม) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF

