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ประกาศเกียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)  

สําหรับกระบวนการทีเกียวข้องกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ 

ของบริษัทฟิลิป เวน (ประเทศไทย) จํากัด 

 

1. บททัวไป 

เพือเป็นการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลาํดบัรองทีเกียวขอ้ง 

และใหห้มายความรวมถึงกฎหมายฉบบัแกไ้ขเพิมเติมใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล”) 

บริษทัฟิลิป เวน (ประเทศไทย) จาํกดั (“บริษทัฯ”) จึงจดัทาํประกาศเกียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy 

Notice) ของบริษทัฯ (“ประกาศฯ”) ฉบบันีขึน เพืออธิบายใหท้่านทราบถึงวิธีการทีบริษทัฯ ปฏิบติัต่อขอ้มลูทีสามารถ

ระบุตวัตนของท่าน หรืออาจจะระบุตวัตนของท่านได ้ ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล (“ขอ้มูลส่วนบุคคล”) เช่น วิธีการเก็บรวบรวม ใช ้ เปิดเผย หรือ การดาํเนินการใด ๆ กบัขอ้มูลส่วน

บุคคลไม่วา่ดว้ยวธีิการอตัโนมติัหรือไมก่็ตาม อาทิ การบนัทึก การจดัระบบ การจดัเก็บ การเรียกคืน การส่ง โอน การ

เผยแพร่หรือการทาํให้สามารถเขา้ถึงหรือพร้อมใชง้านโดยวิธีใด ๆ การจาํกดัหรือการห้ามเขา้ถึง การโอน การลบหรือ

การทาํลาย (“ประมวลผล” และเพือแจง้ใหท้่านทราบถึงวตัถุประสงคใ์นการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษา

ขอ้มูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิของท่านในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ทงันี บริษทัฯ ขอแนะนาํให้ท่านอ่านและทาํ

ความเขา้ใจถึงขอ้กาํหนดต่าง ๆ ภายใตป้ระกาศฯ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 

2. ประเภทของบุคคลทีบริษัทฯ ทาํการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใตป้ระกาศฯ ฉบบันี ประเภทของบุคคลทีบริษทัฯ ทาํการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล

และแหล่งทีมาของขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าว ประกอบดว้ยประเภท รายละเอียด แหล่งทีมาของขอ้มูลดงันี 

ขอ้มูลส่วนบุคคลเกียวกบัลูกคา้ซึงหมายถึง บุคคลทีซือสินคา้และ/หรือใชบ้ริการจากบริษทัฯ และ/หรืออาจจะซือสินคา้

และ/หรือใชบ้ริการจากบริษทัฯ หรือบุคคลอืนใดทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั อาทิ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ผูใ้ชบ้ริการเวบ็ไซต ์

ผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนั ผูที้ติดต่อเพือขอรับขอ้มูลหรือขอรับบริการจากบริษทั เป็นตน้ และให้หมายความรวมถึง 

บุคคลทีเกียวขอ้งหรือเป็นตวัแทนของลูกคา้ซึงเป็นนิติบุคคล และผูที้ขอ้มลูส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที

เกียวขอ้งกบักระบวนการทีเกียวขอ้งโปรดดรูายละเอียดเพิมเติมใน ประกาศเกียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

(Privacy Notice) สาํหรับกระบวนการทีเกียวขอ้งกบัลูกคา้ของบริษทัฯ 

 

3. แหล่งทไีด้มาในการเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

3.1 บริษทัฯ เกบ็รวบรวมและรับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดงันี 

เมือท่านติดตอ่สือสาร สอบถามขอ้มูล ผ่านทางเวบ็ไซต ์ แอปพลิเคชนั โทรศพัท ์ อเีมล การพบปะกนัโดยตรง หรือโดย

วิธีการอืนใด เมือท่านแสดงเจตนาเพือซือสินคา้หรือใชบ้ริการจากบริษทัฯ และเขา้ทาํสญัญากบับริษทัฯ เมือท่านเขา้ร่วม

กิจกรรมทางการตลาด งานอีเวน้ท ์หรือกิจกรรมอืน ๆ การเก็บขอ้มลูจากผูใ้ห้บริการตา่ง ๆ ของบริษทัฯ อาทิ ผูใ้หบ้ริการ
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และแอปพลิเคชนั และผูใ้หบ้ริการประชาสัมพนัธแ์ละแนะนําสินคา้/บริการ ในบางกรณีบริษทัฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งขอ้มลูสาธารณะ ไม่วา่ท่านจะเป็นผูเ้ปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลดว้ยตนเองหรือไดใ้ห้ความ

ยินยอมแกผู่ใ้ดในการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านดงักล่าว 

3.2 ในบางกรณีบริษทัฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยอตัโนมติัผ่านช่องทางต่าง ๆ เชน่ การ

