
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทั พรีเมียร์ ฟู้ด แอนด์ แมชชีนเนอรี�  จาํกดั และบริษทัในเครือ ไดต้ระหนักถึงความสําคญัในการคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลและการดาํเนินงานเพื�อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว บริษทัฯจึงได้

จดัทาํและเผยแพร่นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนี�  (“นโยบาย”) เพื�อชี�แจงรายละเอียดเกี�ยวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงวธีิการในการปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและแนวทางการจดัการขอ้มูลดงักล่าวอยา่ง

เหมาะสมตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

1. คาํจาํกดัความที�สําคญั 

บริษัท หมายถึง บริษทั พรีเมียร์ ฟู้ด แอนด์ แมชชีนเนอรี�  จาํกดั และบริษทัในเครือ ซึ� งรายละเอียดท่านสามารถดูไดเ้พิ�มเติม

ในเวบ็ไซต ์

ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) คือ ขอ้มูลใดๆ ที�เกี�ยวกบับุคคล และสามารถระบุถึงตวับุคคลนั�นได ้ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรม 

ข้อมูลส่วนบุคคลที�มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) หมายถึง ขอ้มูลที�เป็นเรื�องส่วนบุคคลโดยแทข้องบุคคล แต่มี

ความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเสี�ยงในการเลือกปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม เช่น เชื�อชาติ เผ่าพนัธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง 

ความเชื�อในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพ

แรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ หรือขอ้มูลอื�นใด ซึ� งกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในทาํนองเดียวกนัตามที�

คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศกาํหนด 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ผูที้�มีอาํนาจหนา้ที�ตดัสินใจเกี�ยวกบัการรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ผูซึ้� งดาํเนินการเกี�ยวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามคาํสั�ง

หรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

การประมวลผลข้อมูล หมายถึง การดาํเนินการใด ๆ ซึ� งกระทาํต่อขอ้มูลส่วนบุคคลหรือชุดขอ้มูลส่วนบุคคล ไม่วา่จะโดย

วธีิการอตัโนมติัหรือไม่ เช่น การเก็บ บนัทึก จดัระบบ จดัโครงสร้างเก็บรักษา เปลี�ยนแปลงหรือปรับเปลี�ยน การรับ พิจารณา 

ใช ้เปิดเผยดว้ยการส่งต่อ เผยแพร่ หรือการกระทาํอื�นใดซึ�งทาํใหเ้กิดความพร้อม ใชง้าน การจดัวางหรือผสมเขา้ดว้ยกนั การ

จาํกดั การลบ หรือการทาํลาย 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที�บริษัทฯ เกบ็รวบรวม 

บริษทัฯ มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงขอ้มูลดงัต่อไปนี�  

- ขอ้มูลที�ใชร้ะบุตวัตน (Identity Data) เช่น ชื�อ นามสกุล เลขประจาํตวับตัรประชาชน เลขหนงัสือเดินทาง วนั เดือน ปีเกิด 

เพศ อาย ุสญัชาติ สถานภาพการสมรส รูปถ่าย และในบางกรณีบริษทัฯ อาจประมวลผลขอ้มูลที�มีความอ่อนไหว เช่น ขอ้มูล

สุขภาพ ขอ้มลูความพิการ เชื�อชาติ ศาสนา โดยไดรั้บความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่านหรือตามที�กฎหมายกาํหนด 

- ขอ้มูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที�อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล 



- ขอ้มูลติดต่อผา่นโซเชียลมีเดีย (Social Media Contact Data) เช่น LINE ID หรือ Facebook account 

- ขอ้มูลทางการเงิน หรือขอ้มูลการทาํธุรกรรม (Transaction Data) เช่น หมายเลขบญัชีธนาคาร หมายเลขบตัรเครดิต 

- ขอ้มูลการทาํธุรกรรมผา่นผลิตภณัฑห์รือบริการของบริษทัฯ รหสัลูกคา้ (Customer code) 

- ขอ้มูลการติดต่อกบับริษทัฯ (Communication Data) เช่น ขอ้มูลการบนัทึกภาพหรือเสียงเมื�อมีการติดต่อกบับริษทัฯ 

- ขอ้มูลการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทัฯ เช่น การบนัทึกภาพนิ�ง หรือวดีิโอ 

