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ประกาศความเป็นส่วนตัว (ลกูคา้ คู่ค้า และผู้ติดต่อภายนอก) Privacy Notice   
 บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จัดท าเพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพและ
เพื่อให้มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการตาม
พระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเง่ือนไขท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  

บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นการด าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ 
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ ได้ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล มุ่งมั่นที่จะ
ปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล จึงประกาศเพื่อเป็นหลักในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ รับทราบถึง
ความต้องการความปลอดภัยในการท าธุรกรรมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล จึงให้ความส าคัญด้านการเคารพสิทธิใน
ความเป็นส่วนตัวของบุคคลและการรักษาความปลอดภยัของข้อมูลสว่นบุคคล โดยได้ก าหนดประกาศ ระเบียบ และหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ในการด าเนินงาน ด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วน
บุคคลที่บริษัทฯ ได้รับจะถูกน าไปใช้ตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคลและถูกต้องตามกฎหมาย  
 
ทั้งนี้ ท่านจะต้องอ่านและท าความเข้าใจประกาศฉบับน้ีอย่างละเอียด ดังน้ี 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างท่ีเราจะเก็บรวบรวม และวัตถุประสงค์ของการประมวลผล 
เราอาจจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว  ตามที่ก าหนดไว้ใน มาตรา 26  พ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“คณะกรรมการ”) ก าหนด) ซึ่งรวมถึง  

 ข้อมูลลูกค้า อาทิ ช่ือ นามสกุล ที่อยู่ สถานที่จัดส่งสินค้า เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ช่องทางการติดต่อ
โซเชียลมีเดีย ประวัติการซื้อสินค้า ข้อร้องเรียน ข้อมูลการช าระเงิน สลิปเงินโอน หมายเลขบัญชีธนาคารหมายเลขบัตร
เครดิต ประวัติการสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลส ารวจความพึงพอใจ ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ข้อมูลการ
ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ ช่ือผู้ใช้งาน รหัสผ่าน เป็นต้น  

 ข้อมูลคู่ค้า อาทิ ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ส าเนาบัญชีธนาคาร ส าเนาบัตรประชาชน หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ใบภ.พ. 20 (กรณีเป็นนิติบุคคล) เป็นต้น 

 ข้อมูลผู้มาติดต่อภายนอก อาทิ ช่ือ นามสกุล หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น 
 ข้อมูลของบุคคลอื่น อาทิ ข้อมูลผู้ติดต่อส ารอง ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัทฯ ท่านรับรองว่า
ได้รับความยินยอมและได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแล้ว ในการเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุใน
ประกาศฉบับน้ีแล้ว 

 โดยทางบริษัทฯ จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ใช้การบริการงานเกี่ยวกับลูกค้า/คู่ค้า ผู้มาติดต่อภายนอก หรือข้อมูลของ
บุคคลอื่น ทั้งข้อมูลเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

 ข้อมูลบันทึกภาพผ่านกล้องวงจรปิด (Closed-circuit television: CCTV) ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงทรัพย์สินที่
เกี่ยวข้องกับท่านเช่น ยานพาหนะ เมื่อท่านเข้าไปในพื้นที่ภายในสถานท่ี อาคาร หรือพื้นที่ใด ๆ ของบริษัทฯ ผ่านระบบและ
อุปกรณ์กล้องวงจรปิด โดยจะติดตั้งอุปกรณ์กล้องวงจรปิด ภายในจุดส าคัญของอาคาร พื้นที่ต่าง ๆ อาทิเช่น ประตูทางเข้า โถง
ทางเดิน เป็นต้น 

 ข้อมูลด้านเทคนิค อาทิ ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน 
เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจ าตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูล
การเช่ือมต่อ ข้อมูลต าแหน่งท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) 
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 บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า “วัตถุประสงค์ที่ก าหนด”) 
และภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 

 เพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ หรือเพื่อใช้ในการด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเข้าท าสัญญา
หรือเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี อาทิ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการค าสั่งซื้อ การ
ตรวจสอบยืนยันตัวตนของลูกค้า การพิจารณาคุณสมบัติลูกค้า ตรวจสอบข้อมูลเครดิต การอนุมัติสินเชื่อ การให้บริการ 
การจัดส่งสินค้า การจัดส่งใบเสร็จรับเงิน การติดต่อสื่อสารกับท่าน การติดตามการช าระค่างวดสินค้าหรอืผลติภัณฑ์ หรือ
การขึ้นทะเบียนคู่ค้าใหม่ การบริหารจัดการตัวแทนอิสระ หรือการปฏิบัติตามสัญญาใด ๆ ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ  

