
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทในเครือตำมเอกสำรแนบ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ 
“PRINC” หรือ “เรำ”) เคำรพสิทธิควำมเป็นส่วนตัว และให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของ ผู้สมัครงำน พนักงำน พนักงำนทดลองงำน บุคคลที่เคยเป็นพนักงำน ผู้ใช้บริกำร คู่ค้ำ พันธมิตรทำง
ธุรกิจ และบุคคลที่เก่ียวข้องทั้งหมดและเพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำ PRINC จะให้ควำมคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำนโดยสอดคล้องกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จึงได้มีกำรจัดท ำ
นโยบำยควำมเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “นโยบำย”) ก ำหนดแนวทำงและหลักปฏิบัติในกำร
ด ำเนินกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ขอบเขตการบังคับใช ้

นโยบำยนี้มีผลบังคับใช้กับของ ผู ้สมัครงำน พนักงำน พนักงำนทดลองงำน บุคคลที่เคยเป็นพนักงำน 
ผู้ใช้บริกำร คู่ค้ำ พันธมิตรทำงธุรกิจ และบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนผู้ที่มีหน้ำที่โดยตรงใน
กำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรและกำรปฏิบัติตำมนโยบำยนี้ 

นอกจำกนโยบำยฉบับนี้แล้ว PRINC อำจก ำหนดให้มีนโยบำยควำมเป็นส่วนตัว ส ำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
ของ PRINC เพ่ือชี้แจงให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ทรำบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผล วัตถุประสงค์
และเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมำยในกำรประมวลผล ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิใน
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลพึงมีในผลิตภัณฑ์หรือบริกำรนั้นเป็นกำรเฉพำะเจำะจง 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีควำมขัดแย้งกันในสำระส ำคัญระหว่ำงควำมในประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัวและนโยบำย
นี้ ให้ถือตำมควำมในประกำศเก่ียวกับควำมเป็นส่วนตัวของบริกำรนั้น 

แหล่งที่มาของข้อมูล 

1. ข้อมูลโดยตรงที่ท่ำนได้ให้ไว้ในกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น ขั้นตอนกำรสมัคร ลงทะเบียน สมัครงำน ลงนำม
ในสัญญำ เอกสำร ท ำแบบส ำรวจหรือใช้งำนผลิตภัณฑ์ บริกำร หรือช่องทำงให้บริกำรอื ่นที่
ควบคุมดูแลโดย PRINC หรือเมื่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสำรกับ PRINC ณ ที่ท ำกำรหรือ
ผ่ำนช่องทำงติดต่ออื่นที่ควบคุมดูแลโดย PRINC และรวมไปถึงกำรเก็บรวบรวมจำกกำรที่เจ้ำของ
ข้อมูลส่วนบุคคลเข้ำใช้งำนเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริกำรอื่น ๆ ตำมสัญญำหรือตำมพันธกิจ 

2. ข้อมูลจำกบุคคลที่สำมท่ีมีควำมเก่ียวข้อง เช่น ญำติ 
3. ข้อมูลจำกระบบอัตโนมัติ หรือ เช่น ภำพจำกกล้องวงจรปิด ข้อมูลจำกแอพพลิเคชั่น หรือข้อมูลจำก

เครื่องมือทำงกำรแพทย์ 



4. ข้อมูลจำกแหล่งอื่นนอกจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่แหล่งข้อมูลดังกล่ำวมีอ ำนำจหน้ำที่ มี
เหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมำยหรือได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในกำรเปิดเผย
ข้อมูลแก ่PRINC  เช่น ข้อมูลสำธำรณะ หน่วยงำนพันธมิตร คู่ค้ำ บริษัทในเครือฯ 

ทั้งนี ้ในกรณีที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลที่มีควำมจ ำเป็นในกำรให้บริกำรของ PRINC 
อำจเป็นผลให้ PRINC ไม่สำมำรถให้บริกำรนั้นแก่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวได้ทั้งหมดหรือบำงส่วน 

ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

PRINC พิจำรณำก ำหนดฐำนกฎหมำยในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมควำมเหมำะสมและ
ตำมบริบทของกำรให้บริกำร ทั้งนี้ ฐำนกฎหมำยในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ PRINC ใช้ ประกอบด้วย 

ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียด 

เพ่ือกำรด ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะ
หรือกำรใช้อ ำนำจรัฐที่ PRINC ได้รับ 

เพื่อให้ PRINC สำมำรถใช้อ ำนำจรัฐและด ำเนินภำรกิจ
เพื่อประโยชน์สำธำรณะตำมพันธกิจ PRINC ซึ่งก ำหนด
ไว้ตำมกฎหมำย เช่น 
- พระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 
(องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2561  
- พระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำร
ภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562  
รวมถึง กฎ ระเบียบ ค ำส ั ่งและมติคณะรัฐมนตร ีที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

เพ่ือกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย เพื่อให้ PRINC สำมำรถปฏิบัติตำมที่กฎหมำยที่ควบคุม 
PRINC เช่น  
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ตำม
พระรำชบัญญัติว ่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี ่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560  
- พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540  
- พระรำขบัญญัติองค์กำรมหำชน พ.ศ. 2542  
- กฎหมำยว่ำด้วยภำษีอำกร  
รวมถึง กำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งศำล เป็นต้น 

เป็นกำรจ ำเป็นเพื ่อประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมำย 

เพื ่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของ PRINC และ
ของบุคคลอื่น ซึ่งประโยชน์ดังกล่ำวมีควำมส ำคัญไม่น้อย



ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียด 

ไปกว่ำสิทธิขั ้นพื้นฐำนในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของ
ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพื ่อกำรรักษำควำมปลอดภัย
อำคำรสถำนที่ของ PRINC หรือกำรประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลเพ่ือกิจกำรภำยในของ PRINC เป็นต้น 

เป ็นกำรจ  ำเป ็นเพื ่อกำรป้องกันหร ือระงับ
อันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล 

เพื ่อป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือ
สุขภำพของบุคคล เช่น กำรเฝ้ำระวังโรคระบำดตำม
นโยบำยของรัฐบำล เป็นต้น 

เพ่ือกำรปฏิบัติตำมสัญญำ เพื ่อให้ PRINC สำมำรถปฏิบัติหน้ำที ่ตำมสัญญำ หรือ
ด ำเนินกำรอันเป็นควำมจ ำเป็นต่อกำรเข้ำท ำสัญญำซึ่ง
ท่ำนเป็นคู่สัญญำกับ PRINC เช่น กำรจ้ำงงำน จ้ำงท ำ
ของ กำรท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือหรือสัญญำใน
รูปแบบอื่น เป็นต้น 

เพื่อกำรจัดท ำเอกสำรประวัติศำสตร์ วิจัยหรือ
สถิติที่ส ำคัญ 

เพื่อให้ PRINC สำมำรถจัดท ำหรือสนับสนุนกำรจัดท ำ
เอกสำรประวัติศำสตร์ วิจัยหรือสถิติตำมที่ PRINC อำจ
ได้รับมอบหมำย เช่น กำรจัดท ำท ำเนียบผู้ด ำรงต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำร หรือคณะกรรมกำร กำรจัดท ำสถิติกำรใช้
บริกำรดิจิทัลภำครัฐ 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 มีควำมจ ำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อกำรปฏิบัติตำมสัญญำ กำร
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยหรือเพ่ือควำมจ ำเป็นในกำรเข้ำท ำสัญญำ หำกท่ำนปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือ 



คัดค้ำนกำรด ำเนินกำรประมวลผลตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อำจมีผลท ำให ้PRINC ไม่สำมำรถด ำเนินกำร
หรือให้บริกำรตำมท่ีท่ำนร้องขอได้ทั้งหมดหรือบำงส่วน  

