นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทในเครือตำมเอกสำรแนบ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ
“PRINC” หรือ “เรำ”) เคำรพสิทธิควำมเป็นส่วนตัว และให้ควำมสำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของ ผู้สมัครงำน พนักงำน พนักงำนทดลองงำน บุคคลที่เคยเป็นพนักงำน ผู้ใช้บริกำร คู่ค้ำ พันธมิตรทำง
ธุรกิจ และบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและเพื่อให้มั่นใจได้ว่ำ PRINC จะให้ควำมคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำนโดยสอดคล้องกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จึงได้มีกำรจัดทำ
นโยบำยควำมเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “นโยบำย”) กำหนดแนวทำงและหลักปฏิบัติในกำร
ดำเนินกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ขอบเขตการบังคับใช้
นโยบำยนี้มีผ ลบั ง คั บ ใช้ กั บ ของ ผู้ส มัครงำน พนักงำน พนักงำนทดลองงำน บุคคลที่เ คยเป็ น พนั ก งำน
ผู้ใช้บริกำร คู่ค้ำ พันธมิตรทำงธุรกิจ และบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนผู้ที่มีหน้ำที่โดยตรงใน
กำรสนับสนุนกำรดำเนินกำรและกำรปฏิบัติตำมนโยบำยนี้
นอกจำกนโยบำยฉบับนี้แล้ว PRINC อำจกำหนดให้มีนโยบำยควำมเป็นส่วนตัว สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
ของ PRINC เพื่อชี้แจงให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ทรำบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผล วัตถุประสงค์
และเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมำยในกำรประมวลผล ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิใน
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลพึงมีในผลิตภัณฑ์หรือบริกำรนั้นเป็นกำรเฉพำะเจำะจง
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีควำมขัดแย้งกันในสำระสำคัญระหว่ำงควำมในประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัวและนโยบำย
นี้ ให้ถือตำมควำมในประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัวของบริกำรนั้น

แหล่งที่มาของข้อมูล
1. ข้อมูลโดยตรงที่ท่ำนได้ให้ไว้ในกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น ขั้นตอนกำรสมัคร ลงทะเบียน สมัครงำน ลงนำม
ในสั ญ ญำ เอกสำร ท ำแบบส ำรวจหรื อ ใช้ ง ำนผลิ ต ภั ณ ฑ์ บริ ก ำร หรื อ ช่ อ งทำงให้ บ ริ ก ำรอื ่ น ที่
ควบคุมดูแลโดย PRINC หรือเมื่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสำรกับ PRINC ณ ที่ทำกำรหรือ
ผ่ำนช่องทำงติดต่ออื่นที่ควบคุมดูแลโดย PRINC และรวมไปถึงกำรเก็บรวบรวมจำกกำรที่เจ้ำของ
ข้อมูลส่วนบุคคลเข้ำใช้งำนเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริกำรอื่น ๆ ตำมสัญญำหรือตำมพันธกิจ
2. ข้อมูลจำกบุคคลที่สำมที่มีควำมเกี่ยวข้อง เช่น ญำติ
3. ข้อมูลจำกระบบอัตโนมัติ หรือ เช่น ภำพจำกกล้องวงจรปิด ข้อมูลจำกแอพพลิเคชั่น หรือข้อมูลจำก
เครื่องมือทำงกำรแพทย์

4. ข้อมูลจำกแหล่งอื่นนอกจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่แหล่งข้อมูลดังกล่ำวมีอำนำจหน้ำที่ มี
เหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมำยหรือได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในกำรเปิดเผย
ข้อมูลแก่ PRINC เช่น ข้อมูลสำธำรณะ หน่วยงำนพันธมิตร คู่ค้ำ บริษัทในเครือฯ
ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลที่มีควำมจำเป็นในกำรให้บริกำรของ PRINC
อำจเป็นผลให้ PRINC ไม่สำมำรถให้บริกำรนั้นแก่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวได้ทั้งหมดหรือบำงส่วน

ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
PRINC พิจำรณำกำหนดฐำนกฎหมำยในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมควำมเหมำะสมและ
ตำมบริบทของกำรให้บริกำร ทั้งนี้ ฐำนกฎหมำยในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ PRINC ใช้ ประกอบด้วย
ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล

รายละเอียด

เพื่อกำรดำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะ เพื่อให้ PRINC สำมำรถใช้อ ำนำจรัฐและด ำเนินภำรกิจ
หรือกำรใช้อำนำจรัฐที่ PRINC ได้รับ
เพื่อประโยชน์สำธำรณะตำมพันธกิจ PRINC ซึ่งกำหนด
ไว้ตำมกฎหมำย เช่น
- พระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล
(องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2561
- พระรำชบั ญ ญั ต ิ ก ำรบริ ห ำรงำนและกำรให้ บ ริ ก ำร
ภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
รวมถึ ง กฎ ระเบี ย บ ค ำสั ่ ง และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น
เพื่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย
เพื่อให้ PRINC สำมำรถปฏิบัติตำมที่กฎหมำยที่ควบคุม
PRINC เช่น
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูล จรำจรทำงคอมพิว เตอร์ ต ำม
พระรำชบั ญ ญั ต ิ ว ่ ำ ด้ ว ยกำรกระท ำควำมผิ ด เกี ่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
- พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540
- พระรำขบัญญัติองค์กำรมหำชน พ.ศ. 2542
- กฎหมำยว่ำด้วยภำษีอำกร
รวมถึง กำรดำเนินกำรตำมคำสั่งศำล เป็นต้น
เป็ น กำรจ ำเป็ น เพื ่ อ ประโยชน์ โ ดยชอบด้ ว ย เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของ PRINC และ
กฎหมำย
ของบุคคลอื่น ซึ่งประโยชน์ดังกล่ำวมีควำมสำคัญไม่น้อย

ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล

รายละเอียด

ไปกว่ำสิทธิขั้นพื้นฐำนในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของ
ข้อมูล ส่ว นบุค คล เช่น เพื่อกำรรั ก ษำควำมปลอดภั ย
อำคำรสถำนที่ของ PRINC หรือกำรประมวลผลข้ อ มูล
ส่วนบุคคลเพื่อกิจกำรภำยในของ PRINC เป็นต้น
เป็ น กำรจ ำเป็ น เพื ่ อ กำรป้ อ งกั น หรื อ ระงั บ เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีว ิต ร่ำงกำย หรือ
อันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล สุขภำพของบุ คคล เช่น กำรเฝ้ำระวังโรคระบำดตำม
นโยบำยของรัฐบำล เป็นต้น
เพื่อกำรปฏิบัติตำมสัญญำ
เพื่อให้ PRINC สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ตำมสัญญำ หรือ
ดำเนินกำรอันเป็นควำมจ ำเป็นต่อกำรเข้ำท ำสัญญำซึ่ง
ท่ำนเป็นคู่สัญญำกับ PRINC เช่น กำรจ้ำงงำน จ้ำงท ำ
ของ กำรทำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือหรือสัญญำใน
รูปแบบอื่น เป็นต้น
เพื่อกำรจัดท ำเอกสำรประวั ติศำสตร์ วิจัยหรือ เพื่อให้ PRINC สำมำรถจัดท ำหรือสนับสนุนกำรจัดท ำ
สถิติที่สำคัญ
เอกสำรประวัติศำสตร์ วิจัยหรือสถิติตำมที่ PRINC อำจ
ได้รับมอบหมำย เช่น กำรจัดทำทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำร หรือคณะกรรมกำร กำรจัดทำสถิติกำรใช้
บริกำรดิจิทัล ภำครัฐ งำนติดตำมกำรด ำเนินนโยบำย
รัฐบำลดิจิทัล เป็นต้น
ควำมยินยอมของท่ำน
เพื่อกำรเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใน
กรณีที่ PRINC จ ำเป็นต้องได้รับควำมยินยอมจำกท่ำน
โดยได้มีกำรแจ้งวัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก่อนกำรขอควำมยินยอม
แล้ว เช่น กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวด้วย
วัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นไปตำมข้อยกเว้นมำตรำ 24 หรือ
26 แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 หรือกำรน ำเสนอ ประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และ
บริกำรของคู่สัญญำหรือพันธมิตรทำงธุรกิจแก่ท่ำน เป็น
ต้น
ในกรณีที่ PRINC มีควำมจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อกำรปฏิบัติตำมสัญญำ กำร
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยหรือเพื่อควำมจำเป็นในกำรเข้ำทำสัญญำ หำกท่ำนปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือ

คัดค้ำนกำรดำเนินกำรประมวลผลตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อำจมีผลทำให้ PRINC ไม่สำมำรถดำเนินกำร
หรือให้บริกำรตำมที่ท่ำนร้องขอได้ทั้งหมดหรือบำงส่วน

วัตถุประสงค์
PRINC ดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์หลำยประกำร ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภท
ของผลิตภัณฑ์หรือบริกำรหรือกิจกรรมที่ท่ำนใช้บริกำร ตลอดจนลักษณะควำมสัมพันธ์ของท่ำนกับ PRINC
หรือข้อพิจำรณำในแต่ละบริบทเป็นสำคัญ โดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบกำรใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลของ PRINC เป็นกำรทั่วไป ทั้งนี้ เฉพำะวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่ท่ำนใช้งำน
หรือมีควำมสัมพันธ์ด้วยเท่ำนั้นที่จะมีผลบังคับใช้กับข้อมูลของท่ำน

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
PRINC จัดให้มีมำตรกำรทำงเทคนิคและกำรบริหำรจัดกำรที่เหมำะสมเพื่อป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยของ
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีกำรเข้ำรหัสสำหรับกำรส่งข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลเฉพำะผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบเอกสำรและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบุคคล
ดังกล่ำวจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตำมมำตรกำรปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ PRINC อย่ำงเคร่งครัด ตลอดจนมี
หน้ำที่รักษำควำมลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จำกกำรปฏิบัติกำรตำมอำนำจหน้ำที่
นอกจำกนี้ เมื่อ PRINC มีกำรส่ง โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สำม ไม่ว่ำเพื่อกำรให้บริกำรตำม
พันธกิจ ตำมสัญญำ หรือข้อตกลงในรูปแบบอื่น PRINC ได้จัดให้มีกำรทำข้อตกลงกำรประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลในกระบวนกำรเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอก เพื่อยืนยันว่ำ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ PRINC เก็บรวบรวมจะมีควำมมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
PRINC ได้แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำหน้ำที่ตรวจสอบ กำกับและให้คำแนะนำในกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล รวมถึ ง กำรประสำนงำนและให้ ค วำมร่ ว มมื อ กั บ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและจัดทำกระบวนกำรแจ้งเหตุเมื่อเกิดกำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
1. จัดให้มีกำรอบรมเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงำนอย่ำงสม่ำเสมอ
2. จัดให้มีกำรบันทึกกำรประมวลผลข้อมูล (Record of Processing) เพื่อบันทึกกิจกรรมต่ำง ๆ ในกำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้รับผิดชอบในกำรประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องกรอกข้อมูลกิจกรรมกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลลงในระบบที่บริษัทฯ
จัดหำไว้ให้

3. ตรวจสอบกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภำยในบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด

การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอานาจกากับดูแล
ในกรณีที่ท่ำนพบว่ำ PRINC มิได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิร้องเรียนไปยัง
คณะกรรมกำรคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล หรื อ หน่ ว ยงำนที ่ ม ีอ ำนำจก ำกั บ ดู แ ลที ่ ไ ด้ รั บ กำรแต่ง ตั ้ งโดย
คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตำมกฎหมำย ทั้งนี้ ก่อนกำรร้องเรียนดังกล่ำว PRINC ขอให้ท่ำน
โปรดติดต่อมำยัง PRINC เพื่อให้ PRINC มีโอกำสได้รับทรำบข้อเท็จจริงและได้ชี้แจงในประเด็นต่ำง ๆ รวมถึง
จัดกำรแก้ไขข้อกังวลของท่ำนก่อนในโอกำสแรก

