
นโยบายความเป็นส่วนตัว (ส าหรับผู้ใช้บริการ) 

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทในเครือตำมเอกสำรแนบ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ 
“PRINC” หรือ “เรำ”) มุ่งมั่นที่จะปกป้องควำมเป็นส่วนตัวและให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของของผู้ใช้บริกำร และเพื่อให้มั่นใจได้ว่ำ PRINC จะให้ควำมคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำนโดยสอดคล้องกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรำจึงได้จัดท ำนโยบำยควำม
เป็นส่วนตัว (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “นโยบำย”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทรำบถึงรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่ำจะเป็นกำรเก็บ รวมรวบ ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่ำ “กำรประมวลผล”) ตลอดจนสิทธิ
ต่ำง ๆ ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทำงกำรติดต่อเรำ ดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

PRINC จะด ำเนินกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  

1. เพ่ือจัดหำหรือส่งมอบบริกำรทำงกำรแพทย์ 
2. เพ่ือสร้ำงและจัดเก็บข้อมูลประวัติกำรรักษำของท่ำน 
3. เพ่ือนัดหมำย แจ้งเตือน ประสำนงำนระหว่ำงท่ำนและแพทย์ หรือให้ค ำแนะน ำเก่ียวกับสุขภำพ 
4. เพื่อประสำนงำนและส่งต่อข้อมูลให้แก่โรงพยำบำลในเครือข่ำย และสถำนพยำบำลอื่น ๆ ในกรณีที่มี

กำรส่งต่อผู้ป่วย 
5. เพื่อด ำเนินกิจกรรมใด ๆ ทำงบัญชีและกำรเงิน เช่น กำรตรวจสอบบัญชี กำรแจ้งและเรียกเก็บหนี้ 

กำรใช้สิทธิสวัสดิกำรต่ำง ๆ ภำษี และหลักฐำนกำรด ำเนินธุรกรรมต่ำง ๆ ที่กฎหมำยก ำหนด 
6. เพ่ือประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมำยของโรงพยำบำล เช่น กำรบันทึกเสียงกำรร้องเรียนผ่ำนระบบ Call 

Center, กำรบันทึกภำพผ่ำนกล้อง CCTV  
7. เพื่อใช้ในกำรสอบสวนและปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือหน้ำที่ตำมกฎหมำยของ

โรงพยำบำล 
8. เพ่ือใช้ข้อมูลในกำรยืนยันตัวตนผู้ป่วย 
9. เพื่อใช้ในกำรประเมินผลและปรับปรุงธุรกิจ กำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำและบริกำร รวมถึงกำรบริหำร

จัดกำรด้ำนสื่อโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ 
10. เพ่ือตอบสนองต่อค ำขอของท่ำน เช่น กำรรับเรื่องร้องเรียน 
11. เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ที่ได้รับค ำยินยอมชัดแจ้งจำกท่ำน 



ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท ำให้สำมำรถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพำะ โดยในกำรเก็บรวบรวมและเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล 
PRINC จะใช้วิธีกำรที่ชอบด้วยกฎหมำยและจ ำกัดเพียงเท่ำที่จ ำเป็นตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำวข้ำงต้น 

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ PRINC ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมนั้น มีดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ - นำมสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด อำยุ สถำนภำพสมรส สัญชำติ ลำยมือชื่อ 
ภำพถ่ำย 

2. ข้อมูลส ำหรับกำรติดต่อ เช่น ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน ที่อยู่ปัจจุบัน หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ 
รวมถึงข้อมูลในโซเชียลมีเดียต่ำง ๆ 

3. ข้อมูลเอกสำรทำงรำชกำร เช่น ส ำเนำบัตรประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  ส ำเนำหนังสือเดินทำง 
ส ำเนำใบอนุญำตท ำงำน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย 

4. ข้อมูลทำงกำรเงิน เช่น ข้อมูลกำรเรียกเก็บเงิน เลขบัญชีเงินธนำคำร ส ำเนำหน้ำบัญชีธนำคำร ข้อมูล
บัตรเครดิตหรือเดบิต  

5. ข้อมูลที่ได้จำกเก็บรวบรวมของโรงพยำบำล หรือระบบอัตโนมัติจำกอุปกรณ์ต่ำง ๆ ของโรงพยำบำล 
เช่น หมำยเลข HN หมำยเลข IP Address Cookie พฤติกรรมกำรใช้บริกำร ประวัติกำรใช้บริกำร 
เสียง ภำพถ่ำย ภำยเคลื่อนไหว ชื่อบัญชี Social Media, Chat หรือGeolocation 

6. ข้อมูลกำรเข้ำรับบริกำร เช่น ข้อมูลกำรนัดหมำยแพทย์ ข้อมูลส่วนบุคคลของญำติ และบริกำรเสริมอ่ืน ๆ 
7. ข้อมูลกำรสมัครรับข่ำวสำรและเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรตลำด เช่น ลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมสัมมนำ 

