
ประกาศความเปนสวนตัว (Privacy Notice)

สำหรับคูคาทางธุรกิจ

บริษัท พรีเมียร เอ็ดดูเคช่ัน จำกัด (“บริษัท”) เคารพและใหความสำคัญในสิทธิความเปนสวนตัวเก่ียวกับขอมูลสวน

บุคคลของคูคาทางธุรกิจ ผูท่ีคาดวาจะเปนคูคา ซ่ึงอาจเปนบุคคลธรรมดา ตัวแทนของนิติบุคคล เชน กรรมการ ผูมีอำนาจลงนาม

ผูรับมอบอำนาจ ผูรับมอบอำนาจชวง ผูปฏิบัติงาน ตัวแทน พนักงาน และลูกจางของนิติบุคคลท่ีไดเขารวม หรือจะเขารวมทำ

ธุรกรรมตาง ๆ กับบริษัท (“ทาน”) และมีความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีอยูภายใต

ความดูแลของบริษัท และมุงม่ันท่ีจะจัดการขอมูลดังกลาว ดวยวิธีการท่ีม่ันคงปลอดภัยและนาเช่ือถือ ในการน้ี บริษัทจึงไดจัดทำ

ประกาศความเปนสวนตัว (Privacy Notice) สำหรับคูคาทางธุรกิจฉบับน้ี (“ประกาศ”) เพ่ืออธิบายถึงวิธีการปฏิบัติตอขอมูล

สวนบุคคล และขอมูลสวนบุคคลออนไหว และช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช การเปดเผย และวัตถุประสงคท่ี

บริษัทไดประมวลผลขอมูลสวนบุคคล พรอมแจงสิทธิตาง ๆ ของทาน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี

ขอ 1. คำนิยาม

“ผูท่ีคาดวาจะเปนคูคา” หมายถึง บุคคลท่ีอาจเปนคูคากับบริษัท ท้ังในกรณีท่ีบุคคลดังกลาวไดแสดงเจตนาจะเขาทำ

สัญญา และ/หรือจะลงทะเบียนเปนคูคาของบริษัท ผูท่ีสนใจเขารวมธุรกิจ ผูดำเนินงานรวม

กับบริษัท หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีขอใบเสนอราคา หรือท่ีบริษัทเสนอราคา

“คูคา” หมายถึง บุคคลท่ีเขาเสนอราคาเพ่ือขายสินคา และ/หรือใหบริการแกบริษัท พันธมิตรทาง

ธุรกิจ ผูเขารวมธุรกิจ (ท้ังในกรณีท่ีขายสินคาใหแกบริษัท โดยตรง และในกรณีท่ีรวมพัฒนา

สินคากับบริษัทเพ่ือจำหนาย) ผูใหบริการ ผูรับบริการ ผูวาจาง ผูรับจาง ท่ีปรึกษา

ผูเช่ียวชาญ นักวิชาการ วิทยากร คูสัญญาของบริษัท

“ผูเก่ียวของ” หมายถึง บุคคลธรรมดาท่ีเก่ียวของหรือเปนตัวแทนของผูท่ีคาดวาจะเปนคูคาหรือคูคา เชน

กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผูรับมอบอำนาจ ผูมอบอำนาจ พยาน ผูปฏิบัติงานในนาม

นิติบุคคล และใหหมายความรวมถึงผูท่ีขอมูลสวนบุคคลปรากฏในเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

กับกระบวนการท่ีเก่ียวของในการทำนิติกรรมสัญญา อาทิ ผูสงสินคา ผูรับสินคา เปนตน

“ขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับบุคคลธรรมดาซ่ึงทำใหสามารถระบุตัวบุคคลน้ันไดไมวาทางตรงหรือ

ทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ

“ขอมูลสวนบุคคล

ออนไหว”

หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลเก่ียวกับเช้ือชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือใน

ลัทธิศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ

ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอ่ืนใด ซ่ึงกระทบตอ

เจาของขอมูลสวนบุคคลในทำนองเดียวกัน ตามท่ีคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