การถ่ายโอนหรือส่งต่อข้อมูลไปยังต่างประเทศ
ในบำงกรณี PRINC อำจจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังต่ำงประเทศเพื่อดำเนินกำรตำม
วัตถุประสงค์ในกำรให้บริกำรแก่ท่ำน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริกำรของ PRINC ที่ท่ำนใช้งำนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็น
รำยกิจกรรม
หำกมีควำมจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังประเทศปลำยทำง PRINC จะดำเนินกำร
เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปมีมำตรกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงเพียงพอตำมมำตรฐำนสำกล
หรือดำเนินกำรตำมเงื่อนไขเพื่อให้สำมำรถส่งหรือโอนข้อมูลนั้นได้ตำมกฎหมำย ได้แก่
1. เป็นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่กำหนดให้ PRINC ต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่ำงประเทศ
2. ได้แจ้งให้ท่ำนทรำบและได้ร ับ ควำมยิ นยอมจำกท่ำนในกรณีที่ประเทศปลำยทำงมีมำตรฐำนกำร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ตำมประกำศรำยชื่อประเทศที่คณะกรรมกำรคุ้มครองส่วน
บุคคลประกำศกำหนด
3. เป็นกำรจำเป็นเพื่อปฏิบัติตำมสัญญำที่ท่ำนเป็นคู่สัญญำกับ PRINC หรือเป็นกำรทำตำมคำขอของท่ำน
ก่อนกำรเข้ำทำสัญญำนั้น
4. เป็นกำรกระทำตำมสัญญำของ PRINC กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ของท่ำน
5. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของท่ำนหรือของบุคคลอื่น เมื่อท่ำนไม่
สำมำรถให้ควำมยินยอมในขณะนั้นได้
6. เป็นกำรจำเป็นเพื่อดำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะที่สำคัญ

การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง
PRINC อำจมีกำรมอบหมำยหรื อจั ดซื้ อจั ดจ้ำ งบุ คคลที่ส ำม (ผู้ประมวลผลข้อมูล ส่ว นบุค คล) ให้ท ำกำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนำมของ PRINC ซึ่งบุคคลที่สำมดังกล่ำวอำจเสนอบริกำรในลักษณะ

ต่ำง ๆ เช่น กำรเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงำนบริกำรช่วง (Outsourcing) หรือเป็นงำนในลักษณะกำรจ้ำงทำ
ของในรูปแบบอื่น
กำรมอบหมำยให้บุคคลที่สำมทำกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐำนะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
PRINC จะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้ำที่ของ PRINC ในฐำนะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและของบุคคลที่
PRINC มอบหมำยในฐำนะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำหนดรำยละเอียดประเภทข้อมูลส่วน
บุคคลที่ PRINC มอบหมำยให้ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
และข้อตกลงอื่ น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้ำที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตำม
ขอบเขตที่ระบุในข้อตกลงและตำมคำสั่งของ PRINC เท่ำนั้นโดยไม่สำมำรถประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีกำรมอบหมำยผู้ให้บริกำรช่วง (ผู้ประมวลผลช่วง) เพื่อท ำกำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนำมของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ PRINC จะกำกับให้ผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสำรข้อตกลงระหว่ำงผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลช่วง
ในรูปแบบและมำตรฐำนที่ไม่ต่ำกว่ำข้อตกลงระหว่ำง PRINC กับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
PRINC จะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ในระยะเวลำเท่ำที่ข้อมูลนั้นยังมีควำมจำเป็นตำมวัตถุประสงค์
ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเท่ำนั้น ตำมรำยละเอียดที่ได้ก ำหนดไว้ในนโยบำย ประกำศหรือตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลำและข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนสิ้นควำมจำเป็นตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำวแล้ว PRINC จะ
ทำกำรลบ ทำลำยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไม่สำมำรถระบุตัวตนได้ต่อไป
ตำมรูปแบบและมำตรฐำนกำรลบทำลำยข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมกำรหรือกฎหมำยจะได้ประกำศกำหนด
หรือตำมมำตรฐำนสำกล อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่มีข้อพิพำท กำรใช้สิทธิหรือคดีควำมอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำน PRINC ขอสงวนสิทธิในกำรเก็บรักษำข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่ำข้อพิพำทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำ
พิพำกษำถึงที่สุด