ใชค้กุกี (Cookies) หรือเทคโนโลยีอืน ๆ ทีคลา้ยคลึงกนั รายละเอียดเพิมเติมโปรดด ูนโยบายการใช้คกุกี 

3.3 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะไดรั้บการแจง้ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามทีระบุใน

ประกาศฯ ฉบบันี ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะ วตัถปุระสงคแ์ละฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช ้ เปิดเผย และ/

หรือ ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล หรือหากเป็นกรณีทีกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกาํหนดให้การ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใดตอ้งไดร้ับความยนิยอมจากท่าน บริษทัฯ จะขอความยินยอมโดยชดัแจง้จากท่าน 

3.4 ในกรณีทีบริษทัฯ เกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวก้อ่นวนัทีกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลมีผลใชบ้งัคบั บริษทัฯ จะเก็บ

รวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามวตัถุประสงคเ์ดิมทีบริษทัฯ ไดแ้จง้ไวแ้ก่ท่านในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลส่วนบุคคลซึงท่านมีสิทธิยกเลิกความยินยอม โดยติดต่อมายงับริษทัฯ ตามรายละเอียดการติดต่อทีระบุไวใ้นขอ้ 10 

ของประกาศฯ ฉบบันี ทงันี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคาํขอยกเลิกความยินยอมของท่านและดาํเนินการ

ตามทีกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกาํหนด 

 

4. ข้อมูลส่วนบุคคลทีถกูเก็บรวบรวม 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านทีถกูเกบ็รวบรวมและประมวลผลภายใตป้ระกาศฯ ฉบบันี ไม่วา่จะเป็นขอ้มลูส่วน

บุคคลทีท่านให้ไวก้บับริษทัฯ โดยตรง หรือขอ้มูลส่วนบุคคลทีบริษทัฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอตัโนมติั หรือขอ้มูล

ส่วนบุคคลทีบริษทัฯ ไดรั้บมาจากบุคคลภายนอก ไดแ้ก ่

4.1 ขอ้มูลส่วนตวั เช่น ชือ นามสกลุ วนั/เดือน/ปีเกิด อาย ุ เพศ นาํหนกั ส่วนสูง หมายเลขบตัรประจาํตวั

ประชาชน รูปถ่าย ลายมือชือ เป็นตน้ 

4.2 ขอ้มูลการติดต่อ เช่น ทีอยูต่ามบตัรประจาํตวัประชาชน หมายเลขโทรศพัท ์ โทรสาร อีเมล ไอดีผูใ้ช้

สาํหรับไลน์แอปพลิเคชนั (Line ID) ขอ้มูลผูท้ีสามารถติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน และขอ้มลูบุคคลอา้งอิง เป็นตน้ 

4.3 ขอ้มูลเกียวกบัธุรกรรมการซือขาย เช่น รหัสลูกคา้ รายละเอียดการสงัซือ (อาทิ สินคา้ทีตอ้งการ จาํนวน) 

รายละเอียดของสินคา้ทีตอ้งการ รายละเอียดการร้องเรียนเกียวกบัสินคา้ (อาทิ วนัทีสังซือสินคา้ ประเภทสินคา้ สาขาที

เกียวขอ้ง และปัญหาทีพบ) เลขทีใบรับสินคา้ชวัคราว เป็นตน้ 

4.4 ขอ้มูลเกียวกบัการชาํระเงิน เช่น จาํนวนเงิน เงือนไขการชาํระเงิน เลขทบีญัชี เลขทีบตัรเครดิต ขอ้มูลส่วน

บุคคลทีปรากฏในใบแจง้หนี ใบกาํกบัภาษี ใบเสร็จรับเงิน เป็นตน้ 

4.5 ขอ้มูลทีใชป้ระกอบเป็นหลกัฐานในการทาํธุรกรรมหรือนิติกรรมต่าง ๆ ขอ้มลูส่วนบุคคลทีปรากฏใน

สาํเนาบตัรประชาชน สาํเนาหนังสือเดินทาง สาํเนาใบเปลียนชือนามสกลุ ใบเสร็จรับเงิน ใบแจง้หนี เป็นตน้ 

4.6 ขอ้มูลดา้นเทคนิค เชน่ ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขประจาํเครืองคอมพิวเตอร์ (IP 

Address) และขอ้มูลทีบริษทัฯ ไดเ้กบ็รวบรวมผา่นคกุกี (Cookies) หรือเทคโนโลยีอืนทีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ 

4.7 ขอ้มูลอืน ๆ เช่น พฤติกรรมหรือแนวโน้มในการซือสินคา้และ/หรือบริการ บนัทึกเสียงการสนทนา  บนั

ทึกไลน์ บันทึก Messenger แอปพลิเคชนั บนัทึกผา่นโซเชียลมีเดียตา่งๆ และบนัทึกภาพนิงและภาพเคลือนไหวผา่น

กลอ้งวงจรปิด (CCTV) เป็นตน้ 

 

5. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1 บริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพือวตัถุประสงคต์่าง ๆ ภายใตฐ้านทางกฎหมาย ดงัต่อไปนี (รวมกนั

เรียกวา่ "วตัถุประสงคที์กาํหนด”) 



หนา้ 3 

 

 

ลําดบั วัตถุประสงค์ทีกําหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 

(ก) วตัถุประสงคเ์กียวกบัการจาํหน่ายสินคา้และใหบ้ริการแก่ลกูคา้ ตลอดจนการดาํเนินการอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

(1) เพือการลงทะเบียนสมคัรสมาชิก  

ฐานสญัญา: การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของลูกคา้เป็นการ

จาํเป็นเพือใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอของลกูคา้ สาํหรับการ

ลงทะเบียนสมคัรสมาชิกเป็นลูกคา้รายใหม ่

(2) 
เพือการดาํเนินการเขา้ทาํสญัญา 

ซือขายสินคา้และบริการ 

ฐานสญัญา: การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของลูกคา้เป็นการ

จาํเป็นเพือการเขา้ทาํสญัญา และกระบวนการอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง

กบัการเขา้ทาํสัญญา 

(3) 

เพือการบริหารจดัการคาํสังซือจาก

ลูกคา้ จดัเตรียมสินคา้และ/หรือ

บริการ และดาํเนินการอืนใดที

เกียวขอ้ง 

ฐานสญัญา: การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของลูกคา้เป็นการ

จาํเป็นเพือการปฏิบติัหนา้ทีตามสญัญาซือขายและบริการ ซึง

ลูกคา้เป็นคู่สญัญา เช่น การจดัเตรียมจดัส่งสินคา้ การจดัส่ง

ใบเสร็จรับเงินให้แก่ลูกคา้ เป็นตน้ 

(4) 

เพือการดาํเนินการแกไ้ข

เปลียนแปลงรายละเอียดเกียวกบั

ลูกคา้ และการรับเรืองร้องเรียน 

ฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มลูส่วน

บุคคลของลูกคา้เป็นการจาํเป็นเพือประโยชน์โดยชอบดว้ย

กฎหมายของบริษทัฯ ในการอาํนวยความสะดวกแก่ลกูคา้ในการ

แกไ้ขเปลียนแปลงรายละเอียดเกียวกบัลูกคา้ ให้มีความถูกตอ้ง 

เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไมก่่อให้เกิดความเขา้ใจผิด และเพือ

เป็นการพฒันาคุณภาพการให้บริการของบริษทัฯ สาํหรับในกรณี

การรับเรืองร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะจากลูกคา้ 

(ข) วตัถุประสงคเ์กียวกบัการติดต่อสือสารและกิจกรรมทางการตลาด 

(1) 

เพือการติดต่อสือสารและการ

ประชาสมัพนัธ์และกิจกรรม

ทางการตลาดของบริษทัฯ 

ฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มลูส่วน

บุคคลเป็นการจาํเป็นเพือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของ

บริษทัฯ ในการติดต่อสือสารกบัท่าน เกียวกบัการนาํเสนอและ

การให้บริการต่าง ๆ ของบริษทัฯ 

ฐานความยินยอม: การทีบริษทัฯ จะดาํเนินกิจกรรมทางการตลาด

ใด ๆ อาทิ การส่งขอ้ความเกียวกบัการสือสารทางการตลาดให้แก่

ท่าน การขอถา่ยภาพนิงหรือภาพเคลือนไหวของท่านเพือนาํไป

ประมวลภาพและประชาสัมพนัธ์กิจกรรมการตลาดตามช่องทาง

สือต่าง ๆ บริษทัฯ จะดาํเนินการโดยอาศยัความยินยอมทีไดรั้บ
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ลําดบั วัตถุประสงค์ทีกําหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 

จากท่าน 

(ค) วตัถุประสงคเ์กียวกบัการวิเคราะห์ขอ้มลูและการพฒันาคุณภาพสินคา้และบริการของบริษทัฯ 

(1) 

เพือการวิเคราะห์ขอ้มลูและสาํรวจ

พฤติกรรมของลูกคา้ หรือบุคคล

อืนใดทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

ฐานความยินยอม: การทีบริษทัฯ เป็นฝ่ายเขา้ขอสมัภาษณ์และ

สงัเกตพฤติกรรมของลูกคา้ เพือขอเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

หรือการซือขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้มาจากบุคคลภายนอก เพือ

นาํมาวิเคราะห์ขอ้มลูและสาํรวจพฤติกรรมของลูกคา้ บริษทัฯ จะ

ดาํเนินการโดยอาศยัความยินยอมทีไดรั้บจากลูกคา้ หรือบุคคล

อืนใดทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

(2) 