ประกาศกำหนด

ขอ 2. ประเภทและแหลงท่ีมาของขอมูลสวนบุคล

บริษัทเก็บรวบรวมขอมูลของทานโดยการขอขอมูลจากทานโดยตรง ซ่ึงอาจอยูในรูปแบบเอกสาร หรือขอมูล

อิเล็กทรอนิกส โดยอาจใหทานกรอกขอมูลลงในเอกสารท่ีบริษัทจัดเตรียมไว หรือกรอกขอมูลลงในแพลตฟอรมออนไลนท่ีทาง

บริษัทไดกำหนด และ/หรือวิธีอ่ืนใด อยางไรก็ตาม ดวยลักษณะของกิจกรรม บริษัทจำเปนตองประมวลผลขอมูลของทานบาง



ประการ ซ่ึงอาจเปนขอมูลท่ีบริษัทไดรับจากแหลงอ่ืนท่ีไมใชจากทานโดยตรง ท้ังน้ี ขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัทจัดเก็บจากทาน อาจ

โดยอาจแตกตางกัน แลวแตกรณี และลักษณะของกิจกรรมท่ีบริษัทจำเปนตองประมวลผลขอมูลของทานขอมูลสวนบุคคลท่ัวไป

1) รายละเอียดสวนบุคคล เชน คำนำหนาช่ือ ช่ือ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน สัญชาติ

ลายมือช่ือ ท่ีอยูอาศัย หมายเลขโทรศัพท โทรสาร อีเมล

2) ขอมูลตามนามบัตร เชน อาชีพ ตำแหนงงาน สถานท่ีทำงาน

3) ขอมูลการโตตอบ และการส่ือสาร ในกรณีท่ีทานติดตอบริษัท รวมถึงขอมูลท่ีทานเลือกจะแบงปนและ

เปดเผยผานระบบ แอปพลิเคชัน เคร่ืองมือ แบบสอบถาม และบริการตาง ๆ ของบริษัท ไมวาจะในรูปแบบ

หรือวิธีใด ๆ ก็ตาม ซ่ึงอาจเปนภาพ หรือเสียงโดยไมจำกัดเพียง โทรศัพท อีเมล ขอความสนทนา และการ

ส่ือสารทางส่ือสังคมออนไลน (Social Media)

4) ขอมูลท่ีระบุสถานะการเปนตัวแทนธุรกิจ ผูค้ำประกัน ผูใหหลักประกัน สถานะการเปนผูบริหารระดับสูง

กรรมการ กรรมการผูมีอำนาจลงนาม ผูถือหุน หรือผูรับมอบอำนาจ ผูรับมอบอำนาจชวง ผูปฏิบัติงาน

ตัวแทน พนักงาน และลูกจางของนิติบุคคลท่ีไดเขารวม หรือจะเขารวมทำธุรกรรมตาง ๆ กับบริษัท

5) ขอมูลท่ีใชประกอบเปนหลักฐานในการลงทะเบียนเปนคูคากับบริษัท หรือในการทำธุรกรรมตาง ๆ เชน

ขอมูลสวนบุคคลท่ีปรากฏในสำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบเปล่ียนช่ือนามสกุล สำเนาทะเบียนบาน สำเนา

หนังสือมอบอำนาจ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ใบแจงหน้ี ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญจาย รวมถึง เอกสารอ่ืน

ใดท่ีใชในการระบุตัวตน และการยืนยันตัวตน

6) ขอมูลสวนบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีทานไดใหไวแกบริษัท เชน ขอมูลสวนบุคคลอ่ืนของผูเก่ียวของ ซ่ึงทานรับรองตอ

บริษัทวา ทานไดรับความยินยอมจากผูเก่ียวของใหเปดเผยขอมูลแกบริษัท รวมถึงยินยอมใหบริษัทประมวล

