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นโยบายการคุ*มครองข*อมูลส2วนบุคคล
เนื่องด)วยบริษัท พรีเมียร6ควอลิตี้สตาร6ช จำกัด รวมถึงบริษัทยCอย ได)แกC บริษัท พรีเมียร6ควอลิตี้สตาร6ช (2012) จำกัด
บริษัท พรีเมียร6ไบโอเอนเนอร6จี จำกัด และบริษัท พรีเมียร6โมดิไฟด6สตาร6ช จำกัด (รวมเรียกวCา “บริษัท”) ตระหนักถึง
ความสำคัญของการคุ)มครองข)อมูลสCวนบุคคล จึงได)จัดทำนโยบายคุ)มครองข)อมูลสCวนบุคคล (“นโยบาย”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให)มี
หลักเกณฑ6 กลไก มาตรการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข)อมูลสCวนบุคคลอยCางชัดเจนและเหมาะสม เปYนไปตาม
พระราชบัญญัติคุ)มครองข)อมูลสCวนบุคคล พ.ศ. 2562 (รวมทั้งที่ได)แก)ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. คุ0มครองข0อมูลส8วนบุคคล”)
รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ6อื่นที่เกี่ยวข)องกับการคุ)มครองข)อมูลสCวนบุคคล
1. คำนิยาม
1.1 “ข"อมูลส(วนบุคคล” หมายถึง ข)อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให)สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได) ไมCวCาทางตรงหรือ
ทางอ)อม แตCไมCรวมถึงข)อมูลของผู)ถึงแกCกรรมโดยเฉพาะ
1.2 “ข"อมูลส(วนบุคคลอ(อนไหว” หมายถึง ข)อมูลที่เปYนเรื่องสCวนบุคคลโดยแท)ของบุคคล แตCมีความละเอียดอCอนและ
อาจสุCมเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอยCางไมCเปYนธรรม เชCน เชื้อชาติ เผCาพันธุ6 ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ
ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข)อมูลสุขภาพ ความพิการ ข)อมูลสหภาพแรงงาน ข)อมูล
พั น ธุ ก รรม ข) อ มู ล ชี ว ภาพ หรื อ ข) อ มู ล อื ่ น ใด ซึ ่ ง กระทบตC อ เจ) า ของข) อ มู ล สC ว นบุ ค คลในทำนองเดี ย วกั น ตามที่
คณะกรรมการคุ)มครองข)อมูลสCวนบุคคลประกาศกำหนด
1.3 “การประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช) เปgดเผย การลบ หรือการทำลายข)อมูล
สCวนบุคคล
1.4 “เจ"าของข"อมูลส(วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเปYนเจ)าของข)อมูลสCวนบุคคลที่ข)อมูลสCวนบุคคลสามารถ
ระบุตัวตนของบุคคลนั้นได) ไมCวCาทางตรงหรือทางอ)อม
1.5 “ผู"ควบคุมข"อมูลส(วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน)าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช)
หรือเปgดเผยข)อมูลสCวนบุคคล
1.6 “ผู"ประมวลผลข"อมูลส(วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช) หรือ
เปgดเผยข)อมูลสCวนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัท ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งดำเนินการดังกลCาวไมCเปYนผู)
ควบคุมข)อมูลสCวนบุคคล
2. การเก็บรวบรวมข0อมูลส8วนบุคคล
2.1 บริษัทจะดำเนินการเก็บรวมรวมข)อมูลสCวนบุคคล โดยมี วัตถุประสงค6 ขอบเขต และใช)วิธีการที่ชอบด)วยกฎหมาย
และเปYนธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะทำเพียงเทCาที่จำเปYนแกCการดำเนินงานภายใต)วัตถุประสงค6ของบริษัท
เทCานั้น
2.2 บริษัทจะดำเนินการให)เจ)าของข)อมูลสCวนบุคคลรับรู) หรือให)ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส6หรือตามแบบวิธีการของ
บริษัท ทั้งนี้ กรณีที่จัดเก็บข)อมูลสCวนบุคคลอCอนไหวของเจ)าของข)อมูลสCวนบุคคล บริษัทจะขอความยินยอมจาก
เจ)าของข)อมูลสCวนบุคคลโดยชัดแจ)งกCอนทำการเก็บรวบรวม เว)นแตCการเก็บข)อมูลสCวนบุคคลและข)อมูลสCวนบุคคล
อCอนไหวจะเข)าข)อยกเว)นตามที่ พ.ร.บ. คุ)มครองข)อมูลสCวนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข)องกำหนดไว)
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3. วัตถุประสงคDในการเก็บรวบรวม หรือใช0ข0อมูลส8วนบุคคล