- ขอ้มูลดา้นเทคนิค อาทิ ขอ้มูลการเขา้ใชง้านเวบ็ไซตแ์ละระบบต่างๆ ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ขอ้มูลการติดต่อ

และสื�อสารระหว่างท่านและผูใ้ช้งานรายอื�น ขอ้มูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตวัระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของ

คอมพิวเตอร์ รหัสประจาํตวัอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ขอ้มูลเครือข่ายมือถือ ขอ้มูลการเชื�อมต่อ ขอ้มูลตาํแหน่งที�ตั�งทาง

ภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราวเ์ซอร์ (Browser) ขอ้มูลบนัทึกการเขา้ออกระบบ ขอ้มูลแอปพลิเคชนัหรือเวบ็ไซตที์�ท่านเขา้ถึง

ก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวติัการใช้ระบบ ข้อมูลบันทึกการเขา้สู่ระบบ (Login Log) ข้อมูล

รายการการทาํธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใชง้าน (Customer Behavior) สถิติการเขา้ระบบ เวลาที�เยี�ยมชม

ระบบ (Access Time) ขอ้มูลที�ท่านคน้หา การใชฟั้งกช์นัต่าง ๆ ในระบบ และขอ้มูลที�กลุ่มตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดเ้ก็บรวบรวม

ผา่นคุกกี�  (Cookies) หรือเทคโนโลยอืี�นที�คลา้ยกนั 

- ขอ้มูลเกี�ยวกบัตาํแหน่งที�ตั�ง (Geolocation Data) เช่น ขอ้มูล IP address หรือ GPS Location 

- ขอ้มูลอื�นๆที�จดัเก็บเพิ�มเติมโดยเกี�ยวขอ้งกบัวตัถุประสงค ์

3. แหล่งที�มาของข้อมูล 

บริษทัฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ 

(ก) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น 

- เมื�อท่านติดต่อสอบถามเกี�ยวกบัขอ้มูลผลิตภณัฑ ์หรือบริการกบัเรา 

- ขั�นตอนคาํขอซื�อผลิตภณัฑห์รือใชบ้ริการ ดาํเนินการตามคาํขอก่อนเขา้ทาํสัญญา ลงนามในสัญญา กรอกแบบฟอร์ม ทาํ

แบบสอบถาม ลงทะเบียนต่าง ๆ หรือขั�นตอนการยื�นขอ้เรียกร้องหรือคาํร้องขอใชสิ้ทธิต่าง ๆ 

- การติดต่อบริษทัฯ ผา่นทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรศพัท ์อีเมล LINE Facebook Messenger เป็นตน้ 

- การเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทัฯ เช่น การบนัทึกภาพนิ�ง หรือวดีิโอ 

- บริษทัฯ อาจมีการจดัเก็บขอ้มูลโดยอตัโนมติั เช่น เมื�อท่านเขา้ใชง้านเวบ็ไซต ์หรือแอปพลิเคชนัของบริษทัฯ เป็นตน้ 

(ข) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื�น เช่น 

- ลูกคา้ของบริษทัฯ พนกังาน ตวัแทนหรือผูใ้หบ้ริการของบริษทัฯ 

- บริษทัในเครือของบริษทัฯ 



- หน่วยงานราชการ หรือแหล่งขอ้มูลสาธารณะอื�น ๆ เช่น เวบ็ไซต์ของบริษทั ขอ้มูลที�คน้หาไดท้างอินเตอร์เน็ต หรือบน

แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น Facebook เป็นตน้ 

4. วตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ ดาํเนินการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลของท่านเพื�อวตัถุประสงค์หลายประการโดยขึ�นอยู่กับ

ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งท่านกบับริษทัฯ ดงัต่อไปนี�  

4.1 เพื�อพิจารณาอนุมติัเขา้ทาํสญัญา หรือการดาํเนินการตามคาํขอเกี�ยวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการของบริษทัฯ และเพื�อเขา้ทาํ

สญัญากบัท่าน 

4.2 เพื�อการใช้ผลิตภณัฑ์ สิทธิประโยชน์ หรือบริการต่าง ๆ ของบริษทัฯ รวมทั� งการปฏิบติัตามสัญญา การลงทะเบียน