วัตถุประสงค ์

PRINC ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์หลำยประกำร ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภท
ของผลิตภัณฑ์หรือบริกำรหรือกิจกรรมที่ท่ำนใช้บริกำร ตลอดจนลักษณะควำมสัมพันธ์ของท่ำนกับ PRINC 
หรือข้อพิจำรณำในแต่ละบริบทเป็นส ำคัญ โดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบกำรใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลของ PRINC เป็นกำรทั่วไป ทั้งนี้ เฉพำะวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่ท่ำนใช้งำน
หรือมีควำมสัมพันธ์ด้วยเท่ำนั้นที่จะมีผลบังคับใช้กับข้อมูลของท่ำน 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

PRINC จัดให้มีมำตรกำรทำงเทคนิคและกำรบริหำรจัดกำรที่เหมำะสมเพ่ือป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยของ
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีกำรเข้ำรหัสส ำหรับกำรส่งข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลเฉพำะผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบเอกสำรและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบุคคล
ดังกล่ำวจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตำมมำตรกำรปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ PRINC อย่ำงเคร่งครัด ตลอดจนมี
หน้ำที่รักษำควำมลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จำกกำรปฏิบัติกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่  

นอกจำกนี้ เมื่อ PRINC มีกำรส่ง โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สำม ไม่ว่ำเพื่อกำรให้บริกำรตำม
พันธกิจ ตำมสัญญำ หรือข้อตกลงในรูปแบบอื่น PRINC ได้จัดให้มีกำรท ำข้อตกลงกำรประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลในกระบวนกำรเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอก เพื่อยืนยันว่ำ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ PRINC เก็บรวบรวมจะมีควำมม่ันคงปลอดภัยอยู่เสมอ 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

PRINC ไดแ้ต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจสอบ ก ำกับและให้ค ำแนะน ำในกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกำรประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและจัดท ำกระบวนกำรแจ้งเหตุเมื่อเกิดกำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

1. จัดให้มีกำรอบรมเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ 
2. จัดให้มีกำรบันทึกกำรประมวลผลข้อมูล (Record of Processing) เพื่อบันทึกกิจกรรมต่ำง ๆ ในกำร

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้รับผิดชอบในกำรประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องกรอกข้อมูลกิจกรรมกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลลงในระบบที่บริษัทฯ 
จัดหำไว้ให้ 



3. ตรวจสอบกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภำยในบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอ านาจก ากับดูแล 

ในกรณีที่ท่ำนพบว่ำ PRINC มิได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิร้องเรียนไปยัง
คณะกรรมกำรคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงำนที ่มีอ ำนำจก ำกับดูแลที ่ได้รับกำรแต่งตั ้งโดย
คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตำมกฎหมำย ทั้งนี้ ก่อนกำรร้องเรียนดังกล่ำว PRINC ขอให้ท่ำน
โปรดติดต่อมำยัง PRINC เพื่อให้ PRINC มีโอกำสได้รับทรำบข้อเท็จจริงและได้ชี้แจงในประเด็นต่ำง ๆ รวมถึง
จัดกำรแก้ไขข้อกังวลของท่ำนก่อนในโอกำสแรก 

การถ่ายโอนหรือส่งต่อข้อมูลไปยังต่างประเทศ 

ในบำงกรณี PRINC อำจจ ำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังต่ำงประเทศเพื่อด ำเนินกำรตำม
วัตถุประสงค์ในกำรให้บริกำรแก่ท่ำน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริกำรของ PRINC ที่ท่ำนใช้งำนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็น
รำยกิจกรรม 

หำกมีควำมจ ำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังประเทศปลำยทำง  PRINC จะด ำเนินกำร
เพ่ือให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปมีมำตรกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงเพียงพอตำมมำตรฐำนสำกล 
หรือด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขเพ่ือให้สำมำรถส่งหรือโอนข้อมูลนั้นได้ตำมกฎหมำย ได้แก่ 

1. เป็นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่ก ำหนดให้ PRINC ต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่ำงประเทศ  
2. ได้แจ้งให้ท่ำนทรำบและได้รับควำมยินยอมจำกท่ำนในกรณีที่ประเทศปลำยทำงมีมำตรฐำนกำร