บริษ ัท จะดำเนิน การเก็บ รวมรวมหรือ ใช)ข )อ มูล สCว นบุค คลของเจ)า ของข)อ มูล สCว นบุค คล เพื่อ ประโยชน6ใ นการ
ดำเนินงานของบริษัท หรือเพื่อปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงานให)มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ/หรือเพื่อปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข)องตCอการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะจัดเก็บและใช)ข)อมูลดังกลCาวตามระยะเวลา
เทCาที่จำเปYนตามวัตถุประสงค6ที่ได)แจ)งเจ)าของข)อมูลสCวนบุคคล หรือตามที่กฎหมายกำหนดให)อำนาจไว)เทCานั้น
บริษัทจะไมCกระทำการใดๆ แตกตCางจากที่ระบุในวัตถุประสงค6ของการเก็บรวบรวมหรือใช)ข)อมูลสCวนบุคคลของ
เจ)าของข)อมูลสCวนบุคคล เว)นแตC
(1) ได)แจ)งวัตถุประสงค6ใหมCให)แกCเจ)าของข)อมูลสCวนบุคคลทราบและได)รับความยินยอมจากเจ)าของข)อมูลสCวนบุคคล
(2) เปYนการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ)มครองข)อมูลสCวนบุคคล หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข)อง
4. การเปIดเผยหรือส8งต8อข0อมูลส8วนบุคคล
บริษัทจะไมCเปgดเผยข)อมูลสCวนบุคคลของเจ)าของข)อมูลสCวนบุคคลไปให)บุคคลใดโดยปราศจากความยินยอม และจะ
เปgดเผยตามวัตถุประสงค6ที่ได)มีการแจ)งไว)ตCอเจ)าของข)อมูลสCวนบุคคล อยCางไรก็ดี เพื่อให)เปYนประโยชน6ตCอการดำเนินงานของ
บริษัทและการให)บริการแกCเจ)าของข)อมูลสCวนบุคคล บริษัทอาจมีความจำเปYนในการเปgดเผยข)อมูลสCวนบุคคลของเจ)าของข)อมูล
สCวนบุคคลให)แกCบริษัทในเครือ หรือบุคคลอื่นทั้งในและตCางประเทศ เชCน ผู)ให)บริการตCาง ๆ ที่ต)องดำเนินงานที่เกี่ยวข)องกับ
ข)อมูลสCวนบุคคล โดยในการเปgดเผยข)อมูลสCวนบุคคลให)แกCบุคคลดังกลCาว บริษัทจะดำเนินการให)บุคคลเหลCานั้นเก็บรักษา
ข)อมูลสCวนบุคคลไว)เปYนความลับ และไมCนำไปใช)เพื่อวัตถุประสงค6อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได)กำหนดไว)
นอกจากนี้ บริษัทอาจเปgดเผยข)อมูลสCวนบุคคลของเจ)าของข)อมูลสCวนบุคคลภายใต)หลักเกณฑ6ที่กฎหมายกำหนด เชCน
การเปgดเผยข)อมูลตCอหนCวยงานราชการ หนCวยงานภาครัฐ หนCวยงานกำกับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีการร)องขอให)เปgดเผยข)อมูล
โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย เชCน การร)องขอข)อมูลเพื่อการฟlองร)องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือการร)องขอจาก
หนCวยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข)องกับกระบวนการทางกฎหมาย
ในกรณีที่บริษัทมีความจำเปYนต)องโอนข)อมูลสCวนบุคคลของเจ)าของข)อมูลสCวนบุคคลไปยังตCางประเทศ และประเทศ
ปลายทางดังกลCาวมีมาตรฐานการคุ)มครองข)อมูลสCวนบุคคลต่ำกวCาหลักเกณฑ6ที่กฎหมายกำหนด บริษัทจะดำเนินการให)เปYนที่
มั่นใจวCาจะมีการคุ)มครองข)อมูลสCวนบุคคลที่ถูกโอนไปในระดับที่เพียงพอ เชCน บริษัทอาจจะต)องได)รับคำยืนยันตามสัญญาจาก
บุคคลภายนอกที่มีสิทธิเข)าถึงข)อมูลสCวนบุคคลดังกลCาววCาข)อมูลสCวนบุคคลจะได)รับการคุ)มครองภายใต)มาตรฐานการคุ)มครอง
ข)อมูลสCวนบุคคลที่เทียบเทCากับประเทศไทย
5. แนวทางในการดำเนินการคุ0มครองข0อมูลส8วนบุคคล
บริษัทจะกำหนดมาตรการตCาง ๆ รวมถึงมาตรการด)านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข)อมูลสCวนบุคคลที่
สอดคล)องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ6 และแนวปฏิบัติด)านการคุ)มครองข)อมูลสCวนบุคคลให)แกCพนักงานของบริษัทและ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข)อง รวมถึงสนับสนุนและสCงเสริมให)พนักงานมีความรู)และตระหนักถึงหน)าที่และความรับผิดชอบในการเก็บ
รวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช) และการเปgดเผยข)อมูลสCวนบุคคลของเจ)าของข)อมูลสCวนบุคคล โดยพนักงานของบริษัทต)อง
ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ)มครองข)อมูลสCวนบุคคลตามที่บริษัทกำหนดไว) เพื่อให)บริษัทสามารถปฏิบัติตาม
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นโยบายและ พ.ร.บ. คุ)มครองข)อมูลสCวนบุคคล หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข)องกับการคุ)มครองข)อมูลสCวนบุคคลได)อยCางถูกต)อง
และมีประสิทธิภาพ
6. ระยะเวลาในการจัดเก็บข0อมูลส8วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรักษาข)อมูลสCวนบุคคลของเจ)าของข)อมูลสCวนบุคคลเปYนระยะเวลาเทCาที่จำเปYนเพื่อวัตถุประสงค6ในการ
เก็บรวบรวม ใช) และเปgดเผยข)อมูลสCวนบุคคลซึ่งได)ระบุไว)ในนโยบายฉบับนี้ ตามหลักเกณฑ6ที่ใช)กำหนดระยะเวลาเก็บ เชCน
ระยะเวลาที่บริษัทยังมีความสัมพันธ6กับเจ)าของข)อมูลสCวนบุคคล และอาจเก็บตCอไปตามระยะเวลาที่จำเปYนเพื่อการปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการกCอตั้งสิทธิเรียกร)องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมายหรือการใช)สิทธิ
เรียกร)องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นตCอสู)สิทธิเรียกร)องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข)อกำหนดภายในของ
บริษัท
ในกรณีที่ไมCสามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข)อมูลสCวนบุคคลได)ชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาข)อมูลไว)ตาม
ระยะเวลาที่อาจคาดหมายได)ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม เชCน เก็บตามระยะเวลาของอายุความตามกฎหมายที่
เกี่ยวข)องกับข)อมูลนั้น
7. สิทธิของเจ0าของข0อมูลส8วนบุคคล
เจ)าของข)อมูลสCวนบุคคลอาจใช)สิทธิดังตCอไปนี้ภายใต)เงื่อนไขของบริษัท และเงื่อนไขอื่นตามที่ พ.ร.บ. คุ)มครองข)อมูล
สCวนบุคคล หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข)องกับการคุ)มครองข)อมูลสCวนบุคคลกำหนด
7.1 การถอนความยินยอม ในกรณีที่มีการเก็บรวบรวม ใช) หรือเปgดเผยซึ่งข)อมูลสCวนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมจาก
เจ)าของข)อมูลสCวนบุคคล เจ)าของข)อมูลสCวนบุคคลมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมนั้นได)เสมอ อยCางไรก็ตาม การถอน
ความยินยอมอาจสCงผลกระทบตCอสิทธิประโยชน6ของเจ)าของข)อมูลสCวนบุคคลตามสัญญาหรือข)อตกลงที่เกี่ยวข)อง
ตลอดจนโอกาสในการทำนิติกรรมสัญญา ทั้งนี้ ขึ้นอยูCกับลักษณะนิติกรรมสัญญาเปYนกรณีไป
7.2 การเข)าถึงข)อมูล เจ)าของข)อมูลอาจใช)สิทธิขอเข)าถึงและขอรับสำเนาข)อมูลสCวนบุคคลของเจ)าของข)อมูลสCวนบุคคลซึ่ง
อยูCในความรับผิดชอบของบริษัท รวมถึงอาจใช)สิทธิขอให)เปgดเผยถึงการได)มาซึ่งข)อมูลนั้นในกรณีที่เจ)าของข)อมูลสCวน
บุคคลไมCได)ให)ความยินยอม
7.3 การขอรับหรือให)โอนข)อมูล ในกรณีบริษัททำให)ข)อมูลสCวนบุคคลอยูCในรูปแบบที่สามารถอCานหรือใช)งานโดยทั่วไปได)
ด)วยเครื่องมือหรืออุปกรณ6ที่ทำงานได)โดยอัตโนมัติและสามารถใช)หรือเปgดเผยข)อมูลได)ด)วยวิธีการอัตโนมัติ เจ)าของ
ข)อมูลสCวนบุคคลมีสิทธิขอรับข)อมูลสCวนบุคคลดังกลCาวของตนได) รวมทั้งมีสิทธิขอให)สCงหรือโอนข)อมูลในรูปแบบ
ดังกลCาวไปยังผู)อื่นเมื่อสามารถทำได)ด)วยวิธีการอัตโนมัติ หรือขอรับข)อมูลที่มีการสCงหรือโอนในรูปแบบดังกลCาวไปยัง
ผู)อื่น
7.4 การคัดค)าน หากมีการเก็บรวบรวม ใช) หรือเปgดเผยซึ่งข)อมูลสCวนบุคคลของเจ)าของข)อมูลสCวนบุคคลในกรณี
ดังตCอไปนี้ เจ)าของข)อมูลสCวนบุคคลอาจใช)สิทธิในการคัดค)านการเก็บรวบรวม ใช) หรือเปgดเผยซึ่งข)อมูลสCวนบุคคล
ดังกลCาวได)
1) เปYนการเก็บรวบรวมที่ได)รับยกเว)นไมCต)องขอความยินยอมตามมาตรา 24(4) แหCง พ.ร.บ. คุ)มครอง
ข)อมูลสCวนบุคคล กลCาวคือ เปYนการจำเปYนเพื่อการปฏิบัติหน)าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน6
3