การเชื่อมต่อเว็บไซต์หรือบริการภายนอก
บริกำรของ PRINC อำจมีกำรเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือบริกำรของบุคคลที่สำม ซึง่ เว็บไซต์หรือบริกำรดังกล่ำว
อำจมีกำรประกำศนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเนื้อหำสำระแตกต่ำงจำกนโยบำยนี้ PRINC ขอ
แนะน ำให้ท่ำนศึกษำนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูล ส่ว นบุคคลของเว็บไซต์ ห รือบริกำรนั้น ๆ เพื่อทรำบใน
รำยละเอียดก่อนกำรเข้ำใช้งำน ทั้งนี้ PRINC ไม่มีควำมเกี่ยวข้องและไม่มีอำนำจควบคุมถึงมำตรกำรคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริกำรดังกล่ำวและไม่สำมำรถรับผิดชอบต่อเนื้อหำ นโยบำย ควำมเสียหำย
หรือกำรกระทำอันเกิดจำกเว็บไซต์หรือบริกำรของบุคคลที่สำม

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
PRINC จะทบทวนนโยบำยนี้ให้เป็นปัจจุบันเสมออย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต้อง
ได้รับกำรปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบำยนี้ตำมที่เห็นสมควร เพื่อให้นโยบำยนี้มีควำมเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง และจะทำกำรแจ้งให้ท่ำนทรำบผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ อีเมลล์ หรือช่องทำงอื่น
ๆ โดยระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่ำสุดกำกับอยู่ตอนท้ำย อย่ำงไรก็ดี PRINC ขอแนะนำให้โปรดตรวจสอบเพื่อ
รับทรำบนโยบำยฉบับใหม่อย่ำงสม่ำเสมอ ก่อนจะทำกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
กำรเข้ำใช้งำนผลิตภัณฑ์หรือบริกำรของ PRINC ภำยหลังกำรบังคับใช้นโยบำยใหม่ ถือเป็นกำรรับทรำบตำม
ข้อตกลงในนโยบำยใหม่แล้ว

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
1. สิทธิในกำรเข้ำถึงและรับส ำเนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน รวมถึงขอให้เปิดเผยที่มำของข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำนที่ PRINC เก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกท่ำน เว้นแต่กรณีที่ PRINC มีสิทธิ
ปฏิเสธคำขอของท่ำนตำมกฎหมำยหรือคำสั่งศำลและกรณีที่กำรขอเข้ำถึงและรับสำเนำของท่ำนจะ
ส่งผลกระทบที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสิทธิและเสรีภำพของบุคคลอื่น สิทธิในกำรขอเข้ำถึงและ
ขอรับสำเนำข้อมูลส่วนบุคคล
2. สิทธิในกำรขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้เป็นปัจจุบัน มี
ควำมถูกต้อง สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด
3. สิทธิในกำรขอลบหรือทำลำยหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อ
ข้อมูลนั้นหมดควำมจำเป็นหรือเมื่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลถอนควำมยินยอม
4. สิทธิในกำรขอให้องค์กรระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
4.1. เมื่ออยู่ในช่วงเวลำที่ PRINC ท ำกำรตรวจสอบตำมค ำร้องขอของท่ำนให้แก้ไขข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำนให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
4.2. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมำย
4.3. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนหมดควำมจำเป็นในกำรเก็บรักษำไว้ตำมวัตถุประสงค์ที่ PRINC
ได้แจ้งแก่ท่ำนในกำรเก็บรวบรวม แต่ท่ำนประสงค์ให้ PRINC เก็บรักษำข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อ
ประกอบกำรใช้สิทธิตำมกฎหมำยของท่ำน
4.4. เมื่ออยู่ในช่ว งเวลำที่ PRINC ก ำลังพิส ูจน์ให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมำยในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือตรวจสอบควำมจำเป็นในกำรเก็ บรวบรวม ใช้ หรือ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อประโยชน์สำธำรณะ อันเนื่องมำจำกกำรที่ท่ำนได้ใช้
สิทธิคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
5. สิทธิในกำรถอนควำมยินยอม ในกำรประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริกำรเคยให้ไว้
6. สิทธิในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เว้นแต่กรณีที่ PRINC มี
เหตุในกำรปฏิเสธคำขอของท่ำนโดยชอบด้วยกฎหมำย
7. สิทธิในกำรขอให้ PRINC โอนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรำยอื่น