ผลขอมูลสวนบุคคลของบุคคลน้ัน เพ่ือวัตถุประสงคตามท่ีระบุในประกาศฉบับน้ี

2.2 ขอมูลสวนบุคคลออนไหว

บริษัทไมมีความประสงคใหบริษัทจัดเก็บ รวบรวม ใช เปดเผยขอมูลสวนบุคคลออนไหวของทาน แตหากขอมูลดัง

กลาวปรากฏอยูบนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบาน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีทานไดสมัครใจเปดเผยไวตอบริษัท เชน เช้ือชาติ

หรือขอมูลศาสนา และทานไดทำการสงมอบขอมูลใด ๆ ซ่ึงปรากฏขอมูลท่ีมีลักษณะเชนวาน้ีใหแกบริษัทไมวาจะเปนการสงมอบ

ขอมูลในลักษณะเปนเอกสาร หรือส่ืออ่ืนใด บริษัทแนะนำใหทานเปนผูปกปดขอมูลออนไหวเหลาน้ี ดวยตัวทานเอง โดยวิธีการขีด

ฆาขอมูลสวนบุคคลออนไหว อยางไรก็ตามหากทานมิไดปกปดขอมูลดวยตัวทานเอง บริษัทถือวาทานไดอนุญาตโดยชัดแจงให

บริษัททำการปกปดขอมูลเหลาน้ีใหแกทาน และใหถือวาขอมูลท่ีทานสงมอบมาน้ี ซ่ึงบริษัทไดจัดการปกปดขอมูลออนไหวใหแก

ทานแลวเปนเอกสารท่ีสมบูรณ ใชบังคับไดตามกฎหมายทุกประการ และใหบริษัทสามารถนำไปประมวลผลไดภายใต

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ท้ังน้ี หากเปนกรณีท่ีบริษัทไมสามารถจัดการปกปดขอมูลออนไหวแกทาน

ไดเน่ืองดวยปญหาเชิงเทคนิค หรือปญหาอ่ืนใด บริษัทจะทำการจัดเก็บขอมูลออนไหวน้ีเพ่ือเปนสวนหน่ึงของเอกสารยืนยันตัวตน

ของทานเทาน้ัน

2.3 ในกรณีท่ีบริษัทไดรับขอมูลสวนบุคคลของทานมาจากบุคคลท่ีสาม ลูกคาของบริษัท และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดท่ีเปน

ผูควบคุม หรือประมวลผลขอมูล ท่ีบริษัทเช่ือโดยสุจริตวาบุคคลเหลาน้ัน เปนผูมีสิทธิประมวลผลขอมูลสวนบุคคล และมีสิทธิ

เปดเผยใหแกบริษัทได ซ่ึงรวมถึงแตไมจำกัดเพียงการไดรับขอมูลมาจากชองทาง ดังน้ี

1) บริษัทอาจไดรับขอมูลสวนบุคคลของทานมาจากบุคคลภายนอก เชน การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลผาน

คนกลาง หรือในบางกรณีบริษัท อาจเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานจากแหลงขอมูลสาธารณะ

แหลงขอมูลเก่ียวกับธุรกิจของทาน หรือ แหลงขอมูลทางการคา เปนตน



2) เจาหนาท่ีและหนวยงานผูมีอำนาจตามกฎหมาย เชน กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

3) บุคคลท่ีสามอ่ืน ๆ เชน บริษัทท่ีทานสังกัด ผูแทนของทาน นายจาง ผูสนับสนุน และบุคคลท่ีสามท่ีมี

บทบาทในการใหบริการแกทาน ผูจัดจำหนาย ตัวแทนท่ีเปนบุคคลภายนอก รวมถึงบุคคลใด ๆ ท่ีดำเนิน

การในนามของบุคคลเหลาน้ัน

ขอ 3. วัตถุประสงคและฐานในการประมวลผลขอมูล

3.1 บริษัทประมวลผลขอมูลของทาน ในกรณีทานตองใหขอมูลสวนบุคคลเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา และ/หรือ

การดำเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ และภายใตวัตถุประสงคท่ีชอบดวยกฎหมายในการปฏิบัติตามสัญญาระหวางทานกับ

