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นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

 

   บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จ ากัด  และบริษทัในเครือ (เรียกรวมว่า “บริษัท” ) ขอ

แนะน าให้ท่านท าความเข้าใจนโยบายการส่วนบุคคล (privacy policy) นี้ เนื่องจาก นโยบายนี้อธิบายถึง

วิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย 

รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน เป็นต้น เพ่ือให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ

บริษัท บริษัทจึงประกาศนโยบายส่วนบุคคล ดังต่อไปนี ้

 

กำรเคำรพสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริกำร 

1. บริษัทเคารพและให้ความส าคัญถึงสิทธิ ในข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่าน และ บริษัทตระหนักดีว่า ท่านในฐานะผู้ใช้บริการ และ/หรือพนักงานของบริษัท รวมถึงผู้สนใจร่วมงานกับ

บริษัท ย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการ และ/หรือความมั่นคงปลอดภัยใน

การเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัท 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับมา เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตร

ประชาชน ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น รวมถึงข้อมูลอ่ืนใดซ่ึงสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ จะถูกน าไปใช้

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทได้แจ้งและขอ

ความยินยอมจากท่านไว้เท่านั้น และบริษัทจะด าเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการน าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน 

 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงจ ำกัด  

1. ในการเก็บรักษาและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและ

เปน็ธรรมในการเก็บรักษาและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจ ากัดเพียงเท่าที่จ าเป็นตามวัตถุประสงค์

ที่บริษัทได้แจ้งแก่ท่านไว้เท่านั้น  

2. บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่  

2. 1 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา เป็นต้น 

2.2 เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระท าได้ในเวลานั้น 

2.3 เป็นการจ าเป็นเพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

2.4 เป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษา

คดีของศาล 

2.5 เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติ

บุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัท 

   2.6 เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาซ่ึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือ

เพ่ือใช้ในการด าเนินการตามค าขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าท าสัญญานั้น 

   2.7 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เก่ียวกับการจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ 

เพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือเพ่ือการศึกษา วิจัย การจัดท าสถิติ ซ่ึงได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่

เหมาะสม 
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3. บริษัทจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซ่ึงเก่ียวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธ์ุ ความคิดเห็นทางการ

เมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความ

พิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลที่อาจเป็นผลร้าย ท าให้ท่านเสีย

ชื่อเสียง หรือข้อมูลอ่ืนใดซ่ึงกระทบต่อท่านในท านองเดียวกัน หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกเก่ียวกับการเลือก

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกันแก่บุคคลใด เว้นแต่ 

3.1 ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากท่าน 

3.2 เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนด 

3.3 เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระท าได้ในเวลานั้น 

3.4 เป็นการจ าเป็นเพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

3.5 เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของท่าน 

3.6 เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดท าสถิติ 

3.7 เป็นการจ าเป็นเพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ 

เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

4. บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับมาจากแหล่ง

อ่ืนเฉพาะในกรณีที่มีความจ าเป็นและได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน และเพ่ือปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการของ

บริษัท 

 

วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  

1. บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพ่ือใช้ในการด าเนินการประกอบกิจการงานของบริษัท    

2. หากภายหลังมีการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งให้

ท่านทราบและขอความยินยอม และจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพ่ิมเติมไว้เป็นหลักฐาน 

3. ในกรณีที่บริษัทมีการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือด าเนินการอ่ืน

นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ ท่านมีสิทธิในการเลือกว่า จะให้บริษัทด าเนินการเก็บรวบรวม 

จัดเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไปหรือไม่ 

4. บริษัทจะไม่กระท าการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่ 

  4.1 ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ท่านรับทราบ และได้รับความยินยอมจากท่าน 

  4.2 เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนด 

 

กำรน ำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้อย่ำงจ ำกัด  

1. บริษัทจะใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านและจะต้องเป็น

การใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น 

2. บริษัทจะดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทมิให้เปิดเผย แสดง หรือท าให้ปรากฏในลักษณะอ่ืนใดซ่ึง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์หรือต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ 