เพือการวิเคราะห์การใชง้าน

เว็บไซต ์แอปพลิเคชนั  

หรือชอ่งทางอืน ๆ ของท่าน 

ฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มลูส่วน

บุคคลของท่านจากการใชง้านเวบ็ไซต ์ แอปพลเิคชนั หรือ

ช่องทางอืน ๆ เป็นการจาํเป็นเพือประโยชน์ชอบดว้ยกฎหมาย

ของบริษทัฯ ในการดาํเนินธุรกิจและการพฒันาคณุภาพการ

ให้บริการของบริษทัฯ 

ฐานความยินยอม: ในกรณีทีบริษทัฯ ประมวลผลขอ้มลูส่วน

บุคคลของท่านเพือนาํมาวิเคราะห์พฤติกรรมและทาํโฆษณาแบบ

เจาะจงตามพฤติกรรมของท่าน บริษทัฯ จะดาํเนินการโดยอาศยั

ความยินยอมทีไดรั้บจากท่าน 

(ง) วตัถุประสงคเ์กียวกบัการปฏิบติัหน้าทีตามกฎหมายทีเกียวขอ้งหรือใชบ้งัคบักบับริษทัฯ และการก่อตงัสิทธิเรียกร้อง

ตามกฎหมาย 

(1) 
เพือการปฏิบติัตามกฎหมายที

เกียวขอ้ง หรือใชบ้งัคบักบับริษทัฯ 

ฐานกฎหมาย: เพือการปฏิบติัตามกฎหมายซึงบงัคบัใชก้บับริษทั

ฯ อาทิ กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล กฎหมาย

ภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสังคม 

เป็นตน้ 

(2) 

เพือการกอ่ตงัสิทธิเรียกร้องตาม

กฎหมาย และดาํเนินการอืน ๆ ที

เกียวขอ้ง 

ฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มลูส่วน

บุคคลเป็นการจาํเป็นเพือการก่อตงัสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

การปฏิบตัิตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการ

ยกขึนต่อสูซึ้งสิทธิเรียกร้องของบริษทัฯ ในขนัตอนต่าง ๆ ตาม

กฎหมาย เชน่ การสอบสวนและการไตส่วนโดยเจา้หนา้ทีรัฐ การ
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ลําดบั วัตถุประสงค์ทีกําหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 

เตรียมคดี การดาํเนินคดี และการต่อสู้คดีในชนัศาล เป็นตน้ 

(จ) วตัถุประสงคเ์กียวกบัการรักษาความมนัคงปลอดภยั 

(1) 

เพือการตรวจสอบดูแลความสงบ

เรียบร้อยและรักษาความปลอดภยั

ของบุคคล และ ทรัพยสิ์นของ

บริษทัฯ และของบุคคลทวัไป 

ฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มลูส่วน

บุคคลเป็นการจาํเป็นเพือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย ในการ

ตรวจสอบดูแลความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภยัใน

ทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และของบคุคลทวัไป เช่น การใชภ้าพ

บนัทึกจากกลอ้งวงจรปิด (CCTV) เพือป้องกนัการสูญหาย หรือ

เสียหายในทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และของบุคคลทวัไป เป็นตน้ 

ฐานการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ

ของบุคคล: การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นการจาํเป็นเพือ

ประโยชน์ในการตรวจสอบดูแล ป้องกนั หรือระงบัเหตุการณ์ใด 

ๆ ทีอาจเป็นอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

(ฉ) ดาํเนินการใด ๆ ทีจาํเป็นและเป็นประโยชน์ต่อท่าน และวตัถุประสงคอื์น ๆ 

(1) 

เพือการดาํเนินการใด ๆ ทีจาํเป็น

และเป็นประโยชน์ตอ่ทา่น หรือ

เกียวขอ้งโดยตรงกบัวตัถุประสงค์

ทีกาํหนดใด ๆ ขา้งตน้ 

ฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มลูส่วน

บุคคลเป็นการจาํเป็นเพือประโยชน์ชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั

ฯ ในการดาํเนินการใด ๆ ทีจาํเป็นของบริษทัฯ และ/หรือเป็น

ประโยชน์ต่อท่าน หรือเกียวขอ้งโดยตรงกบัวตัถุประสงคท์ี

กาํหนดขา้งตน้ หากเป็นกรณีทีกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลกาํหนดให้การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลใดตอ้ง

ไดรั้บความยนิยอมจากท่าน บริษทัฯ จะขอความยินยอมโดยชดั

แจง้จากทา่น 

(2) 
เพือวตัถปุระสงคอื์น ๆ ทีบริษทัฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบ 

บริษทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบถึงวตัถุประสงคอ์ืนใดอนัเป็นเหตุให้

บริษทัฯตอ้งประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไป 

จากวตัถปุระสงคที์กาํหนดขา้งตน้ หรือเมือบริษทัฯ มีการ

เปลียนแปลงวตัถปุระสงคเ์ดิมทีกาํหนดไวห้ากเป็นกรณีที

กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกาํหนดให้การ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใดตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากท่าน 