บริษัท หากทานไมประสงคท่ีจะใหขอมูลสวนบุคคลดังกลาวแกบริษัท อาจมีผลกระทบทางกฎหมาย หรืออาจทำใหบริษัท ไม

สามารถปฏิบัติหนาท่ีภายใตสัญญาท่ีไดเขาทำกับทาน หรือไมสามารถเขาทำสัญญากับทานได (แลวแตกรณี) ในกรณีดังกลาว

บริษัทอาจมีความจำเปนตองปฏิเสธการเขาทำสัญญากับทาน หรือการใหสิทธิประโยชนท่ีเก่ียวของกับทาน ไมวาท้ังหมดหรือบาง

สวน

3.2 บริษัทอาจอาศัยหรืออาง (1) ฐานความยินยอม เพ่ือประมวลผลขอมูลของทาน (2) ฐานการปฏิบัติตาม

สัญญา สำหรับการเร่ิมตนทำสัญญา หรือการเขาทำสัญญา หรือการปฏิบัติตามสัญญากับทาน (3) ฐานการปฏิบัติหนาท่ีตาม

กฎหมายของบริษัท (4) ฐานประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัทและของบุคคลภายนอก (5) ฐานการปองกันหรือระงับ

อันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (6) ฐานประโยชนสาธารณะสำหรับการดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชน

สาธารณะ หรือปฏิบัติหนาท่ีในการใชอำนาจรัฐ หรือฐานทางกฎหมายอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

กำหนด แลวแตกรณี ซ่ึงในประกาศฉบับน้ี บริษัทจะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน ตามวัตถุประสงค และฐานทาง

กฎหมาย ดังตอไปน้ี

ลำดับ วัตถุประสงค ฐานทางกฎหมาย

1 เพ่ือดำเนินการตามคำขอ ความประสงคของทานกอน หรือขณะเขาทำสัญญา รวมถึง

การติดตอกับทานกอนท่ีทานจะเขาทำสัญญากับบริษัท และดำเนินการใด ๆ เพ่ือความ

ตอเน่ืองทางธุรกิจของบริษัท เชน การประเมินความเหมาะสม คุณสมบัติ การเสนอขอ

เรียกรอง การเสนอราคา และการประกวดราคา

การปฏิบัติตามสัญญา/

เพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย

2 เพ่ือบริหารจัดการใหเปนไปตามสัญญาท่ีบริษัทไดทำข้ึน หรือจะไดจัดทำข้ึนระหวาง

บริษัทกับทาน รวมถึงการตรวจรับ และการรับสินคาหรือ

บริการ บริหารจัดการความสัมพันธ ตรวจสอบและประเมินการทำงานตามขอตกลงท่ี

กำหนดไวในใบส่ังซ้ือ หรือสัญญา หรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการจัดซ้ือ

จัดจาง

การปฏิบัติตามสัญญา/

เพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย

3 เพ่ือดำเนินการประมวลผลตามคำขอ การอนุมัติ การเขาทำสัญญา การใชบริการ

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส การตรวจสอบและยืนยันตัวตน ในข้ันตอนการข้ึนทะเบียน

คูคา รวมถึงการจัดการความสัมพันธตามสัญญาระหวางทานกับบริษัท การจัดการใน

เร่ืองตาง ๆ ท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับการลงนาม และปฏิบัติตามสัญญา

การปฏิบัติตามสัญญา/

เพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย



4 เพ่ือการจัดซ้ือ จัดจาง คัดเลือกคูคา ลงทะเบียนคูคารายใหม การตรวจสอบขอมูลและ

คุณสมบัติของคูคา หรือผูเก่ียวของท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน ตลอดจนการดำเนินการ

ตามคำขอตาง ๆ ของคูคา หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันในระบบของบริษัท

เชน การเปล่ียนแปลงแกไขขอมูลของคูคา เปนตน

การปฎิบัติตามสัญญา/

เพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย

5 เพ่ือการเก็บรักษา แกไขปรับปรุงรายช่ือ สมุดรายนาม และประวัติการดำเนินการทาง

ธุรกิจใด ๆ ระหวางบริษัทกับคูคาใหเปนปจจุบัน การจัดเก็บสัญญา และเอกสารท่ี

เก่ียวของในสารบบของบริษัท

เพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย

6 เพ่ือการเรียกเก็บเงิน หรือหน้ีท่ีทานคางชำระอยูกับบริษัท การเขาทำธุรกรรม การ

ดำเนินการชำระเงิน และ/หรือรับชำระเงินจัดการกับขอเรียกรองและขอพิพาท รวมถึง

การดำเนินการแกไขขอพิพาท การกอต้ังสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม

หรือการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนตอสูซ่ึงสิทธิเรียกรองของบริษัท

ในข้ันตอนตาง ๆ ตามกฎหมาย หรือการดำเนินคดีตาง ๆ ตลอดจนการดำเนินการเพ่ือ

บังคับคดีตามกฎหมาย

การปฏิบัติตามสัญญา/

เพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย

7 เพ่ือบริหารโครงสรางบริษัท การจัดเก็บขอมูลเพ่ือจัดทำรายงาน การควบคุมภายใน

การดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการของบริษัท ซ่ึงรวมถึงการ

ดำเนินการเก่ียวกับการควบคุมความเส่ียง ความปลอดภัย การตรวจสอบบัญชี การเงิน

และการบัญชี ระบบและการดำเนินการเพ่ือความตอเน่ืองทางธุรกิจของบริษัท

เพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย

8 เพ่ือใชในการโอน การควบรวมกิจการ การฟนฟูกิจการ หรือเหตุการณในทำนอง

เดียวกัน ซ่ึงบริษัทอาจเปดเผยหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานใหแกบุคคลท่ีสามราย

ใดรายหน่ึง หรือหลายรายซ่ึงมีสวนเก่ียวของกับธุรกรรมน้ัน ๆ

เพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย

9 เพ่ือดำเนินการใหเกิดผลสำเร็จของธุรกรรม การต้ังหน้ี การชำระเงิน การหักบัญชี

รายการบัญชี และตรวจสอบความถูกตองของเลขท่ีบัญชี และหมายเลขบัตรเครดิต

หรือเดบิต และธุรกรรมท่ีเก่ียวของกับการชำระเงิน การคืนเงิน การออกใบสำคัญรับ

เงินใบเสร็จรับเงิน ใบแจงหน้ี การชำระหน้ี การเรียกเก็บเงิน และการดำเนินการอ่ืนใด

เก่ียวกับบัญชีของทานในฐานะคูคาทางธุรกิจของบริษัท

การปฏิบัติตามสัญญา/

เพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย

10 เพ่ือการบริหารกิจการของบริษัท ในการเฝาระวัง ปองกัน ระบุ และตรวจสอบการ

ทุจริต การฟอกเงิน การกอการราย การทุจริตประพฤติโดยมิชอบ หรือการกอ

อาชญากรรมอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงแตไมจำกัดเพียงการตรวจสอบความนาเช่ือถือของบุคคล

ใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับคูคาของบริษัท

เพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย

11 เพ่ือเปนฐานขอมูลในการวิเคราะห จัดเตรียมกิจกรรม การดำเนินงานตามสัญญา และ

เพ่ือดำเนินการตาง ๆ เก่ียวกับการจัดการบริหารสัญญา หรือการเขาทำสัญญาเพ่ิมเติม

ในคราวตอ ๆ ไป

การปฏิบัติตามสัญญา/

เพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย

12 เพ่ือเปนฐานขอมูลผูมีสวนไดเสียของบริษัท และ/หรือใชขอมูลเพ่ือการบริหารความ

สัมพันธ หรือการติดตอประสานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับบริษัทและทาน

เพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย



13 เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ท้ังใน และตางประเทศท่ีใชบังคับ และ