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ตำมประกำศรำยชื่อประเทศที่คณะกรรมกำรคุ้มครองส่วน
บุคคลประกำศก ำหนด  

3. เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือปฏิบัติตำมสัญญำที่ท่ำนเป็นคู่สัญญำกับ PRINC หรือเป็นกำรท ำตำมค ำขอของท่ำน
ก่อนกำรเข้ำท ำสัญญำนั้น 

4. เป็นกำรกระท ำตำมสัญญำของ PRINC กับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ของท่ำน 
5. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของท่ำนหรือของบุคคลอื่น เมื่อท่ำนไม่

สำมำรถให้ควำมยินยอมในขณะนั้นได้  
6. เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือด ำเนินภำรกิจเพ่ือประโยชน์สำธำรณะที่ส ำคัญ 

การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง 

PRINC อำจมีกำรมอบหมำยหรือจัดซื ้อจัดจ้ำงบุคคลที่สำม (ผู ้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ท ำกำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนำมของ PRINC ซึ่งบุคคลที่สำมดังกล่ำวอำจเสนอบริกำรในลักษณะ



ต่ำง ๆ เช่น กำรเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงำนบริกำรช่วง (Outsourcing) หรือเป็นงำนในลักษณะกำรจ้ำงท ำ
ของในรูปแบบอื่น 

กำรมอบหมำยให้บุคคลที่สำมท ำกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐำนะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  
PRINC จะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้ำที่ของ PRINC ในฐำนะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและของบุคคลที่ 
PRINC มอบหมำยในฐำนะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงก ำหนดรำยละเอียดประเภทข้อมูลส่วน
บุคคลที่ PRINC มอบหมำยให้ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
และข้อตกลงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้ำที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตำม
ขอบเขตที่ระบุในข้อตกลงและตำมค ำสั่งของ PRINC เท่ำนั้นโดยไม่สำมำรถประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนได้ 

ในกรณีที่ผู ้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีกำรมอบหมำยผู ้ให้บริกำรช่วง  (ผู้ประมวลผลช่วง) เพื่อท ำกำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนำมของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  ดังนี้ PRINC จะก ำกับให้ผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสำรข้อตกลงระหว่ำงผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลช่วง 
ในรูปแบบและมำตรฐำนที่ไม่ต ่ำกว่ำข้อตกลงระหว่ำง PRINC กับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล 

PRINC จะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ในระยะเวลำเท่ำที่ข้อมูลนั้นยังมีควำมจ ำเป็นตำมวัตถุประสงค์
ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเท่ำนั้น ตำมรำยละเอียดที่ได้ก ำหนดไว้ในนโยบำย ประกำศหรือตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง  

ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลำและข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนสิ้นควำมจ ำเป็นตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำวแล้ว PRINC จะ
ท ำกำรลบ ท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือท ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไม่สำมำรถระบุตัวตนได้ต่อไป 
ตำมรูปแบบและมำตรฐำนกำรลบท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมกำรหรือกฎหมำยจะได้ประกำศก ำหนด
หรือตำมมำตรฐำนสำกล อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่มีข้อพิพำท กำรใช้สิทธิหรือคดีควำมอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำน PRINC ขอสงวนสิทธิในกำรเก็บรักษำข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่ำข้อพิพำทนั้นจะได้มีค ำสั่งหรือค ำ
พิพำกษำถึงที่สุด 

การเชื่อมต่อเว็บไซต์หรือบริการภายนอก 

บริกำรของ PRINC อำจมีกำรเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือบริกำรของบุคคลที่สำม ซ่ึงเว็บไซต์หรือบริกำรดังกล่ำว
อำจมีกำรประกำศนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเนื้อหำสำระแตกต่ำงจำกนโยบำยนี้  PRINC ขอ
แนะน ำให้ท่ำนศึกษำนโยบำยกำรคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริกำรนั ้น ๆ เพื ่อทรำบใน
รำยละเอียดก่อนกำรเข้ำใช้งำน ทั้งนี้ PRINC ไม่มีควำมเกี่ยวข้องและไม่มีอ ำนำจควบคุมถึงมำตรกำรคุ้มครอง