ช่องทางการติดต่อ
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติ มเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำรเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล กำรใช้สิทธิ หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ สำมำรถติดต่อ PRINC ได้ตำมช่องทำง
ดังต่อไปนี้
เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถำนที่ติดต่อ: บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหำชน) เลขที่ 29 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 23
ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
หมำยเลขโทรศัพท์: 02-714-2173
เจ้ำหน้ำทีค่ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทในเครือแยกตำมแต่ละบริษัท ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏใน
เอกสำรแนบท้ำย
โดยแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ประกอบกำรใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
•
ชื่อ นำมสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชำชน/เลขที่หนังสือเดินทำง
•
ข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือสิทธิที่ต้องกำรใช้ตำมกฎหมำย
•
หมำยเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมลที่สำมำรถติดต่อกลับได้
ประกำศ ณ วันที่ 2 พฤษภำคม พ.ศ. 2565
นำยธำนี มณีนุตร์
กรรมกำรบริษัท

เอกสารแนบ 1
รายชื่อบริษทั ในเครือ
บริษทั พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ในเครือ ในนโยบำยฉบับนี้ ให้หมำยควำมถึง
บริษทั ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั
1. บริษทั พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด
(มหำชน)

2. บริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด

3

บริษทั พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด
(มหำชน) สำขำ 1
(โรงพยำบำลพริน้ ซ์ สุวรรณภูม)ิ

4

บริษทั โรงพยำบำลปำกน้ ำโพ จำกัด
(โรงพยำบำลพริน้ ซ์ ปำกน้ำโพ)

ช่องทางการติ ดต่อ
เจ้ำหน้ำทีค่ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
: นำงสำวแพร โฮ่วรังกูร
สถำนที่ ติ ด ต่ อ : เลขที่ 29 อำคำรบำงกอกบิ ส ซิ เ น
สเซ็น เตอร์ ชัน้ 23 ถนนสุ ขุม วิท 63 แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110
หมำยเลขโทรศัพท์ : 02-0092015
อีเมล: dpo@principalcapital.co.th
เจ้ำหน้ำทีค่ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
: นำงสำวแพร โฮ่วรังกูร
สถำนที่ ติ ด ต่ อ : เลขที่ 29 อำคำรบำงกอกบิ ส ซิ เ น
สเซ็น เตอร์ ชัน้ 23 ถนนสุ ขุม วิท 63 แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110
หมำยเลขโทรศัพท์ : 02-0092015
อีเมล: dpo.prinh@princhealth.com
เจ้ำหน้ำทีค่ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
: นำงสำวณัฐมน ทัพวิเศษ
สถำนที่ติดต่อ: เลขที่ 35/2 หมู่ 12 ถนนบำงนำ-ตรำด
ตำบลบำงแก้ว อ.บำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540
หมำยเลขโทรศัพท์ : 02-0805999
อีเมล: dpo.psuv@princhealth.com
เจ้ำหน้ำทีค่ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
: พันโทนำยแพทย์ สมัชชำ เบีย้ จรัส
สถำนที่ติด ต่ อ : เลขที่ 96/12 หมู่ 9 ถนนสำยเอเชีย
ต ำบลนครสวรรค์ต ก อ ำเภอเมือ ง จังหวัด นครสวรรค์
60000
หมำยเลขโทรศัพท์ : 056-000111
อีเมล : dpo.ppnp@princhealth.com

ชื่อบริ ษทั
บริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทยั
จำกัด
(โรงพยำบำลพริน้ ซ์ อุทยั ธำนี)