2.1 เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนด 

2.2 ได้รับความยินยอมจากท่าน 

2.3 เป็นการจ าเป็นเพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

2.4 เพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของ 

     ศาล 
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2.5 เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดท าสถิติ 

3. ในบางกรณีบริษัทอาจให้บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จ าเป็น 

และเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน 

 

กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย  

   บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่าน บริษัทจึงก าหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและ

สอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ท าลาย ใช้ แปลง 

แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน

นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 

 

กำรมีส่วนร่วมของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล  

1. ในกรณีที่ท่านประสงค์จะทราบข้อมูลส่วนบุคคลเก่ียวกับตนเอง ท่านสามารถมีค าร้องขอตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทก าหนด เมื่อบริษัทได้รับค าร้องขอดังกล่าวแล้ว บริษัทจะรีบด าเนินการแจ้งถึง

ความมีอยู่ หรือรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ท่านภายในระยะเวลาอันสมควร 

2. หากท่านเห็นว่า ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เก่ียวกับตนไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ท่านสามารถแจ้งบริษัท

เพ่ือให้แก้ไข เปล่ียนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ ในการนี้ บริษัทจะจัดท าการบันทึกค าคัดค้านการ

จัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระท าใด ๆ เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นหลักฐานด้วย 

3. ท่านมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการน าข้อมูลไปใช้ 

และสถานที่ท าการของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีสิทธิดังต่อไปนี้ 

3.1 ขอส าเนา หรือขอส าเนารับรองถูกต้องเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน 

3.2 ขอแก้ไข หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์ 

3.3 ขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตน 

3.4 ขอให้ด าเนินการลบ หรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตน 

3.5 ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตนในกรณีที่เป็นข้อมูลซ่ึง 

    ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของท่านได้ในกรณีที่กฎหมายก าหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านถูกท าให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้อีก 

 

กำรเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงำนอื่น 

1. บริษัทอาจเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนที่จะ

ท าการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทั้งขอความยินยอม โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

1.1 บุคคลหรือหน่วยงานที่จะท าการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล 

1.2 วัตถุประสงค์ในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล 

1.3 วิธีการในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล 

1.4 ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะท าการเชื่อมโยง 

1.5 บุคคลผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
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2. ในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน บริษัทจะแสดงชื่อผู้เก็บรวบรวม 

ข้อมูล ผู้มีสิทธิในข้อมูลที่ได้มีการเก็บรวบรวมอย่างชัดเจน เพ่ือให้ท่านได้รับทราบ นอกจากนี้ บริษัทจะจัดท า

บันทึกการเชื่อมโยงข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 

3. หากมีการเปล่ียนแปลงการเชื่อมโยงข้อมูล บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

และขอความยินยอมก่อนการด าเนินการ 

 

กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยส่วนบุคคล 

บริษัทอาจปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราวเพ่ือให้สอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงของการให้บริการ การด าเนินงานของบริษัท และข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากท่าน บริษัทจะ 

 

ประกาศแจ้งการเปล่ียนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มด าเนินการเปล่ียนแปลง หรืออาจส่ง

ประกาศแจ้งเตือนให้ท่านทราบโดยตรง  

 

ควำมรับผิดชอบของบุคคล 

 บริษัทก าหนดให้พนักงานหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ต้องให้ความส าคัญและ

รับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลนี้อย่างเคร่งครัด  โดยมีสายงานเทคโนโลยี และคุณสุรพงษ์ เหล่าสุทธิ เจ้าหน้าที่คุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล ท าหน้าที่ก ากับดูแลภาพรวมตามนโยบายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

หากท่านมีข้อสงสัยเพ่ิมเติม โปรดติดต่อบริษัทได้ที่:  

 คุณXXX      (เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ต้องได้รับการแต่งตั้ง 

บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จ ากัด  

30/28 ม.2 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ประเทศไทย 

ส านักงานใหญ่ โทรศัพท์  : (+66) 03 445 2000  

www.pmclabel.com  

fb.me/PMCLThailand  

E-mail: 

 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันจึงประกาศใช้ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 

 

 

     บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จ ำกัด  

 

       

   (นำยอัฒฑวุฒิ  หิรัญบูรณะ) 

   ประธำนกรรมกำรบริษัท 
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