ใหบ้ริการที�เกี�ยวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการ การชาํระเงิน การรับหรือส่งขอ้มูลและเอกสารติดต่อระหวา่งท่านกบับริษทัฯ และ

การปฏิบติัตามกระบวนการภายในของบริษทัฯ 

4.3 เพื�อการรักษาความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ของบริษทัฯ เช่น การติดต่อสื�อสารกบัท่านในการใหข้อ้มูลต่าง ๆ  เกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์

และบริการของบริษทัฯ การจดัการขอ้ร้องเรียน เป็นตน้ 

4.4 เพื�อแจง้ขอ้มูลหรือแจง้เตือนใด ๆ เกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการที�ท่านมีอยู่กบับริษทัฯ รวมทั�งผลิตภณัฑ์หรือบริการ

อื�นๆ ของบริษทัฯ การแจง้สิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ การดาเนินกิจกรรมทางการตลาด การเชิญชวนเขา้

ร่วมงานกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของบริษทัฯ และสื�อสารเกี�ยวกบักิจกรรมและโครงการดงักล่าว รวมทั�งการนาํเสนอ

ผลิตภณัฑห์รือบริการต่าง ๆ 

4.5 เพื�อการลงทะเบียนเขา้ร่วมงานกิจกรรม แคมเปญ ขอ้เสนอ รายการส่งเสริมการขาย ลงทะเบียนรับแลกของรางวลัหรือ

ของขวญั หรือรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของบริษทัฯ ที�ดาํเนินการโดยบริษทัฯ บริษทัในเครือ หรือบุคคลภายนอก เช่น 

กิจกรรมชิงโชค คาํถามชิงรางวลั การฝึกอบรม การสัมมนา หรือกิจกรรมท่องเที�ยว เป็นตน้ และการดาํเนินการใดๆ ที�

เกี�ยวกบักิจกรรมดงักล่าว 

4.6 เพื�อสาํรวจความพึงพอใจของท่านเกี�ยวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษทัฯ และวิเคราะห์ความสนใจของท่าน รวมทั�ง

ประวติัการซื�อผลิตภณัฑ์หรือการใชบ้ริการ เพื�อประเมิน จดัการ ปรับปรุง ดาํเนินการวิจยั วางแผน และพฒันาผลิตภณัฑ์ 

บริการ และรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของบริษทัฯ ใหต้รงตามความตอ้งการของท่านไดดี้ยิ�งขึ�น 

4.7 เพื�อดาํเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ 

4.8 เพื�อการบริหารความเสี�ยง การกาํกบัการตรวจสอบ และการบริหารจดัการภายในองคก์ร เช่น เพื�อตรวจสอบและป้องกนั

การทุจริต เพื�อตรวจสอบการขอใชร้ะบบสารสนเทศภายในของบริษทัฯ 

4.9 เพื�อปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์คาํสั�ง ขอ้กาํหนดและหนา้ที�ตามกฎหมายของบริษทัฯ เพื�อรายงานหรือเปิดเผยขอ้มูล

ต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เช่น กรมปศุสัตว ์กรมประมง กรมสรรพากร หรือเมื�อไดรั้บหมายเรียก หมายอายดัจาก

เจา้หนา้ที�ตาํรวจ หน่วยงานราชการ ศาล หรือหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายอื�นๆ เพื�อการสืบสวน สอบสวน ตามกระบวนการ



ทางกฎหมายและกฎระเบียบอื�นใด รวมทั�งเพื�อการก่อตั�งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้อง

ตามกฎหมาย หรือการยกขึ�นต่อสูสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

4.10 เพื�อการโอนสิทธิ หนา้ที� และผลประโยชน์ใดๆ ตามสญัญาระหวา่งท่านกบับริษทัฯ 

5. ระยะเวลาในการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที�จาํเป็นเพื�อวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้

หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลซึ� งได้ระบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันี�  หลกัเกณฑ์ที�ใช้กาํหนดระยะเวลาเก็บ ไดแ้ก่ 

ระยะเวลาที�บริษทัฯ ดาํเนินความสมัพนัธ์กบัท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที�จาํเป็นเพื�อการปฏิบติัตามกฎหมายหรือ