ข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริกำรดังกล่ำวและไม่สำมำรถรับผิดชอบต่อเนื้อหำ นโยบำย ควำมเสียหำย 
หรือกำรกระท ำอันเกิดจำกเว็บไซต์หรือบริกำรของบุคคลที่สำม 

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

PRINC จะทบทวนนโยบำยนี้ให้เป็นปัจจุบันเสมออย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงที่จ ำเป็นต้อง
ได้รับกำรปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบำยนี้ตำมที่เห็นสมควร เพื่อให้นโยบำยนี้มีควำมเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง และจะท ำกำรแจ้งให้ท่ำนทรำบผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ อีเมลล์ หรือช่องทำงอ่ืน 
ๆ โดยระบุวันที่แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งล่ำสุดก ำกับอยู่ตอนท้ำย อย่ำงไรก็ดี PRINC ขอแนะน ำให้โปรดตรวจสอบเพ่ือ
รับทรำบนโยบำยฉบับใหม่อย่ำงสม ่ำเสมอ ก่อนจะท ำกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

กำรเข้ำใช้งำนผลิตภัณฑ์หรือบริกำรของ PRINC ภำยหลังกำรบังคับใช้นโยบำยใหม่ ถือเป็นกำรรับทรำบตำม
ข้อตกลงในนโยบำยใหม่แล้ว 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

1. สิทธิในกำรเข้ำถึงและรับส ำเนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน รวมถึงขอให้เปิดเผยที่มำของข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำนที่ PRINC เก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกท่ำน เว้นแต่กรณีที่ PRINC มีสิทธิ
ปฏิเสธค ำขอของท่ำนตำมกฎหมำยหรือค ำสั่งศำลและกรณีที่กำรขอเข้ำถึงและรับส ำเนำของท่ำนจะ
ส่งผลกระทบที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสิทธิและเสรีภำพของบุคคลอ่ืน สิทธิในกำรขอเข้ำถึงและ
ขอรับส ำเนำข้อมูลส่วนบุคคล 

2. สิทธิในกำรขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้เป็นปัจจุบัน มี
ควำมถูกต้อง สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด 

3. สิทธิในกำรขอลบหรือท ำลำยหรือท ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อ
ข้อมูลนั้นหมดควำมจ ำเป็นหรือเม่ือเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลถอนควำมยินยอม 

4. สิทธิในกำรขอให้องค์กรระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ 
4.1. เมื่ออยู่ในช่วงเวลำที่ PRINC ท ำกำรตรวจสอบตำมค ำร้องขอของท่ำนให้แก้ไขข้อมูลส่วน

บุคคลของท่ำนให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
4.2. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมำย 
4.3. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนหมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรักษำไว้ตำมวัตถุประสงค์ที่ PRINC 

ได้แจ้งแก่ท่ำนในกำรเก็บรวบรวม แต่ท่ำนประสงค์ให้ PRINC เก็บรักษำข้อมูลนั้นต่อไปเพ่ือ
ประกอบกำรใช้สิทธิตำมกฎหมำยของท่ำน 

4.4. เมื่ออยู่ในช่วงเวลำที ่ PRINC ก ำลังพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมำยในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือตรวจสอบควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือ



เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อประโยชน์สำธำรณะ อันเนื่องมำจำกกำรที่ท่ำนได้ใช้
สิทธิคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

5. สิทธิในกำรถอนควำมยินยอม ในกำรประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริกำรเคยให้ไว้ 
6. สิทธิในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เว้นแต่กรณีท่ี PRINC มี

เหตุในกำรปฏิเสธค ำขอของท่ำนโดยชอบด้วยกฎหมำย 
7. สิทธิในกำรขอให้ PRINC โอนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรำยอื่น 

ช่องทางการติดต่อ 

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำรเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล กำรใช้สิทธิ หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ สำมำรถติดต่อ PRINC ได้ตำมช่องทำง
ดังต่อไปนี้ 

เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สถำนที่ติดต่อ: บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 29 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 23 
ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110  
หมำยเลขโทรศัพท์: 02-714-2173 

เจ้ำหน้ำทีคุ่้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทในเครือแยกตำมแต่ละบริษัท ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏใน 
เอกสำรแนบท้ำย 

โดยแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ประกอบกำรใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 
• ชื่อ นำมสกุล เลขท่ีบัตรประจ ำตัวประชำชน/เลขท่ีหนังสือเดินทำง 
• ข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือสิทธิที่ต้องกำรใช้ตำมกฎหมำย 
• หมำยเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมลที่สำมำรถติดต่อกลับได้ 

 
                                                                        ประกำศ ณ วันที ่2 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 
  

นำยธำนี มณีนุตร์ 

กรรมกำรบริษัท 



เอกสารแนบ 1  

รายช่ือบริษทัในเครอื  

บรษิทั พริน้ซเิพลิ แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัในเครอื ในนโยบำยฉบบันี้ ใหห้มำยควำมถงึ
บรษิทั ดงัต่อไปนี้  

ช่ือบริษทั ช่องทางการติดต่อ 
1. บรษิทั พริน้ซเิพลิ แคปิตอล จ ำกดั 

(มหำชน) 
เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  
: นำงสำวแพร โฮ่วรงักูร 
สถำนที่ติดต่อ : เลขที่  29 อำคำรบำงกอกบิสซิเน
สเซ็นเตอร์  ชัน้ 23 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 10110  
หมำยเลขโทรศพัท ์: 02-0092015 
อเีมล: dpo@principalcapital.co.th 

2. บรษิทั พริน้ซเิพลิ เฮลทแ์คร ์จ ำกดั เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  
: นำงสำวแพร โฮ่วรงักูร 
สถำนที่ติดต่อ : เลขที่  29 อำคำรบำงกอกบิสซิเน
สเซ็นเตอร์  ชัน้ 23 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 10110  
หมำยเลขโทรศพัท ์: 02-0092015 
อเีมล: dpo.prinh@princhealth.com 

3 บรษิทั พริน้ซเิพลิ แคปิตอล จ ำกดั 
(มหำชน) สำขำ 1 
(โรงพยำบำลพริน้ซ ์สุวรรณภูม)ิ 

เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  
: นำงสำวณฐัมน  ทพัวเิศษ 
สถำนที่ติดต่อ: เลขที่ 35/2 หมู่ 12 ถนนบำงนำ-ตรำด  
ต ำบลบำงแกว้ อ.บำงพล ีจงัหวดัสมุทรปรำกำร 10540 
หมำยเลขโทรศพัท ์: 02-0805999 
อเีมล: dpo.psuv@princhealth.com 

4 บรษิทั โรงพยำบำลปำกน ้ำโพ จ ำกดั 
(โรงพยำบำลพริน้ซ ์ปำกน ้ำโพ) 

เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  
: พนัโทนำยแพทย ์สมชัชำ เบีย้จรสั 
สถำนที่ติดต่อ: เลขที่ 96/12 หมู่ 9 ถนนสำยเอเชีย  
ต ำบลนครสวรรค์ตก อ ำเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์ 
60000 
หมำยเลขโทรศพัท ์: 056-000111 
อเีมล : dpo.ppnp@princhealth.com 



ช่ือบริษทั ช่องทางการติดต่อ 
5 บรษิทั พริน้ซเิพลิ เฮลทแ์คร ์- อุทยั 

จ ำกดั 
(โรงพยำบำลพริน้ซ ์อุทยัธำนี) 
 

เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 
: นำงสำวพนมภรณ์ อำรยี ์ 
สถำนทีต่ดิต่อ: เลขที ่256 หมู่ 2 ต ำบลสะแกกรงั อ ำเภอ
เมอืงอุทยัธำนี จงัหวดัอุทยัธำนี 61000 
หมำยเลขโทรศพัท ์: 056-049899 
อเีมล : dpo.puth@princhealth.com 