 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือเพื่อปฏิบัติตามค าสั่งของผู้มีอ านาจตามกฎหมาย อาทิ กฎหมาย
คอมพิวเตอร์ กฎหมายภาษีอากร ประมวลรัษฎากร (การออกใบก ากับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้) ค าสั่งศาล พนักงาน
อัยการ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 

 เพื่อการด าเนินงานที่จ าเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่เกินขอบเขตที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
สามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล เช่น การเก็บข้อมูลคนขับรถรับ-ส่งของ หรือผู้ติดต่อภายนอกผ่านการบันทึกภาพ
วงจรปิด (CCTV) การแลกบัตรก่อนเข้าพื้นที่ของบริษัทฯ บันทึกผู้มาติดต่อ (Visitor Records) เพื่อควบคุมการเข้ามา
ภายในอาคารและรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ บุคลากร บุคคลอื่น รวมทั้งทรัพย์สินและข้อมูลของบริษัทฯ การ
จัดการลูกค้าหรือคู่สัญญาเป็นการประมวลผลเพื่อให้บริการ การตรวจสอบเอกสารยืนยันตัวตน การรับข้อร้องเรียน การรับ
แจ้งปัญหา การตอบข้อซักถาม การจัดกิจกรรม การส ารวจความพึงพอใจ การพัฒนาการให้บริการต่าง ๆ รวมถึงเพื่อเป็น
ข้อมูลในการติดต่อสื่อสารกับท่าน  

 เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐท่ีได้
มอบให้แก่บริษัทฯ 

 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เช่น การติดต่อฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อ เป็นต้น 

 เมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถอาศัยข้อยกเว้นหรืออ้างอิงฐานทางกฎหมายตามกรณีที่ระบุข้างต้น บริษัทฯ จะขอความยินยอม
เป็นการเฉพาะจากท่าน โดยบริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งและที่ได้รับความ
ยินยอมจากท่าน หรือในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว บริษัทฯ 
จะด าเนินการตามทีก่ฎหมายก าหนดหรือโดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน อาทิ  

o ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ด าเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามสัญญา การเข้าท าสัญญากับท่าน หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป็นข้อมูลที่จ าเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว โปรดทราบว่าหากท่านไม่ให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัทฯ อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือบริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการ 
หรือปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้สัญญาที่ได้เข้าท ากับท่าน หรือไม่สามารถเข้าท าสัญญากับท่านได้ (แล้วแต่กรณี)  

o การน าเสนอผลิตภัณฑ์ สิทธิพิเศษแก่ท่าน โดยท่านสามารถขอถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ผ่านช่องทางติดต่อ ข้อ 8 
ทั้งนี้ กรณีที่ท่านไม่ให้ความยินยอมหรือขอถอนความยินยอมภายหลัง ท่านอาจพลาดการรับข้อเสนอ โปรโมช่ัน หรือ
สิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ 

o ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความยินยอมข้างต้น ข้าพเจ้ารับทราบว่าอาจมีผลต่อการพิจารณาใบสมัครของข้าพเจ้า ซึ่ง
จะมีผลต่อการพิจารณาการสมัครรับทุนการศึกษา เนื่องจากข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลที่จ าเป็นในการพิจารณา
คัดเลือกผู้สมัครของบริษัท 

ในกรณีที่บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจัดให้มีประกาศ
เพิ่มเติม เพื่ออธิบายการใช้ข้อมูลในวัตถุประสงค์ดังกล่าวและแจ้งให้ท่านทราบก่อน   
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2. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร 
เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลสว่นบุคคล เมื่อท่านแสดงเจตนาเข้าท าสัญญา สนใจสินค้า ซื้อสินค้า หรือใช้บริการกับบริษัทฯ ไม่

ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ งานอีเว้นท์ หรือช่องทางอื่นใด หรือเมื่อท่านส่งเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านมายังบริษัทฯ หรือเมื่อท่านติดต่อ สอบถามข้อมูล หรือกรณีที่ท่านแลกบัตรเพื่อขอเข้าพ้ืนท่ีอาคาร ดังนี ้

 โดยจะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 
 เก็บข้อมูลเพื่อป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต 
 มีความจ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา ระหว่างผู้ควบคุมข้อมูล กับเจ้าของข้อมูล 
 มีความจ าเป็นเพื่อด าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูล หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐท่ีได้รับ

มอบหมายแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
 มีความจ าเป็นในการด าเนินการเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูล แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดการละเมินสิทธิ

และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูล 
 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูล 