บริษทัฯ จะขอความยินยอมโดยชดัแจง้จากท่าน 

5.2 ในกรณีทีบริษทัฯ จะดาํเนินการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในลกัษณะ และ/หรือเพือวตัถปุระสงคที์ไม่

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคที์ระบุไวข้า้งตน้ บริษทัฯ จะจดัให้มีนโยบายหรือประกาศเกียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
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บุคคลเพิมเติม และ/หรือมีหนงัสือไปยงัท่านเพืออธิบายการประมวลผลขอ้มูลในลกัษณะดงักล่าว โดยท่านควรอ่าน

นโยบายหรือประกาศเพิ มเติมทีเกียวขอ้งร่วมกบัประกาศฯ ฉบบันี และ/หรือหนงัสือดงักลา่ว (แลว้แต่กรณี) 

 

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

6.1 บริษทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ภายใตว้ตัถุประสงคท์ีกาํหนดและตามหลกัเกณฑที์

กฎหมายกาํหนด ให้แกบุ่คคลและหน่วยงานดงัต่อไปนี 

 (ก)  บริษทัในเครือทงัในประเทศและต่างประเทศ ทงันี ใหห้มายความรวมถึงผูบ้ริหาร กรรมการ พนกังาน 

ลูกจา้ง และ/หรือบุคลากรภายในของบริษทัดงักลา่วเท่าทีเกียวขอ้ง และตามความจาํเป็นเพือการประมวลผลขอ้มลูส่วน

บุคคลของท่าน 

(ข)  คู่คา้ทางธุรกิจ ผูใ้ห้บริการ และผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทีบริษทัฯ มอบหมายหรือวา่จา้งให้ทาํหน้าที

บริหารจดัการ/ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่บริษทัฯ ในการให้บริการตา่ง ๆ เชน่ การให้บริการดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ บริการบนัทึกขอ้มูล บริการชาํระเงิน บริการรับส่งไปรษณีย ์ บริการรับส่งพสัด ุ บริการจดัพิมพ์ บริการดา้น

สุขภาพ บริการประกนัภยั บริการการฝึกอบรม บริการวิเคราะห์ขอ้มูล บริการทาํการวิจยั การทาํการตลาด หรือบริการ

อืนใดทีอาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน หรือเกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ ธนาคารพาณิชย ์ โรงพยาบาล 

บริษทัประกนัชีวติ บริษทัประกนัวินาศภยั เป็นตน้ 

(ค) ทีปรึกษาของบริษทัฯ อาทิ ทีปรึกษากฎหมาย ทนายความ ผูต้รวจสอบบญัชี นักการตลาดหรือผูเ้ชียวชาญ

อืนใด ทงัภายในและภายนอกของบริษทัฯ เป็นตน้ 

(ง) หน่วยงานของรัฐทีมีหน้าทีกาํกบัดแูลตามกฎหมาย หรือทีร้องขอให้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยอาศยั

อาํนาจตามกฎหมาย หรือทีเกียวขอ้งกบักระบวนการทางกฎหมาย หรือทีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง อาทิ 

กรมสรรพากร สํานักงานประกนัสงัคม กรมการปกครอง สํานกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล สาํนกังาน

ตาํรวจแห่งชาติ สาํนกังานอยัการสูงสุด ศาล และกรมบงัคบัคดี เป็นตน้ 

(จ)  ลูกคา้ คู่คา้ คู่สัญญาของบริษทัฯ ทีท่านเป็นผูติ้ดตอ่สือสารหรือเกียวขอ้งกบัหนา้ทีหรือตาํแหน่งของท่าน 

หรือบุคคลอืนใดทีมีลกัษณะคลา้ยคลงักนั 

(ฉ) บุคคลหรือหน่วยงานอืนใดทีท่านให้ความยินยอมให้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือ

หน่วยงานนนั ๆ อาทิ การเปิดเผยการประมวลภาพกิจกรรมตามช่องทางสือตา่ง ๆ ของบริษทัฯ ให้แกป่ระชาชนทวัไป 

6.2 การเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านให้กบับุคคลอืน จะดาํเนินการภายใตว้ตัถปุระสงคท์ีกาํหนด หรือ

วตัถุประสงคอื์นทีกฎหมายกาํหนดให้กระทาํไดเ้ทา่นนั ในกรณีทีกฎหมายกาํหนดว่าตอ้งไดร้ับความยนิยอมจากท่าน 

บริษทัฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อน 

6.3 ในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้กบับุคคลอืน บริษทัฯ จะจดัให้มีมาตรการทีเหมาะสมเพือ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทีไดเ้ปิดเผยและเพือปฏิบติัตามมาตรฐานและหน้าทีการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ตามที

กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกาํหนด ทงันี ในกรณีทีบริษทัฯ ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไป

ต่างประเทศ บริษทัฯ จะดาํเนินการเพือทาํให้แน่ใจวา่ประเทศปลายทาง องคก์ารระหวา่งประเทศ หรือผูรั้บขอ้มูลใน