7.5

7.6

7.7

7.8

สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบัติหน)าที่ในการใช)อำนาจรัฐที่ได)มอบให)แกCบริษัท หรือตามมาตรา
24(5) แหCง พ.ร.บ. คุ)มครองข)อมูลสCวนบุคคล กลCาวคือ เปYนการจำเปYนเพื่อประโยชน6โดยชอบด)วย
กฎหมายของบริษัท หรือของผู)อื่น โดยประโยชน6นั้นมีความสำคัญไมCน)อยกวCาสิทธิขั้นพื้นฐานในข)อมูล
สCวนบุคคลของเจ)าของข)อมูลสCวนบุคคล เว)นแตCบริษัทจะแสดงให)เห็นถึงเหตุอันชอบด)วยกฎหมายที่
สำคัญยิ่งกวCาในการเก็บรวบรวม ใช) หรือเปgดเผยข)อมูลสCวนบุคคลนั้น หรือการเก็บรวบรวม ใช) หรือ
เปgดเผยข)อมูลสCวนบุคคลนั้นเปYนไปเพื่อกCอตั้งสิทธิเรียกร)องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช)
สิทธิเรียกร)องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นตCอสู)สิทธิเรียกร)องตามกฎหมาย
2) เพื่อวัตถุประสงค6เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
3) เพื่อวัตถุประสงค6เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร6 ประวัติศาสตร6 หรือสถิติ
การขอให)ลบหรือทำลายข)อมูล เจ)าของข)อมูลสCวนบุคคลอาจใช)สิทธิขอให)บริษัทดำเนินการลบหรือทำลายข)อมูลสCวน
บุคคลของเจ)าของข)อมูลสCวนบุคคลซึ่งบริษัทเปYนผู)ควบคุมข)อมูล หรือทำให)ข)อมูลนั้นไมCสามารถระบุตัวเจ)าของข)อมูล
สCวนบุคคลได) ในกรณีดังตCอไปนี้
1) เมื่อข)อมูลนั้นหมดความจำเปYนในการเก็บรักษาไว)ตามวัตถุประสงค6ในการเก็บรวบรวม ใช) หรือ
เปgดเผย
2) เมื่อมีการถอนความยินยอมและไมCมีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช) หรือเปgดเผยได)ตCอไป
3) เมื่อมีการคัดค)านตาม 7.4(1) และผู)ถูกคัดค)านไมCอาจปฏิเสธได) หรือเมื่อมีการคัดค)านตาม 7.4(2)
4) เมื่อข)อมูลนั้นถูกเก็บรวบรวม ใช) หรือเปgดเผยโดยผิดกฎหมาย
การขอให)ระงับการใช)ข)อมูล เจ)าของข)อมูลสCวนบุคคลมีสิทธิขอให)บริษัทระงับการใช)ข)อมูลสCวนบุคคลของเจ)าของ
ข)อมูลสCวนบุคคลซึ่งบริษัทเปYนผู)ควบคุมข)อมูล ในกรณีดังตCอไปนี้
1) เมื่อบริษัทอยูCในระหวCางการตรวจสอบหรือดำเนินการตามคำร)องขอของเจ)าของข)อมูลสCวนบุคคลที่ได)
ร)องขอให)ปรับปรุงข)อมูลนั้น
2) เมื่อเปYนข)อมูลที่ถูกเก็บรวบรวม ใช) หรือเปgดเผยโดยผิดกฎหมาย
3) เมื่อข)อมูลนั้นหมดความจำเปYนในการเก็บรักษาไว)ตามวัตถุประสงค6ในการเก็บรวบรวม แตCเจ)าของ
ข)อมูลสCวนบุคคลมีความจำเปYนต)องขอให)มีการเก็บรักษาไว)เพื่อใช)ในการกCอตั้งสิทธิเรียกร)องตาม
กฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช)สิทธิเรียกร)องตามกฎหมายหรือการยกขึ้นตCอสู)สิทธิเรียกร)องตาม
กฎหมาย
