
นโยบายความเป็นส่วนตวัสําหรับผู้ถือหุ้น 

บริษัท พรีเมยีร์ ฟู้ด แอนด์ แมชชีนเนอรี� จาํกดั 

บริษทั พรีเมียร์ ฟู้ด แอนด ์แมชชีนเนอรี�  จาํกดัและบริษทัในเครือ (“บริษทัฯ”) ไดจ้ดัทาํและเผยแพร่นโยบายความ

เป็นส่วนตวัฉบบันี�  (“นโยบาย”) เพื�อชี�แจงรายละเอียดเกี�ยวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผูถื้อหุน้ 

หรือผูแ้ทนผูถื้อหุ้น รวมถึงวิธีการในการปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและแนวทางการจดัการขอ้มูลดงักล่าวอย่าง

เหมาะสมตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

บริษทัฯ มีการพิจารณาทบทวนและอาจแกไ้ขเปลี�ยนแปลงนโยบายนี�ตามความเหมาะสมอยูเ่ป็นระยะเพื�อให้แน่ใจ

วา่ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะไดรั้บความคมุ้ครองอยา่งเหมาะสม หากนโยบายนี� มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

บริษทัฯ จะแจง้ใหท่้านทราบดว้ยการเผยแพร่ผา่นช่องทางที�เหมาะสม 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที�บริษัทฯ เกบ็รวบรวม 

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร 

ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคลธรรมดาซึ�งทาํใหส้ามารถระบุตวับุคคลนั�นไดไ้ม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม แต่

ไม่รวมถึงขอ้มูลผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ 

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที�บริษัทฯ เกบ็รวบรวม 

บริษทัฯ มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงขอ้มูลดงัต่อไปนี�  

– ขอ้มูลที�ใชร้ะบุตวัตน (Identity Data) เช่น ชื�อ นามสกลุ หมายเลขบตัรประชาชน หมายเลขหนงัสือเดินทาง วนั เดือน ปีเกิด 

เพศ อาย ุสัญชาติ และในบางกรณีบริษทัฯ อาจประมวลผลขอ้มูลที�มีความอ่อนไหว เช่น ศาสนา หรือ หมู่โลหิต ที�ปรากฎ

ตามสาํเนาบตัรประชาชนของท่าน โดยไดรั้บความยนิยอมจากท่านหรือตามที�กฎหมายกาํหนด 

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

– ขอ้มูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบญัชีธนาคาร 

– ขอ้มูลจราจรอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Traffic Data) กรณีที�จดัประชุมผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ 

– ข้อมูลการการติดต่อกับบริษัทฯ (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพนิ�ง ภาพเคลื�อนไหว และ/หรือ

บนัทึกเสียงเมื�อท่านเขา้ร่วมการประชุมซึ�งจดัขึ�นโดยบริษทัฯ 

– ขอ้มูลอื�น เช่น จาํนวนหุ้น และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ขอ้มูลที�ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะหรือหนังสือมอบ

อาํนาจ 



1.3 แหล่งที�มาของข้อมูล 

บริษทัฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

(ก) ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น 

– ขั�นตอนการดาํเนินการตามคาํขอก่อนเขา้ทาํสัญญา ลงนามในสัญญา กรอกลงในแบบฟอร์มทาํสัญญา แนบเอกสาร

ประกอบการทาํสญัญา ทาํแบบสอบถาม หรือลงทะเบียนต่าง ๆ หรือขั�นตอนการยื�นขอ้เรียกร้องหรือคาํร้องขอใชสิ้ทธิต่าง ๆ 

– การติดต่อบริษทัฯ ผา่นทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรศพัท ์อีเมล เป็นตน้ 

– บริษทัฯ อาจมีการจดัเก็บขอ้มูลโดยอตัโนมติั เช่น เมื�อท่านเขา้ใชง้านเวบ็ไซต ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของ

บริษทัฯ หรือแอปพลิเคชนัของบริษทัฯ เป็นตน้ 

(ข) ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื�น เช่น 

– หน่วยงานราชการ หรือแหล่งขอ้มูลสาธารณะอื�น ๆ เช่น เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ขอ้มูลที�คน้หาไดท้างอินเตอร์เน็ต หรือบน

แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น Facebook เป็นตน้ 

– บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (TSD) 

2. วตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ ดาํเนินการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลของท่านเพื�อวตัถุประสงค์หลายประการโดยขึ�นอยู่กับ

ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งท่านกบับริษทัฯ ดงัต่อไปนี�  

2.1 เพื�อการปฏิบติัตามสัญญาระหว่างท่านกบับริษทัฯ การจดัประชุมผูถื้อหุ้น การจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้น การบริหาร