ต่างประเทศนนัมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทีเพียงพอหรือเพือทาํใหแ้น่ใจวา่การส่งหรือโอนขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่านไปต่างประเทศเป็นไปตามหลกัเกณฑที์กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกาํหนด โดยในบาง

กรณี บริษทัฯ อาจขอความยนิยอมจากท่านสาํหรับการส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศดงักล่าว 

 

 

 

 

 



หนา้ 7 

 

 

7. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯจะเกบ็รักษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาทีจาํเป็นเพือบรรลุวตัถุประสงคที์กาํหนดในการ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลนัน ๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลจะเปลียนแปลงไปโดยขึนอยูก่บั

วตัถุประสงคที์กาํหนดในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลนัน ๆ นอกจากนี บริษทัฯ จะเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลเป็น

ระยะเวลาตามทีกฎหมายทีเกียวขอ้งกาํหนด (ถา้มี) โดยคาํนึงถึงอายุความตามกฎหมายสาํหรับการดาํเนินคดีทีอาจเกิดขึน

จากหรือเกียวขอ้งกบัเอกสารหรือขอ้มลูส่วนบุคคลทีบริษทัฯ เกบ็รวบรวมไวใ้นแต่ละรายการ และโดยคาํนึงถึงแนว

ปฏิบติัของบริษทัฯ และของภาคธุรกิจทีเกียวขอ้งสําหรับขอ้มลูส่วนบุคคลแต่ละประเภทเป็นสาํคญั ทงันี บริษทัฯ จะเกบ็

รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาไมเ่กิน 10 ปี นบัแต่วนัทีนิติสัมพนัธ์ระหวา่งท่านกบับริษทัฯ สินสุดลง 

อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ อาจเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเกินกวา่ระยะเวลาดงักล่าวหากกฎหมาย

อนุญาตหรือการเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลดงักลา่วจาํเป็นตอ่การก่อตงัสิทธิเรียกร้องทางกฎหมายของบริษทัฯ หลงัจาก

ครบกาํหนดระยะเวลาดงักลา่วขา้งตน้ บริษทัฯ จะลบหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลดงักลา่ว จากการจดัเกบ็หรือระบบ

ของบริษทัฯ และของบุคคลอืนซึงใหบ้ริการแก่บริษทัฯ (ถา้ม)ี หรือทาํให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มลูทีไม่

สามารถระบุตวัท่านได ้เวน้แตจ่ะเป็นกรณีทีบริษทัฯ สามารถเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลดงักลา่วไดต้อ่ไปตามทีกฎหมาย

วา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลหรือกฎหมายอืนทีเกียวขอ้งกาํหนด ทงันี สาํหรับรายละเอียดเพิมเติมเกียวกบั

ระยะเวลาเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ทา่นสามารถติดต่อมายงับริษทัฯ ตามรายละเอียดการติดตอ่ทีระบุไวใ้นขอ้ 

8 ของประกาศฯ ฉบบันี 

 

8. สิทธิต่าง ๆ ของท่านเกยีวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

ในฐานะเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตา่ง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านดงัตอ่ไปนี ภายใต้

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไขตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ทงันี หากท่านประสงคที์จะขอใชสิ้ทธิ

ของท่าน ท่านสามารถติดตอ่มายงับริษทัฯ ตามรายละเอียดการติดต่อในขอ้ 8 ของประกาศฯ ฉบบันี 

8.1 สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษทัฯ ทาํสําเนาขอ้มลูส่วนบุคคลดงักลา่วให้แก่ทา่น ทงันี 

ตามทีกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกาํหนด 

8.2 สิทธิในการโอนยา้ยขอ้มลูส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิทีจะขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลเกียวกบัท่าน รวมถึงมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัผู้

ควบคมุขอ้มูลส่วนบุคคลรายอืน หรือตวัท่านเอง เวน้แต่โดยสภาพไมส่ามารถทาํได ้ ทงันี ตามทีกฎหมายวา่ดว้ยการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกาํหนด 

8.3 สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิขอคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดใ้นกรณีทีกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลกาํหนด 

8.4 สิทธิในการลบขอ้มูลส่วนบุคคล 

ท่านอาจขอให้บริษทัฯ ลบ ทาํลายหรือทาํให้ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มลูทีไม่สามารถระบุตวับุคคลไดใ้นกรณีที

กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกาํหนด 

8.5 สิทธิในการระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิขอใหบ้ริษทัฯ ระงบัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านในกรณีทีกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลู

ส่วนบุคคลกาํหนด 

8.6 สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลให้ถูกตอ้ง 

ท่านมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกตอ้ง หากขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านนนัไมถู่กตอ้ง ไมเ่ป็นปัจจุบนั 

ไมค่รบถว้นสมบูรณ์ หรือก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด 
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8.7 สิทธิทีจะเพิกถอนความยินยอม 