ช่องทางการติ ดต่อ
5
เจ้ำหน้ำทีค่ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
: นำงสำวพนมภรณ์ อำรีย์
สถำนทีต่ ดิ ต่อ: เลขที่ 256 หมู่ 2 ตำบลสะแกกรัง อำเภอ
เมืองอุทยั ธำนี จังหวัดอุทยั ธำนี 61000
หมำยเลขโทรศัพท์ : 056-049899
อีเมล : dpo.puth@princhealth.com
6 บริษทั พิษณุเวช จำกัด
เจ้ำหน้ำทีค่ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
(โรงพยำบำลพิษณุเวช)
: นำงสำวรสรินทร์ แซ่เตียว
สถำนที่ตดิ ต่อ: เลขที่ 211 ถนนขุนพิเรนทรเทพ ตำบล
ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
หมำยเลขโทรศัพท์ : 055-909000
อีเมล : dpo.psv@princhealth.com
7 บริษทั สหแพทย์พจิ ติ ร จำกัด
เจ้ำหน้ำทีค่ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
(โรงพยำบำลพิษณุเวช พิจติ ร)
: นำงเพริศพักตร์ ศรีวุฒพิ งษ์
สถำนทีต่ ดิ ต่อ: เลขที่ 2/158 ถนนศรีมำลำ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองพิจติ ร จังหวัดพิจติ ร 66000
หมำยเลขโทรศัพท์ : 056-613316
อีเมล : dpo.ppch@princhealth.com
8 บริษทั โรงพยำบำลพิษณุเวช
เจ้ำหน้ำทีค่ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
อุตรดิตถ์ จำกัด
: นำงสำวธนปพร นฤภัย
(โรงพยำบำลพิษณุเวช อุตรดิตถ์)
สถำนทีต่ ดิ ต่อ: เลขที่ 888 หมู่ท่ี 5 ตำบลป่ ำเซ่ำ อำเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
หมำยเลขโทรศัพท์ : 055-409000
อีเมล : dpo.putd@princhealth.com
9 บริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลำพูน
เจ้ำหน้ำทีค่ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
จำกัด
: นำงสำวคุณวรำภรณ์ พำสวัสดิ ์
(โรงพยำบำลศิรเิ วชลำพูน)
สถำนที่ตดิ ต่อ: เลขที่ 7 หมู่ท่ี 5 ตำบลเวียงยอง อำเภอ
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
หมำยเลขโทรศัพท์ : 053-582888
อีเมล : dpo.plpn@princhealth.com
10 บริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร เจ้ำหน้ำทีค่ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
จำกัด
: นำงสำวณัฐชิสำ สิทธิ
(โรงพยำบำลวิรชั ศิลป์ )

ชื่อบริ ษทั

11 บริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ อุบลรำชธำนี จำกัด
(โรงพยำบำลพริน้ ซ์ อุบลรำชธำนี)

12 บริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะ
เกษ จำกัด
(โรงพยำบำลพริน้ ซ์ ศรีสะเกษ)

13 บริษทั พริน้ ซิเพิล เฮลท์แคร์ สกลนคร จำกัด

14 บริษทั ใกล้บำ้ นใกล้ใจ จำกัด
(คลีนิกใกล้บำ้ นใกล้ใจ)

ช่องทางการติ ดต่อ
สถำนที่ติด ต่ อ : เลขที่ 18/22 ถนนปรมิน ทรมรรคำ
ต ำบลลท่ ำ ตะเภำ อ ำเภอเมือ งชุ ม พร จัง หวัด ชุ ม พร
86000
หมำยเลขโทรศัพท์ : 077-542555
อีเมล : dpo.pcpn@princhealth.com
เจ้ำหน้ำทีค่ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
: นำยแพทย์ปิยวัฒน์ จิรปั ปภำ
สถำนที่ตดิ ต่อ: เลขที่ 139 ถนนพลแพน ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี 34000
หมำยเลขโทรศัพท์ : 045-2449999
อีเมล : dpo.pubn@princhealth.com
เจ้ำหน้ำทีค่ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
: นำงสำวปำริชำติ ช่วยสุข
สถำนที่ติด ต่ อ : เลขที่ 888 หมู่ท่ี 11 ถนนศรีส ะเกษอุทุมพรพิสยั ต ำบลหญ้ำปล้อ ง อ ำเภอเมือ งศรีส ะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
หมำยเลขโทรศัพท์ : 045-968888
อีเมล : dpo.pssk@princhealth.com
เจ้ำหน้ำทีค่ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
: นำงสำวแพร โฮ่วรังกูร
สถำนที่ ติ ด ต่ อ : เลขที่ 29 อำคำรบำงกอกบิ ส ซิ เ น
สเซ็น เตอร์ ชัน้ 23 ซอยสุ ขุม วิท 63 (เอกมัย ) ถนน
สุ ขุ ม วิท แขวงคลองตัน เหนื อ เขตวัฒ นำ กรุ ง เทพฯ
10110
หมำยเลขโทรศัพท์ : 02-0092015
อีเมล: dpo.psnk@princhealth.com
เจ้ำหน้ำทีค่ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
: นำงสำวณัฎฐศิริ ก๋ำแก้ว
สถำนที่ ติ ด ต่ อ : เลขที่ 29 อำคำรบำงกอกบิ ส ซิ เ น
สเซ็น เตอร์ ชัน้ 23 ซอยสุ ขุม วิท 63 (เอกมัย ) ถนน
สุ ขุ ม วิท แขวงคลองตัน เหนื อ เขตวัฒ นำ กรุ ง เทพฯ
10110
หมำยเลขโทรศัพท์ : 02-0092015
อีเมล: dpo.kbkj@princhealth.com