PRINC จะด ำเนินกำรเก็บรวบรวมและประมูลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วน
บุคคลก่อน ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือปฏิบัติตำมสัญญำ กรณีกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือควำมจ ำเป็นต่อกำร
ให้บริกำรหรือปฏิบัติตำมสัญญำระหว่ำงเจ้ำของข้อมูลและโรงพยำบำล 

2. เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพ  
3. เพ่ือปฏิบัติตำมกฎหมำย 
4. เพื่อผลประโยชน์อันชอบโดยกฎหมำยของ PRINC กรณีมีควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบธรรมใน

กำรด ำเนินงำนของ PRINC โดย PRINC จะพิจำรณำถึงสิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส ำคัญ 
เช่น เพ่ือป้องกันกำรฉ้อโกง กำรรักษำควำมปลอดภัยในระบบเครือข่ำย กำรปกป้องสิทธิเสรีภำพ และ
ประโยชน์ของเจ้ำของข้อมูลเป็นต้น 



5. เพื่อกำรศึกษำวิจัยหรือสถิติ กรณีที่มีกำรจัดท ำเอกสำรประวัติศำสตร์หรือจดหมำยเหตุเพื่อประโยชน์
สำธำรณะหรือที่เก่ียวกับกำรศึกษำวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมำตรกำรปกป้องที่เหมำะสมเพ่ือคุ้มครอง
สิทธิ และเสรีภำพของเจ้ำของข้อมูล 

6. เพื่อปฏิบัติภำรกิจของรัฐ กรณีมีควำมจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติตำมภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะ หรือ
กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมอ ำนำจรัฐที่อ PRINC ได้รับมอบหมำย 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

“ข้อมูลที่มีควำมอ่อนไหว” หมำยถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชำติ เผ่ำพันธุ์ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง 
ควำมเชื่อในลัทธิ ศำสนำหรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติอำชญำกรรม ข้อมูลสุขภำพ ข้อมูลกำรตรวจ
สุขภำพ ควำมพิกำร ข้อมูลสหภำพแรงงำน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภำพ เช่น ข้อมูลจ ำลองใบหน้ำ ข้อมูล
จ ำลองม่ำนตำ หรือข้อมูลจ ำลองลำยนิ้วมือ  

PRINC อำจจ ำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมูลผลข้อมูลที่มีควำมอ่อนไหว โดยโรงพยำบำลจะท ำกำรขอค ำ
ยินยอมจำกพนักงำนทุกครั้งในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย เว้นแต่ 

1. เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล 
2. เป็นกำรด ำเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมำยที่มีกำรคุ้มครองที่เหมำะสมของมูลนิธิ สมำคม หรือ

องค์กรที่ไม่แสวงหำก ำไรที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรเมือง ศำสนำ ปรัชญำ หรือสหภำพแรงงำน 
ให้แก่สมำชิก ผู้ซึ่งเคยเป็นสมำชิก หรือผู้ซึ่งมีกำรติดต่ออย่ำงสม ่ำเสมอกับมูลนิธิ สมำคม หรือองค์กร ที่
ไม่แสวงหำก ำไรตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำวโดยไม่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นออกไปภำยนอกมลูนิธิ 
สมำคม หรือองค์กรที่ไม่แสวงหำก ำไรนั้น 

3. เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสำธำรณะด้วยควำมยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 
4. เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมหรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องตำม

กฎหมำย หรือกำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย 
5. เป็นกำรจ ำเป็นในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ 

5.1. เวชศำสตร์ป้องกันหรืออำชีวเวชศำสตร์ กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของลูกจ้ำง 
กำรวินิจฉัยโรคทำงกำรแพทย์ กำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพหรือด้ำนสังคม กำรรักษำทำง
กำรแพทย์ กำรจัดกำรด้ำนสุขภำพ หรือระบบกำรให้บริกำรด้ำนสังคมสงเครำะห์ 

5.2. ประโยชน์ด้ำนกำรสำธำรณสุข เช่น กำรป้องกันด้ำนสุขภำพจำกโรคติดต่ออันตรำยหรือโ รค
ระบำด 



5.3. กำรคุ้มครองแรงงำน กำรประกันสังคม หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำร
รักษำพยำบำลของผู้มีสิทธิตำมกฎหมำย กำรคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ หรือกำรคุ้มครอง
ทำงสังคม 

5.4. กำรศึกษำวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ ประวัติศำสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สำธำรณะอื่น  อ่ืน 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำวเพียงเท่ำที ่จ ำเป็นเท่ำนั ้น โดยได้จัดให้มีมำตรกำรที่
เหมำะสม 