ในกรณีทีบริษทัฯ อาศยัความยินยอมของท่านในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอน

ความยินยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทีทา่นไดใ้ห้ความยินยอมกบับริษทัฯ ได ้

8.8 สิทธิในการยืนขอ้ร้องเรียน 

หากท่านมีความกงัวลหรือมีขอ้สงสยัเกียวกบัแนวทางการปฏิบติัของบริษทัฯ เกียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โปรด

ติดต่อบริษทัฯ โดยใชร้ายละเอียดการติดต่อตามขอ้ 10 ของประกาศฯ ฉบบันี ทงันี ในกรณีทีมีเหตุให้เชือไดว้า่บริษทัฯ 

ไดท้าํการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิยนืขอ้ร้องเรียนตอ่คณะกรรมการผูเ้ชียวชาญที

ไดรั้บการแตง่ตงัโดยคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามระเบียบและวิธีการตามทีกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลกาํหนด 

ทงันี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคาํร้องขอใชสิ้ทธิของท่านและดาํเนินการตามทีกฎหมายวา่ดว้ยการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกาํหนด 

 

9. การให้บริการโดยบุคคลทีสามหรือผู้ให้บริการช่วง 

 บริษทัฯ อาจมีการมอบหมายหรือจดัซือจดัจา้งบุคคลทีสาม (ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล) ให้ทาํการ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของ บริษทัฯ ซึงบคุคลทีสามดงักล่าวอาจเสนอบริการในลกัษณะตา่ง ๆ 

เช่น การเป็นผูดู้แล (Hosting) รับงานบริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผูใ้ห้บริการคลาวด ์ (Cloud computing 

service/provider) หรือเป็นงานในลกัษณะการจา้งทาํของในรูปแบบอืน 

 การมอบหมายใหบุ้คคลทีสามทาํการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลในฐานะผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลนนั 

บริษทัฯ จะจดัให้มีขอ้ตกลงระบุสิทธิและหนา้ทีของ บริษทัฯ ในฐานะผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลและของบุคคลที บริษทั

ฯ มอบหมายในฐานะผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ซึงรวมถึงกาํหนดรายละเอียดประเภทขอ้มลูส่วนบุคคลที บริษทัฯ 

มอบหมายใหป้ระมวลผล รวมถึงวตัถุประสงค ์ ขอบเขตในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้ตกลงอืน ๆ ที

เกียวขอ้ง ซึงผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลมีหน้าทีประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลตามขอบเขตทีระบุในขอ้ตกลงและตาม

คาํสงัของ บริษทัฯ เท่านนัโดยไม่สามารถประมวลผลเพือวตัถุประสงคอื์นได ้

 ในกรณีทีผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผูใ้หบ้ริการช่วง (ผูป้ระมวลผลชว่ง) เพือทาํการ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ดงันี บริษทัฯ จะกาํกบัใหผู้้

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลจดัให้มีเอกสารขอ้ตกลงระหวา่งผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลกบัผูป้ระมวลผลชว่ง ใน

รูปแบบและมาตรฐานทีไมต่าํกวา่ขอ้ตกลงระหวา่ง บริษทัฯ กบัผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

10. การรักษาความมันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ มีมาตรการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล โดยการจาํกดัสิทธิการเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลใหส้ามารถเขา้ถึง

ไดโ้ดยเจา้หนา้ทีเฉพาะรายหรือบุคคลทีมีอาํนาจหน้าทีหรือไดรั้บมอบหมายทีมีความจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูลดงักลา่วตาม

วตัถุประสงคที์ไดแ้จง้เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลไวแ้ลว้เท่านนั ซึงบุคคลดงักล่าวจะตอ้งยึดมนัและปฏิบตัิตามมาตรการ

ปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของ บริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด ตลอดจนมีหนา้ทีรักษาความลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลทีตนเองรับรู้

จากการปฏิบติัการตามอาํนาจหนา้ที โดยบริษทัฯ มีมาตรการรักษาความปลอดภยัขอ้มูลทังในเชิงองคก์รหรือเชิงเทคนิก

ทีไดม้าตรฐานสากล และเป็นไปตามทีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศกาํหนด 

นอกจากนี เมือ บริษทัฯ มีการส่ง โอนหรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลแก่บุคคลทีสาม ไมว่า่เพือการใหบ้ริการ

ตามพนัธกิจ ตามสัญญา หรือขอ้ตกลงในรูปแบบอืน บริษทัฯ จะกาํหนดมาตรการรักษาความปลอดภยัขอ้มูลส่วนบุคคล

และการรักษาความลบัทีเหมาะสมและเป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนด เพือยืนยนัว่าขอ้มูลส่วนบุคคลที บริษทัฯ เกบ็