ในกรณีทีท่่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัทฯ ท่านรับรองว่าได้รับความยินยอมและได้แจง้เจ้าของข้อมูลสว่น
บุคคลดังกล่าวแล้ว ในการเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในประกาศฉบับน้ีแล้ว 
 

3. บุคคลใดบ้างท่ีอาจจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากเรา 
บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ก าหนดและตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 

ให้แก่หน่วยงานและบุคคลดังต่อไปนี้ 

 หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลตามกฎหมาย อาทิ กรมสรรพากร กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ธนาคาร เป็นต้น 

 หน่วยงานที่ขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือด าเนินคดีตาม
กฎหมาย หรือที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย เช่น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส านักงาน
อัยการสูงสุด ศาล เจ้าหน้าที่ต ารวจ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น 

 หน่วยงานภายในบริษัทฯ เพื่อการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของท่าน บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ฝ่าย
บัญชีและการเงิน ฝ่ายส่งเสริมการขาย ฝ่ายสื่อสารองค์กร และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 หน่วยงานอื่น อาทิ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (NCB) ผู้ให้บริการติดตามทวงถามหนี้ โรงพิมพ์หรือผู้ให้บริการสิ่งพิมพ์ ผู้
ให้บริการจัดส่งเอกสารหรือพัสดุ ผู้ตรวจสอบภายนอก ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นต้น 

ในกรณีที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยและเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด โดยหากเป็นการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างกลุ่มบริษัท เราจะด าเนินการตาม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในกลุ่มบริษัท (Binding Corporate Rules) ท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ (หากมี) 
 

4. การโอนข้อมูลไปยังประเทศอื่นการโอนย้ายข้อมูลข้ามประเทศ 
 ในกรณีที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ บริษัทฯ จะด าเนินการเพื่อท าให้แน่ใจว่าบริษัทฯ 
ได้ส่งหรือโอนไปยังประเทศปลายทาง องค์กรระหว่างประเทศ หรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศที่มีมาตรฐานในการคุ้มครอง
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ข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ในบางกรณี บริษัทฯ อาจขอความยินยอมของท่านส าหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไป
ยังต่างประเทศ ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 
 

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
 เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ นานเท่าที่จ าเป็นต้องเก็บเพื่อการด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ใน
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุข้างต้น บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานกว่าที่ก าหนด
หากกฎหมายอนุญาต 

เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ แต่ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระท าได้ หรือ
กรณีที่การเปิดเผยดังกล่าวมีความจ าเป็นเพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือ
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุข้างต้น เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแก่บุคคลต่าง ๆ ได้  

เราจะมีการด าเนินการในขั้นตอนอันเหมาะสม เพื่อท าการลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูล
ที่ไม่สามารถระบุตัวท่าน ตามระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น 
 

6. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการขอใช้สิทธ ิ
ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลก าหนด หากท่านประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถขอใช้สิทธิผ่าน “แบบค าร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล (Data Subject Right Request Form)” โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ตามข้อ 8 

ท่านมีสิทธิด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ 
 เพิกถอน หรือ ร้องขอให้เปลี่ยนแปลงขอบเขตความยินยอมของท่านได้ให้ไว้กับเรา 
 ว่าเรามีข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับท่านหรือไม่ ตลอดจนสิทธิในการเข้าถึง หรือขอรับส าเนาของข้อมูลใด ๆ 

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

ทั้งนี้ เราจะด าเนินการตามสิทธิของท่าน เมื่อมีการร้องขอตามช่องทางการขอใช้สิทธิด้านล่าง โดยเราอาจขอสงวนสิทธิไม่
ปฏิบัติตามค าร้องขอใช้สิทธิของท่าน ตามความเหมาะสมและเท่าท่ีกฎหมายที่ใช้บังคับจะอนุญาต 
นอกจากนั้นท่านมีสิทธิที่จะเสนอข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญตามขั้นตอนท่ีก าหนดในพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี ้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนประกาศฉบับนี้ เท่าที่กฎหมายอนุญาต 

โดยบริษัทฯ จะแจ้งการแก้ไข การเปลี่ยนแปลง การปรับปรุง หรือการปรับเปลี่ยนประกาศให้ท่านทราบหากการแก้ไขปรับปรุง
ประกาศนั้นเป็นสาระส าคัญของประกาศฉบับนี้ การแจ้งนั้นสามารถท าได้ทางอีเมล หรือวิธีการสื่อสารทั่วไปวิธีอื่น ๆ และหาก
จ าเป็น เราอาจขอความยินยอมจากท่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น 
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8. ข้อมูลเพ่ิมเติมและช่องทางการติดต่อสอบถาม 
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 

           ในนาม บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
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