ตามอายคุวามทางกฎหมาย เพื�อการก่อตั�งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

หรือการยกขึ�นต่อสูสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื�อเหตุอื�นตามนโยบายและขอ้กาํหนดภายในองคก์รของบริษทัฯ 

6. การเปิดเผยข้อมูล 

ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที� ระบุไว้ในนโยบายนี�  บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่

บุคคลภายนอกดงัต่อไปนี�  

6.1 บริษทัย่อย บริษทัในกลุ่ม และบริษทัในเครือ เพื�อวตัถุประสงค์ในการดาํเนินธุรกิจ การบริหารงานภายใน เสนอขาย

ผลิตภณัฑแ์ละบริการอื�น ๆ ที�ท่านอาจสนใจ รวมถึงดาํเนินกิจกรรมอื�นใดตามที�ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตวั 

6.2 ตวัแทน ผูรั้บจา้ง/ผูรั้บจา้งช่วง และ/หรือผูใ้หบ้ริการสาํหรับการดาํเนินงานใด ๆ เช่น ผูใ้ห้บริการขนส่ง ผูใ้ห้บริการเก็บ

และทาํลายเอกสาร โรงพิมพ ์ผูรั้บจา้งทาํกิจกรรมทางการตลาดและสื�อโฆษณา ผูรั้บจา้งพฒันาและดูแลระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ผูด้าํเนินการจดักิจกรรมท่องเที�ยว ผูรั้บจา้งจดัหาที�พกัและการเดินทาง ผูใ้หบ้ริการดา้นการชาํระเงินและ 

ระบบชาํระเงิน ผูใ้ห้บริการดา้นงานบริการลูกคา้ผ่านระบบ Call Center ผูต้รวจสอบบญัชี ทนายความ ที�ปรึกษากฎหมาย

และภาษี ที�ปรึกษาใด ๆ 

6.3 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกาํกบัดูแล หรือหน่วยงานอื�นตามที�กฎหมายกาํหนด รวมถึงเจา้พนกังานซึ�งใชอ้าํนาจตาม

กฎหมาย 

6.4 กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกําหนดของสัญญา หรือตาม

ขอ้กาํหนดของกฎหมาย แลว้แต่กรณี 

6.5 ผูรั้บโอนสิทธิ หนา้ที� และผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษทัฯ รวมถึงผูที้�ไดรั้บมอบหมายจากผูรั้บโอนดงักล่าวใหด้าํเนินการ

แทน เช่น กรณีปรับโครงสร้างองคก์ร ควบรวมหรือซื�อกิจการ เป็นตน้ 

7. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

ในบางกรณี บริษทัฯ อาจมีการส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัฐานขอ้มูลของบริษทัฯ ซึ� งดาํเนินการและ

บริหารงานบน Cloud Servers ในต่างประเทศ ทั�งนี�  ในการส่งหรือโอนขอ้มูลดังกล่าว บริษทัฯ จะจดัให้มีมาตรการการ

คุม้ครองและรักษาความปลอดภยัที�เหมาะสม และจะปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 



8. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษทัฯ จะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเท่าที�จาํเป็นภายใตข้อบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี�  ในกรณี

ต่อไปนี�  

- เมื�อบริษทัฯ ไดรั้บความยนิยอมจากท่าน สาํหรับกรณีที�กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งขอความยนิยอม 

- เพื�อดาํเนินการตามคาํขอของท่านก่อนเขา้ทาํสญัญาหรือเพื�อการปฏิบติัตามสญัญาระหวา่งท่านและบริษทัฯ 

- เป็นการจาํเป็นเพื�อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษทัฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื�น เวน้แต่ประโยชน์

ดงักล่าวมีความสาํคญันอ้ยกวา่สิทธิขั�นพื�นฐานในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

- เป็นการปฏิบติัตามกฎหมายของบริษทัฯ 

- เพื�อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

- เพื�อการปฏิบติัหนา้ที�ในการดาํเนินภารกิจเพื�อประโยชน์สาธารณะของบริษทัฯ หรือปฏิบติัหนา้ที�ในการใชอ้าํนาจรัฐที�ได้

มอบให้แก่บริษทัฯ (ถา้มี) ในกรณีที�บริษทัฯ มีการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที�มีความอ่อนไหวของท่าน บริษทัฯ จะขอ