จดัการทะเบียนผูถื้อหุน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั การปฏิบติัตามกระบวนการภายในของบริษทัฯ การรับหรือ

ส่งเอกสารติดต่อระหวา่งท่านกบับริษทัฯ 

2.2 เพื�อการปฏิบติัตามกฎหมาย และเพื�อรายงานขอ้มูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย หรือเมื�อไดรั้บหมายเรียก หมาย

อายดัจากเจา้หนา้ที�ตาํรวจ หน่วยงานราชการ ศาล หรือหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายอื�น ๆ รวมทั�งเพื�อการก่อตั�งสิทธิเรียกร้อง

ตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ�นต่อสูสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

2.3 เพื�อการบริหารความเสี�ยง การกาํกบัการตรวจสอบ และการบริหารจดัการภายในองคก์ร 

2.4 เพื�อบนัทึกภาพนิ�ง ภาพเคลื�อนไหว และ/หรือเสียงระหวา่งการประชุมผูถื้อหุน้ 

2.5 เพื�อการรักษาความปลอดภยัภายในบริเวณอาคาร สถานที�ของบริษทัฯ และการบนัทึกภาพภายในอาคารและสถานที�ของ

บริษทัฯ ดว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 



2.6 เพื�อการโอนสิทธิ หนา้ที� และผลประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญาระหวา่งท่านกบับริษทัฯ เช่น การควบรวมกิจการหรือการ

โอนสญัญาซึ�งไดก้ระทาํโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

3. 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�นตามนโยบายและขอ้กาหนดภายในองคก์รของบริษทัฯ 

4. การเปิดเผยข้อมูล 

ในการดาํเนินการตามวตัถุประสงคที์�ระบุไวใ้นนโยบายนี�  บริษทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลของท่านใหแ้ก่บุคคลภายนอก

ดงัต่อไปนี�  

4.1 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกาํกบัดูแล หรือหน่วยงานอื�นตามที�กฎหมายกาํหนด รวมถึงเจา้พนกังานซึ�งใชอ้านาจตาม

กฎหมาย เช่น ศาล ตาํรวจ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

กรมสรรพากร เป็นตน้ 

4.2 ตวัแทน ผูใ้ห้บริการ และ/หรือผูรั้บจา้งช่วง สําหรับการดาํเนินงานใด ๆ เช่น ผูใ้ห้บริการขนส่ง ผูใ้ห้บริการเก็บและ

ทาํลายเอกสาร โรงพิมพ์ ผูรั้บจา้งพฒันาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูต้รวจสอบบญัชี ทนายความ ที�ปรึกษา

กฎหมายและภาษี ที�ปรึกษาใด ๆ 

4.3 ผูรั้บโอนสิทธิ หนา้ที� และผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษทัฯ รวมถึงผูที้�ไดรั้บมอบหมายจากผูรั้บโอนดงักล่าวใหด้าํเนินการ

แทน เช่น กรณีปรับโครงสร้างองคก์ร ควบรวมหรือซื�อกิจการ เป็นตน้ 

5. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

ในบางกรณี บริษทัฯ อาจมีการส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัฐานขอ้มูลของบริษทัฯ ซึ� งดาํเนินการและ

บริหารงานบน Cloud Servers ในต่างประเทศ ทั�งนี�  ในการส่งหรือโอนขอ้มูลดังกล่าว บริษทัฯ จะจดัให้มีมาตรการการ

คุม้ครองและรักษาความปลอดภยัที�เหมาะสม และจะปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

6. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเท่าที�จาํเป็นภายใตข้อบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี�  ในกรณี

ต่อไปนี�  



– เมื�อบริษทัฯ ไดรั้บความยนิยอมจากท่าน สาํหรับกรณีที�กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งขอความยนิยอม 

– เพื�อดาํเนินการตามคาํขอของท่านก่อนเขา้ทาํสญัญาหรือเพื�อการปฏิบติัตามสญัญาระหวา่งท่านและบริษทัฯ 

– เป็นการจาํเป็นเพื�อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื�น เวน้แต่ประโยชน์

ดงักล่าว มีความสาํคญันอ้ยกวา่สิทธิขั�นพื�นฐานในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

– เป็นการปฏิบติัตามกฎหมายของบริษทัฯ 

– เพื�อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

– เพื�อการปฏิบติัหนา้ที�ในการดาํเนินภารกิจเพื�อประโยชน์สาธารณะของบริษทัฯ หรือปฏิบติัหนา้ที�ในการใชอ้านาจรัฐที�ได้