ชื่อบริ ษทั
15 บริษทั ผิวดีคลีนิก เอสเธติคส์ จำกัด
(ผิวดีคลีนิก)

16 บริษทั พริน้ ซิเพิล เอ็นเคจี จำกัด

17 บริษทั วี เรสซิเดนซ์ จำกัด

18 บริษทั วี บริลเลีย่ นกรุ๊ป โฮลดิง้
จำกัด

19 บริษทั วีเอ็มอีเอ จำกัด

ช่องทางการติ ดต่อ
เจ้ำหน้ำทีค่ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
: นำยแพทย์ศลั ยวิทย์ จิตต์มติ รภำพ
สถำนที่ ติ ด ต่ อ : เลขที่ 29 อำคำรบำงกอกบิ ส ซิ เ น
สเซ็น เตอร์ ชัน้ 23 ซอยสุ ขุม วิท 63 (เอกมัย ) ถนน
สุ ขุ ม วิท แขวงคลองตัน เหนื อ เขตวัฒ นำ กรุ ง เทพฯ
10110
หมำยเลขโทรศัพท์ : 02-0092015
อีเมล: dpo.ppwd@princhealth.com
เจ้ำหน้ำทีค่ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
: นำยเสกศิษฎ์ เกตุโต
สถำนที่ ติ ด ต่ อ : เลขที่ 29 อำคำรบำงกอกบิ ส ซิ เ น
สเซ็น เตอร์ ชัน้ 23 ซอยสุ ขุม วิท 63 (เอกมัย ) ถนน
สุ ขุ ม วิท แขวงคลองตัน เหนื อ เขตวัฒ นำ กรุ ง เทพฯ
10110
หมำยเลขโทรศัพท์ : 02-0092015
อีเมล: dpo.pnkg@princhealth.com
เจ้ำหน้ำทีค่ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
: นำงนำรินรัตน์ เพชรน้อย
สถำนทีต่ ดิ ต่อ: 18,22,22/1 ซอยพำสนำ 1 ถนนสุขุมวิท
63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร
หมำยเลขโทรศัพท์ : 02-2044343
อีเมล: narinrat.p@the-ascott.com
เจ้ำหน้ำทีค่ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
: นำงสำวแพร โฮ่วรังกูร
สถำนที่ ติ ด ต่ อ : เลขที่ 29 อำคำรบำงกอกบิ ส ซิ เ น
สเซ็น เตอร์ ชัน้ 23 ถนนสุ ขุม วิท 63 แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110
หมำยเลขโทรศัพท์ : 02-0092015
อีเมล: dpo@principalcapital.co.th
เจ้ำหน้ำทีค่ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
: นำงสำววำสนำ จันทร์ตรี
สถำนที่ติดต่อ: 1 ซอยสวนพลู แขวงทุ่งมหำเมฆ เขต
สำทร กรุงเทพมหำนคร 10120
หมำยเลขโทรศัพท์ : 02-343-6789

ชื่อบริ ษทั
20 บริษทั บ้ำนฉำง บิสสิเนส ดีสทริคท์
จำกัด

ช่องทางการติ ดต่อ
อีเมล: wasana.juntree@execapartments.com
เจ้ำหน้ำทีค่ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
: นำงสำวแพร โฮ่วรังกูร
สถำนที่ ติ ด ต่ อ : เลขที่ 29 อำคำรบำงกอกบิ ส ซิ เ น
สเซ็น เตอร์ ชัน้ 23 ถนนสุ ขุม วิท 63 แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110
หมำยเลขโทรศัพท์ : 02-0092015
อีเมล: dpo@principalcapital.co.th