4) เมื่อบริษัทอยูCในระหวCางการพิสูจน6หรือตรวจสอบตามที่ถูกคัดค)านตาม 7.4(1) หรือ 7.4(2)
การขอปรับปรุงข)อมูล เจ)าของข)อมูลสCวนบุคคลอาจใช)สิทธิร)องขอให)บริษัทปรับปรุงข)อมูลสCวนบุคคลของเจ)าของ
ข)อมูลสCวนบุคคลซึ่งบริษัทเปYนผู)ควบคุมข)อมูลได) เพื่อให)ข)อมูลนั้นถูกต)อง เปYนปnจจุบัน สมบูรณ6 และไมCกCอให)เกิดความ
เข)าใจผิด
การร)องเรียน เจ)าของข)อมูลสCวนบุคคลอาจใช)สิทธิร)องเรียนตามกฎหมายได)ในกรณีที่มีเหตุให)เชื่อได)วCาบริษัท รวมถึง
พนักงานของบริษัทไมCปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ)มครองข)อมูลสCวนบุคคล
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เจ)าของข)อมูลสามารถขอใช)สิทธิดังกลCาวข)างต)นได) โดยยื่นคำร)องขอใช)สิทธิตCอบริษัทเปYนลายลักษณ6อักษรหรือผCาน
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส6ตามแบบคำขอใช)สิทธิของเจ)าของข)อมูลสCวนบุคคลที่แนบท)ายนโยบายฉบับนี้ ผCานชCองทางการ
ติดตCอของบริษัทซึ่งระบุไว)ในข)อ 9. ข)อมูลและชCองทางการติดตCอของของบริษัท
ทั้งนี้ ในการใช)สิทธิบางประการ เจ)าของข)อมูลสCวนบุคคลยอมรับตCอผลกระทบในด)านนิติสัมพันธ6ตCาง ๆ ที่เกี่ยวข)องที่
มีอยูCหรือที่ผูกพันอยูCกับบริษัท และไมCสามารถเรียกร)องใด ๆ ตCอบริษัทได) เว)นแตCการประมวลผล หรือสCงตCอข)อมูลสCวนบุคคล
เปYนการกระทำที่ไมCชอบด)วยกฎหมายหรือสัญญาที่ได)ตกลงไว)กับเจ)าของข)อมูลสCวนบุคคล
คำร)องขอใช)สิทธิใด ๆ ข)างต)นนี้ อาจถูกจำกัดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข)อง อาจมีบางกรณีที่บริษัทสามารถปฏิเสธคำขอได)
โดยชอบ เชCน เมื่อบริษัทต)องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล โดยบริษัทจะพิจารณาและทำการแจ)งผลพิจารณาคำร)อง
ภายใน 30 วัน นับแตCวันที่บริษัทได)รับคำร)องดังกลCาว
8. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ0มครองข0อมูลส8วนบุคคล
บริษัทอาจทำการปรับปรุงหรือแก)ไขนโยบายฉบับนี้เปYนครั้งคราวเพื่อให)สอดคล)องกับข)อกำหนดตาม พ.ร.บ. คุ)มครอง
ข)อมูลสCวนบุคคล หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข)อง การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงข)อเสนอแนะและความคิดเห็น
จากหนCวยงานตCาง ๆ โดยบริษัทจะประกาศแจ)งการเปลี่ยนแปลงให)ทราบอยCางชัดเจน
9. ข0อมูลและช8องทางการติดต8อของของบริษัท
บริษัทได)กำหนดชCองทางการติดตCอบุคคลที่เกี่ยวข)องกับข)อมูลสCวนบุคคล ดังนี้
1. ผู)ควบคุมข)อมูลสCวนบุคคล
ชื่อบริษัท
บริษัท พรีเมียร6ควอลิตี้สตาร6ช จำกัด
(เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0405548000574)