ความยินยอมโดยชดัแจง้จากท่านก่อนเสมอ เวน้แต่เป็นกรณีที�กฎหมายกาํหนดให้ไม่ตอ้งขอความยินยอม ในกรณีที�ขอ้มูล

ส่วนบุคคลที�บริษทัฯ เก็บรวบรวมขา้งตน้เป็นขอ้มูลที�จาํเป็นต่อบริษทัฯ ในการปฏิบติัตามกฎหมายต่าง ๆ ที�ใชบ้งัคบัหรือ

การปฏิบติัตามสัญญา หากท่านไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลที�จาํเป็นดงักล่าว บริษทัฯ อาจจะไม่สามารถจดัหาผลิตภณัฑ์และ

บริการใหท่้านได ้รวมทั�งอาจไม่สามารถบริหารหรือจดัการสญัญา หรืออาํนวยความสะดวกใหก้บัท่านไดใ้นบางกรณี 

9. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในการดาํเนินการ ดงัต่อไปนี�  

- สิทธิในการเพิกถอนความยนิยอม 

- สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล 

- สิทธิในการใหส่้งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคล 

- สิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

- สิทธิในการลบขอ้มูลส่วนบุคคล 

- สิทธิในการระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล 

- สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง 

- สิทธิในการร้องเรียน 

เจา้ของขอ้มูลสามารถขอใชสิ้ทธิดงักล่าวขา้งตน้ได ้โดยยื�นคาํร้องขอใชสิ้ทธิต่อบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือ

ผ่านทาง www.pfm.in.th หรือผ่าน “ช่องทางการติดต่อของบริษทั” ดา้นล่าง โดยบริษทัจะพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณา



ตามคาํร้องฯ ของเจา้ของขอ้มูล ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที�ไดรั้บคาํร้องฯ ดงักล่าว ทั�งนี�  บริษทัอาจปฏิเสธสิทธิของเจา้ของ

ขอ้มูลไดใ้นกรณีที�มีกฎหมายกาํหนดไว ้

10. มาตรการในการรักษาความมั�นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ ได้กาํหนดให้มีมาตรการรักษาความมั�นคงปลอดภยัที�เหมาะสมและเขม้งวดในการรักษาความมั�นคง

ปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลเพื�อป้องกนัการสูญหาย เขา้ถึง ใช ้เปลี�ยนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดย

ปราศจากอานาจหรือโดยมิชอบ 

กรณีที�บริษทัฯ มอบหมายใหบุ้คคลอื�นดาํเนินการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามคาํสั�งหรือในนามของบริษทัฯ 

บริษทัฯ จะกาํกบัดูแลบุคคลดงักล่าวอยา่งเหมาะสมเพื�อใหม้ั�นใจไดว้า่บุคคลดงักล่าวจะรักษาความมั�นคงปลอดภยัของขอ้มลู

ส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมาย 

11. รายละเอยีดการตดิต่อ 

ในกรณีที�มีขอ้สงสัยหรือตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกับการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บ

รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลของท่าน การใชสิ้ทธิของท่าน หรือมีขอ้ร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อบริษทัฯ ไดต้าม

ช่องทางดงัต่อไปนี�  

บริษัท พรีเมยีร์ ฟู้ด แอนด์ แมชชีนเนอรี� จาํกดั 

สถานที�ติดต่อ: 14, 16 ซอยพระรามที� 2 ซอย 10 แขวงจองทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 

เบอร์โทรศพัท:์  0-2470-6901 

อีเมล: h.norapol@pfm.in.th 

12. การเข้าใช้งานเวบ็ไซต์อื�นผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 

เนื�องจากนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี� ใชส้าํหรับการขายผลิตภณัฑห์รือการใหบ้ริการและการใชง้านเวบ็ไซต์

ของบริษทัฯ เท่านั�น หากท่านเขา้ชมเวบ็ไซตอื์�นแมจ้ะผา่นช่องทางทางเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลต่าง ๆ 

จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตวัของเวบ็ไซตน์ั�นซึ�งไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯ 

[ประกาศ ณ วนัที� 25 พฤษภาคม 2565] 