6 บรษิทั พษิณุเวช จ ำกดั 
(โรงพยำบำลพษิณุเวช) 

เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 
: นำงสำวรสรนิทร ์แซ่เตยีว  
สถำนที่ตดิต่อ: เลขที่ 211 ถนนขุนพเิรนทรเทพ ต ำบล
ในเมอืง อ ำเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 65000 
หมำยเลขโทรศพัท ์: 055-909000 
อเีมล : dpo.psv@princhealth.com 

7 บรษิทั สหแพทยพ์จิติร จ ำกดั 
(โรงพยำบำลพษิณุเวช พจิติร) 

เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 
: นำงเพรศิพกัตร ์ศรวีุฒพิงษ์   
สถำนทีต่ดิต่อ: เลขที ่2/158 ถนนศรมีำลำ ต ำบลในเมอืง 
อ ำเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร  66000 
หมำยเลขโทรศพัท ์: 056-613316 
อเีมล : dpo.ppch@princhealth.com 

8 บรษิทั โรงพยำบำลพษิณุเวช
อุตรดติถ ์จ ำกดั 
(โรงพยำบำลพษิณุเวช อุตรดติถ)์ 

เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  
: นำงสำวธนปพร นฤภยั 
สถำนทีต่ดิต่อ: เลขที ่888 หมู่ที ่5 ต ำบลป่ำเซ่ำ อ ำเภอ
เมอืงอุตรดติถ ์จงัหวดัอุตรดติถ ์53000 
หมำยเลขโทรศพัท ์: 055-409000 
อเีมล : dpo.putd@princhealth.com 

9 บรษิทั พริน้ซเิพลิ เฮลทแ์คร ์- ล ำพนู 
จ ำกดั 
(โรงพยำบำลศริเิวชล ำพนู) 

เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  
: นำงสำวคุณวรำภรณ์ พำสวสัดิ ์
สถำนที่ตดิต่อ: เลขที่ 7 หมู่ที่ 5 ต ำบลเวยีงยอง อ ำเภอ
เมอืงล ำพนู จงัหวดัล ำพนู 51000 
หมำยเลขโทรศพัท ์: 053-582888 
อเีมล : dpo.plpn@princhealth.com 

10 บรษิทั พริน้ซเิพลิ เฮลทแ์คร ์- ชุมพร 
จ ำกดั 
(โรงพยำบำลวริชัศลิป์) 

เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  
: นำงสำวณฐัชสิำ สทิธ ิ



ช่ือบริษทั ช่องทางการติดต่อ 
สถำนที่ติดต่อ: เลขที่ 18/22 ถนนปรมินทรมรรคำ 
ต ำบลลท่ำตะเภำ อ ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
86000 
หมำยเลขโทรศพัท ์: 077-542555 
อเีมล : dpo.pcpn@princhealth.com 

11 บรษิทั พริน้ซเิพลิ เฮลทแ์คร ์- 
อุบลรำชธำนี จ ำกดั 
(โรงพยำบำลพริน้ซ ์อุบลรำชธำนี) 

เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  
: นำยแพทยปิ์ยวฒัน์ จริปัปภำ 
สถำนที่ตดิต่อ: เลขที่ 139 ถนนพลแพน ต ำบลในเมอืง 
อ ำเภอเมอืงอุบลรำชธำนี จงัหวดัอุบลรำชธำนี 34000 
หมำยเลขโทรศพัท ์: 045-2449999 
อเีมล : dpo.pubn@princhealth.com 

12 บรษิทั พริน้ซเิพลิ เฮลทแ์คร ์- ศรสีะ
เกษ จ ำกดั 
(โรงพยำบำลพริน้ซ ์ศรสีะเกษ) 

เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  
: นำงสำวปำรชิำต ิช่วยสุข 
สถำนที่ติดต่อ: เลขที่ 888 หมู่ที่ 11 ถนนศรีสะเกษ-
อุทุมพรพิสยั ต ำบลหญ้ำปล้อง อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ 
จงัหวดัศรสีะเกษ 33000 
หมำยเลขโทรศพัท ์: 045-968888 
อเีมล : dpo.pssk@princhealth.com 