บริษัท พรีเมียร6ควอลิตี้สตาร6ช(2012) จำกัด
(เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0495555000339)

บริษัท พรีเมียร6ไบโอเอนเนอร6จี จำกัด
(เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0495551000041)
บริษัท พรีเมียร6โมดิไฟด6สตาร6ช จำกัด
(เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0495558000283)

สถานที่และวิธีการติดต8อ
ที่อยูC : 185 หมูC 14 ต.คำปrาหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โทร : 0 4264 3818
อีเมล : hr.pqsgroup@pqstarch.com
เว็บ : www.pqstarch.com
ที่อยูC : 187 หมูC 7 ต.นาแก)ว อ.โพนนาแก)ว จ.สกลนคร 47230
โทร : 0 4264 3818
อีเมล : hr.pqsgroup@pqstarch.com
เว็บ : www.pqstarch.com
ที่อยูC : 222 หมูC 14 ต.คำปrาหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โทร : 0 4264 3818
อีเมล : hr.pqsgroup@pqstarch.com
เว็บ : www.pqstarch.com
ที่อยูC : 999 หมูC 14 ต.คำปrาหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โทร : 0 4264 3818
อีเมล : hr.pqsgroup@pqstarch.com
เว็บ : www.pqstarch.com
5

2. หนCวยงาน/เจ)าหน)าที่คุ)มครองข)อมูลสCวนบุคคล (Data Protection Unit/Officer)
สCวนงานทรัพยากรบุคคล บริษัท พรีเมียร6ควอลิตี้สตาร6ช จำกัด ที่อยูC : 185 หมูC 14 ต.คำปrาหลาย อ.เมือง
มุ ก ดาหาร จ.มุ ก ดาหาร 49000 โทร : 042-643818, อี เ มล : hr.pqsgroup@pqstarch.com เว็ บ :
www.pqstarch.com

นโยบายฉบับนี )ให้ มีผลตังแต่
) วนั ที9 1 มิถนุ ายน 2565 เป็ นต้ นไป

(นายเอนก พนาอภิชน)
ประธานคณะกรรมการบริ ษัท
บริ ษัท พรี เมียร์ ควอลิตี )สตาร์ ช จํากัด

6