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

ความยินยอมโดยชดัแจง้จากท่านก่อนเสมอ เวน้แต่เป็นกรณีที�กฎหมายกาํหนดให้ไม่ตอ้งขอความยินยอม ในกรณีที�ขอ้มูล

ส่วนบุคคลที�บริษทัฯ เก็บรวบรวมขา้งตน้เป็นขอ้มูลที�จาํเป็นต่อบริษทัฯ ในการปฏิบติัตามกฎหมายต่าง ๆ ที�ใชบ้งัคบัหรือ

การปฏิบติัตามสญัญา หากท่านไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลที�จาํเป็นดงักล่าว บริษทัฯ อาจมีความรับผิดตามกฎหมาย และ/หรือไม่

สามารถบริหาร หรือจดัการสญัญา หรืออาํนวยความสะดวกใหก้บัท่านได ้

7. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในการดาํเนินการ ดงัต่อไปนี�  

7.1 สิทธิในการเพกิถอนความยนิยอม 

ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยนิยอมที�ใหไ้วแ้ก่บริษทัฯ ในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลของท่านเมื�อใดก็ได ้เวน้แต่

การเพิกถอนความยนิยอมจะมีขอ้จาํกดัโดยกฎหมายหรือสญัญาที�ใหป้ระโยชน์แก่ท่าน 

ทั�งนี�  การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที�ท่านไดใ้ห้ความยินยอมแก่บริษทัฯ 

ก่อนหนา้แลว้โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

7.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิขอเขา้ถึงและขอรับสาํเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านซึ�งอยูใ่นความรับผิดชอบของบริษทัฯ รวมถึงขอใหบ้ริษทัฯ 

เปิดเผยถึงการไดม้าซึ�งขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวที�ท่านไม่ไดใ้หค้วามยนิยอม 

7.3 สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

ในกรณีที�บริษทัฯ ไดท้าํให้ขอ้มูลส่วนบุคคลนั�นอยู่ในรูปแบบที�สามารถอ่านหรือใชง้านโดยทั�วไปไดด้ว้ยเครื�องมือหรือ

อุปกรณ์ที�ทาํงานได ้โดยอตัโนมติัและสามารถใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมติั ท่านมีสิทธิขอรับ



ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษทัฯ ได ้รวมทั�งมีสิทธิขอใหบ้ริษทัฯ ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่าวไป

ยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื�นไดต้ามที�กฎหมายกาํหนด 

7.4 สิทธิในการคดัค้านการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลที�เกี�ยวกบัท่านสาหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคลไดต้ามที�กฎหมายกาํหนด 

7.5 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิขอให้บริษทัฯ ลบหรือทาํลายหรือทาํให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลที�ไม่สามารถระบุตวัตนไดด้ว้ยเหตุตามที�

กฎหมายกาํหนด 

7.6 สิทธิในการระงบัการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิขอใหบ้ริษทัฯ ระงบัการใชข้อ้มูลของท่านดว้ยเหตุตามที�กฎหมายกาํหนด 

7.7 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง 

ท่านมีสิทธิขอให้บริษทัฯ แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื�อให้ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ 

และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

7.8 สิทธิในการร้องเรียน 

ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนกังานเจา้หน้าที�ผูมี้อาํนาจตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื�อ

บริษทัฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัดงักล่าวได ้

8. มาตรการในการรักษาความมั�นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ ได้กาํหนดให้มีมาตรการรักษาความมั�นคงปลอดภยัที�เหมาะสมและเขม้งวดในการรักษาความมั�นคง

ปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล เพื�อป้องกนัการสูญหาย เขา้ถึง ใช ้เปลี�ยนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดย

ปราศจากอาํนาจหรือโดยมิชอบ 

กรณีที�บริษทัฯ มอบหมายใหบุ้คคลอื�นดาํเนินการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามคาํสั�งหรือในนามของบริษทัฯ 

บริษทัฯ จะกาํกบัดูแลบุคคลดงักล่าวอยา่งเหมาะสมเพื�อใหม้ั�นใจไดว้า่บุคคลดงักล่าวจะรักษาความมั�นคงปลอดภยัของขอ้มลู

ส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 

 



9. 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  

10. การเข้าใช้งานเวบ็ไซต์อื�นผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 

เนื�องจากนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี� ใช้สําหรับการใช้งานเว็บไซต์ของบริษทัฯ เท่านั�น หากท่านเขา้ชม

เวบ็ไซตอื์�นแมจ้ะผ่านช่องทางทางเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็น

ส่วนตวัของเวบ็ไซตน์ั�นซึ�งไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯ 

[ประกาศ ณ วนัที� 25 พฤษภาคม 2565] 