รวบรวมจะมีความมนัคงปลอดภยัอยูเ่สมอ 
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11. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ 

ในบางกรณีบริษทัฯ อาจจาํเป็นตอ้งส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศเพือดาํเนินการตาม

วตัถุประสงคใ์นการใหบ้ริการแกท่่าน เช่น เพือส่งขอ้มลูให้กบับริษทัฯ ในเครือ เพือส่งขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัระบบ

คลาวด ์ (Cloud) ทีมีแพลตฟอร์มหรือเครืองแม่ขา่ย (Server) อยูต่่างประเทศ (เช่น ประเทศฮองกง ประเทศสิงคโปร์ หรือ

สหรัฐอเมริกา เป็นตน้) เพือสนบัสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีตงัอยู่นอกประเทศไทย ทงันี ขึนอยูก่บับริการของ 

บริษทัฯ ทีท่านใชง้านหรือมีส่วนเกียวขอ้งเป็นรายกิจกรรม 

อยา่งไรก็ตาม ในขณะทีจดัทาํนโยบายฉบบันี คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลยงัมิไดมี้ประกาศ

กาํหนดรายการประเทศปลายทางทีมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทีเพียงพอ ดงันี เมือ บริษทัฯ มีความ

จําเป็นตอ้งส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัประเทศปลายทาง บริษทัฯ จะดาํเนินการเพือให้ขอ้มูลส่วนบุคคล

ทีส่งหรือโอนไปมีมาตรการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลอยา่งเพียงพอตามมาตรฐานสากล หรือดาํเนินการตามเงือนไข

เพือให้สามารถส่งหรือโอนขอ้มูลนันไดต้ามกฎหมาย ไดแ้ก่ 

1) เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายทีกาํหนดให ้บริษทัฯ ตอ้งส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลไปต่างประเทศ  

2) ไดแ้จง้ให้ทา่นทราบและไดรั้บความยินยอมจากท่านในกรณีทีประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลทีไม่เพียงพอ ทงันีตามประกาศรายชือประเทศทีคณะกรรมการคุม้ครองส่วนบุคคลประกาศกาํหนด  

3) เป็นการจาํเป็นเพือปฏิบติัตามสญัญาทีทา่นเป็นคูส่ญัญากบั บริษทัฯ หรือเป็นการทาํตามคาํขอของท่านก่อน

การเขา้ทาํสญัญานัน 

4) เป็นการกระทาํตามสัญญาของ บริษทัฯ กบับุคคลหรือนิติบุคคลอืน เพือประโยชน์ของท่าน 

5) เพือป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอืน เมือท่านไม่สามารถ

ให้ความยินยอมในขณะนันได ้ 

6) เป็นการจาํเป็นเพือดาํเนินภารกิจเพือประโยชน์สาธารณะทีสําคญั 

 

12. กฎหมายทใีช้บังคับ 

กฎหมายทีใชบ้งัคบันีให้ใชบ้ังคบัและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลทีมีเขตอาํนาจในการ

พิจารณาขอ้พิพาททีเกิดขึน 

 

13. วิธกีารตดิต่อบริษัทฯ 

บริษทัฟิลิป เวน (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นผูป้ระสานงานเกียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ ใน

กรณีทีทา่นมีขอ้สงสยัใด ๆ หรือตอ้งการใชสิ้ทธิของท่านตามทีกาํหนดไวใ้นประกาศฯ นี ท่านสามารถติดต่อบริษทัฯ 

ผ่านช่องทาง ดงันี 

บริษทัฟิลิป เวน (ประเทศไทย) จาํกดั และ เจา้หนา้ทีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) 

อีเมล: phillipwain.pdpa@gmail.com 

สถานทีติดต่อ: 

1. 1693 อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว ชนั 12A แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กทม 10900  

โทรศพัท ์02-541-1555 หรือ 

2. 496-502 อาคารอมัรินทร์ทาวเวอร์ ชนั 19 ถ.เพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กทม. 10330 

โทรศพัท ์02-252-9858 
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14. การเปลียนแปลงประกาศฯ ฉบับนี 

บริษทัฯ อาจทาํการเปลียนแปลงประกาศฯ ฉบบันีเป็นครังคราว เพือให้สอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงใด ๆ ทีเกียวกบั

การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน และตามทีกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอืนที

เกียวขอ้งกาํหนด โดยบริษทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบถึงการแกไ้ขเปลียนแปลงประกาศฯ ทีสําคญัใด ๆ พร้อมกบัประกาศฯ 

ฉบบัปรบัปรุง ผ่านช่องทางทีเหมาะสม ทงันี บริษทัฯ ขอแนะนาํใหท้่านตรวจสอบการเปลียนแปลงประกาศฯ ฉบบันี

เป็นระยะ ๆ 

 

 

 

                ฉบบัปรังปรุง ครังที 1/2565 ประกาศ ณ วนัที 21 มิถนุายน 2565  

 