13 บรษิทั พริน้ซเิพลิ เฮลทแ์คร ์- 
สกลนคร จ ำกดั 
 

เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  
: นำงสำวแพร โฮ่วรงักูร 
สถำนที่ติดต่อ : เลขที่  29 อำคำรบำงกอกบิสซิเน
สเซ็นเตอร์  ชัน้ 23 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 
10110 
หมำยเลขโทรศพัท ์: 02-0092015 
อเีมล: dpo.psnk@princhealth.com 

14 บรษิทั ใกลบ้ำ้นใกลใ้จ จ ำกดั 
(คลนีิกใกลบ้ำ้นใกลใ้จ) 

เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  
: นำงสำวณฎัฐศริ ิก๋ำแกว้ 
สถำนที่ติดต่อ : เลขที่  29 อำคำรบำงกอกบิสซิเน
สเซ็นเตอร์  ชัน้ 23 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 
10110 
หมำยเลขโทรศพัท ์: 02-0092015 
อเีมล: dpo.kbkj@princhealth.com 



ช่ือบริษทั ช่องทางการติดต่อ 
15 บรษิทั ผวิดคีลนีิก เอสเธตคิส ์จ ำกดั 

(ผวิดคีลนีิก) 
เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  
: นำยแพทยศ์ลัยวทิย ์จติตม์ติรภำพ 
สถำนที่ติดต่อ : เลขที่  29 อำคำรบำงกอกบิสซิเน
สเซ็นเตอร์  ชัน้ 23 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 
10110 
หมำยเลขโทรศพัท ์: 02-0092015  
อเีมล: dpo.ppwd@princhealth.com 

16 บรษิทั พริน้ซเิพลิ เอน็เคจ ีจ ำกดั เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  
: นำยเสกศษิฎ์ เกตุโต 
สถำนที่ติดต่อ : เลขที่  29 อำคำรบำงกอกบิสซิเน
สเซ็นเตอร์  ชัน้ 23 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 
10110 
หมำยเลขโทรศพัท ์: 02-0092015 
อเีมล: dpo.pnkg@princhealth.com 

17 บรษิทั ว ีเรสซเิดนซ ์จ ำกดั เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  
: นำงนำรนิรตัน์ เพชรน้อย 
สถำนทีต่ดิต่อ: 18,22,22/1 ซอยพำสนำ 1 ถนนสุขุมวทิ 
63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร
หมำยเลขโทรศพัท ์: 02-2044343 
อเีมล: narinrat.p@the-ascott.com 

18 บรษิทั ว ีบรลิเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ 
จ ำกดั 

เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  
: นำงสำวแพร โฮ่วรงักูร 
สถำนที่ติดต่อ : เลขที่  29 อำคำรบำงกอกบิสซิเน
สเซ็นเตอร์  ชัน้ 23 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 10110  
หมำยเลขโทรศพัท ์: 02-0092015 
อเีมล: dpo@principalcapital.co.th 

19 บรษิทั วเีอม็อเีอ จ ำกดั เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  
: นำงสำววำสนำ จนัทรต์ร ี
สถำนที่ติดต่อ: 1 ซอยสวนพลู แขวงทุ่งมหำเมฆ เขต
สำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
หมำยเลขโทรศพัท ์: 02-343-6789 



ช่ือบริษทั ช่องทางการติดต่อ 
อเีมล: wasana.juntree@execapartments.com 

20 บรษิทั บำ้นฉำง บสิสเินส ดสีทรคิท ์
จ ำกดั 

เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  
: นำงสำวแพร โฮ่วรงักูร 
สถำนที่ติดต่อ : เลขที่  29 อำคำรบำงกอกบิสซิเน
สเซ็นเตอร์  ชัน้ 23 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 10110  
หมำยเลขโทรศพัท ์: 02-0092015 
อเีมล: dpo@principalcapital.co.th 
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