5.5. ประโยชน์สำธำรณะที่ส ำคัญ โดยได้จัดให้มีมำตรกำรที่เหมำะสม 

แหล่งที่มาของข้อมูล 

1. ข้อมูลโดยตรงที่ท่ำนได้ให้ไว้ในกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น เข้ำรับกำรรักษำ ตอบแบบสอบถำม สมัครรับ
ข้อมูลข่ำวสำร เข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรตลำด  

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

เครื่องมือทำงกำรแพทย์ 
4. ข้อมูลจำกแหล่งอื่นนอกจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่แหล่งข้อมูลดังกล่ำวมีอ ำนำจหน้ำที่ มี

เหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมำยหรือได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในกำรเปิดเผย
ข้อมูลแก ่PRINC   เช่น ข้อมูลสำธำรณะ หน่วยงำนพันธมิตร คู่ค้ำ บริษัทในเครือฯ  

การเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล 

PRINC จะไม่เปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังหน่วยงำนภำยนอก เว้นแต่ได้รับค ำยินยอมชัด
แจ้งจำกท่ำน หรือเป็นไปตำมกรณีดังต่อไปนี้ 

1. PRINC อำจจ ำเป็นต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลเฉพำะเท่ำที ่จ ำเป็นแก่ คู ่ค้ำ ผู ้ให้บริกำร หรือ
หน่วยงำนภำยนอก เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่ระบุในนโยบำยฉบับนี้ โดย PRINC จะจัดท ำข้อตกลง
กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

2. PRINC อำจจ ำเป็นต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในเครือ โดยจะเป็นกำร
ประมวลผลข้อมูลภำยใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่ำนั้น 

3. PRINC อำจจ ำเป็นต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลเฉพำะเท่ำท่ีจ ำเป็นแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือหน่วยงำน
ที่มีอ ำนำจหน้ำที่ หรือมีค ำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมำย เพื่อด ำเนินกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด เช่น กำร
รำยงำนข้อมูลที่กฎหมำยก ำหนด หรือกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมค ำสั่งศำล เป็นต้น 



การถ่ายโอนหรือส่งต่อข้อมูลไปยังต่างประเทศ 

PRINC อำจจะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่ำงประเทศ โดยจะท ำให้แน่ใจว่ำประเทศปลำยทำงหรือ
หน่วยงำนปลำยทำงมีมำตรฐำนและนโยบำยในกำรคุ้มครองควำมเป็นส่วนตัวที่เพียงพอ 

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 

PRINC จะใช้มำตรกำรทำงเทคนิค และกำรบริหำรจัดกำรที่เหมำะสมเพ่ือป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยของ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน โดยมีกำรเข้ำรหัสส ำหรับกำรส่งข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและควบคุมกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเฉพำะผู ้เกี ่ยวข้อง ทั้งในส่วนของข้อมูลที ่จัดเก็บในรูปแบบเอกสำรและ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหำย หรือมีกำรเข้ำถึง ท ำลำย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญำต 

ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล 

PRINC จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ตลอดระยะเวลำตรำบเท่ำที่จ ำเป็นต่อกำรประมวลผลตำม
วัตถุประสงค์ในนโยบำยฉบับนี้เท่ำนั้น เว้นแต่มีควำมจ ำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ด้วยเหตุอ่ืนใด เช่น เพ่ือ
ปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือกำรตรวจสอบกรณีกำรเกิดข้อพิพำท PRINC อำจมีควำมจ ำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้เป็น
ระยะเวลำเกินกว่ำที่ระบ ุ

ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลำดังกล่ำวแล้ว PRINC จะท ำกำรลบ ท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเมื่อหมดควำม
จ ำเป็นในกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว 

PRINC อำจพิจำรณำปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบำยนี้ตำมที่เห็นสมควร  โดยจะประกำศบนเว็บไซต์ 
ของแต่ละบริษัทในเครือตำมเอกสำรแนบ โดยระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่ำสุดก ำกับอยู่ตอนท้ำย อย่ำงไรก็ดี 
PRINC ขอแนะน ำให้โปรดตรวจสอบเพื่อรับทรำบนโยบำยฉบับใหม่อย่ำงสม ่ำเสมอ ก่อนจะท ำกำรเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล  

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

1. สิทธิในกำรเข้ำถึงและรับส ำเนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน รวมถึงขอให้เปิดเผยที่มำของข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำนที่ส ำนักงำนเก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกท่ำน เว้นแต่กรณีท่ี PRINC มีสิทธิ



ปฏิเสธค ำขอของท่ำนตำมกฎหมำยหรือค ำสั่งศำลและกรณีที่กำรขอเข้ำถึงและรับส ำเนำของท่ำ นจะ
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 แต่ท่ำนประสงค์ให้ส ำนักงำนเก็บรักษำข้อมูลนั้นต่อไปเพ่ือ
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
ดังตอ่ไปนี้ 

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 วันที่ 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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