เพ่ือปฏิบัติตามคำส่ังของผูมีอำนาจตามกฎหมาย เชน คำส่ังศาล คำส่ังของหนวยงานรัฐ

หนวยงานท่ีมีหนาท่ีกำกับดูแลบริษัท หรือพนักงานเจาหนาท่ีผูมีอำนาจ รวมถึงการ

ดำเนินการท่ีเก่ียวกับกระบวนการทางกฎหมาย หรือการดำเนินคดี

การปฏิบัติตามกฎหมาย

14 เพ่ือใชในการออกใบกำกับภาษี โดยเปนไปตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายหรือ

ประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ เชน มาตรา 86/4 ของประมวลรัษฎากร ประกาศอธิบดีกรม

สรรพากรเก่ียวกับภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับท่ี 199) เปนตน

การปฏิบัติตามสัญญา/

การปฏิบัติตามกฎหมาย

ขอ 4. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

4.1 บริษัทอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน ภายใตวัตถุประสงคท่ีกำหนดและตามกฎหมายใหแกบุคคลและ

หนวยงาน ดังตอไปน้ี

1) บริษัทในกลุมบริษัท เลิรน คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) ตามรายช่ือท่ีปรากฏบนเว็บไซต

www.learn.co.th ท่ีมีขอตกลงรวมกัน ท้ังน้ี ใหหมายความรวมถึงผูบริหาร กรรมการ พนักงาน

ลูกจาง และ/หรือบุคลากรภายในของบริษัทดังกลาวเทาท่ีเก่ียวของ และตามความจำเปนเพ่ือการ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน

2) ผูใหบริการและผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัท มอบหมายหรือวาจางใหทำหนาท่ีบริหาร

จัดการหรือประมวลผลขอมูลสวนบุคคลใหแกบริษัท ในการใหบริการตาง ๆ รวมถึง ผูท่ีทำหนาท่ี

ในนามบริษัท หรือรวมกับบริษัท เพ่ือดำเนินวัตถุประสงคท่ีเก่ียวของตามท่ีระบุในประกาศฉบับน้ี

และมีความจำเปนตองไดรับขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการบันทึกขอมูล บริการชำระเงิน การตรวจสอบทางบัญชี หรือบริการอ่ืนใดท่ีอาจเปนประโยชน

ตอทาน หรือเก่ียวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซ่ึงมีความจำเปนอยางสมเหตุสมผลท่ีตอง

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือทำใหบรรลุตามวัตถุประสงคทางธุรกิจของบริษัท

3) ท่ีปรึกษาของบริษัท อาทิ ท่ีปรึกษากฎหมาย ทนายความ ผูตรวจสอบบัญชี หรือผูเช่ียวชาญอ่ืนใด

ท้ังภายในและภายนอกของบริษัท เปนตน

4) หนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีกำกับดูแลตามกฎหมาย หรือท่ีรองขอใหเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดย

อาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือท่ีเก่ียวของกับกระบวนการทางกฎหมาย หรือท่ีไดรับอนุญาตตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวของ อาทิ กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กรมการปกครอง กรมพัฒนา

ธุรกิจการคา กรมทรัพยสินทางปญญา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคา สำนักงานตำรวจแหง

ชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด ศาล และกรมบังคับคดี เปนตน

5) ผูรับโอนสิทธิ หนาท่ี และผลประโยชนใด ๆ จากบริษัท รวมถึงผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูรับโอนดัง

กลาวใหดำเนินการแทน เชน กรณีปรับโครงสรางองคกร ควบรวมหรือซ้ือกิจการ เปนตน

4.2 บริษัทจะกำหนดใหผูท่ีไดรับขอมูลมีมาตรการปกปองขอมูลของทานอยางเหมาะสม และประมวลผลขอมูล

สวนบุคคลดังกลาวเทาท่ีจำเปนเทาน้ัน และจะดำเนินการเพ่ือปองกันไมใหมีการใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจาก

อำนาจโดยมิชอบ รวมถึงจะดำเนินการภายใตวัตถุประสงคท่ีกำหนดในประกาศฉบับน้ี หรือวัตถุประสงคอ่ืนท่ีกฎหมายกำหนดให

กระทำไดเทาน้ัน โดยในกรณีท่ีกฎหมายกำหนดวาตองไดรับความยินยอมจากทาน บริษัทจะขอความยินยอมจากทานกอน



ขอ 5. การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปตางประเทศ

บริษัทอาจเก็บขอมูลของทานบนคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร หรือคลาวดท่ีใหบริการโดยบุคคลอ่ืน และอาจใชโปรแกรมหรือ

แอปพลิเคชันของบุคคลอ่ืนในรูปแบบของการใหบริการซอฟทแวรสำเร็จรูปและรูปแบบของการใหบริการแพลตฟอรมสำเร็จรูปใน

การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน แตบริษัท จะไมอนุญาตใหบุคคลท่ีไมเก่ียวของสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลได และ

จะกำหนดใหบุคคลอ่ืนเหลาน้ันตองมีมาตรการคุมครองความม่ันคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม

ในกรณีท่ีบริษัท สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปตางประเทศ บริษัทจะดำเนินการเพ่ือทำใหแนใจวาประเทศ

ปลายทาง องคการระหวางประเทศ หรือผูรับขอมูลในตางประเทศน้ันมีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเพียงพอหรือ

เพ่ือทำใหแนใจวาการสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปตางประเทศเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลกำหนด โดยในบางกรณี บริษัทอาจขอความยินยอมของทานสำหรับการสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไป

ยังตางประเทศดังกลาว

ขอ 6. ระยะเวลาในการเก็บขอมูลสวนบุคคล

6.1 บริษัทจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเทาท่ีมีความจำเปน เพ่ือวัตถุประสงคของการประมวลผล ตามท่ีระบุใน

ประกาศฉบับน้ี แบงไดดังน้ี

1) กรณีท่ีทานใหขอมูลแกบริษัทในฐานะท่ีทานเปนคูสัญญา คูคาทางธุรกิจ ผูท่ีคาดวาจะเปนคูคา ผู

เก่ียวของกับบุคคลเหลาน้ัน โดยบริษัทจะเก็บขอมูลทานไวตราบเทาท่ีจำเปนเพ่ือใหบริการแกทานตาม

ระยะเวลาในสัญญา และจะเก็บตอไปอีก 12 (สิบสอง) ป นับถัดจากปท่ีส้ินสุดสัญญาหรือส้ินสุดความ

สัมพันธกับทาน

2) ในกรณีมีการขอใชสิทธิตามท่ีระบุในประกาศฉบับน้ี บริษัทจะเก็บหลักฐานประวัติการใชสิทธิตาม

กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลไว 1 (หน่ึง) เดือน นับถัดจากเดือนท่ีบริษัทพิจารณาคำขอของทาน

แลวเสร็จ

3) กรณีอ่ืน ๆ บริษัทจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวตราบเทาท่ีจำเปนตามสมควรเพ่ือปฏิบัติตาม

หนาท่ีของบริษัท และเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวในประกาศน้ี กรณีท่ีไมสามารถกำหนด

ระยะเวลาการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลไดชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาขอมูลไวตามระยะเวลาท่ีอาจ

คาดหมายไดตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เชน อายุความตามกฎหมายท่ัวไปสูงสุด 10 ป) ท้ังน้ี

หากมีการดำเนินการทางศาล ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจถูกจัดเก็บไวจนกวาจะส้ินสุดการดำเนิน

การดังกลาว รวมถึงระยะเวลาใด ๆ ในการดำเนินการท่ีจำเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค จากน้ันขอมูล

ของทานจะถูกลบหรือเก็บตามท่ีกฎหมายอนุญาต

6.2 เม่ือพนระยะเวลาท่ีกำหนดแลว บริษัทจะดำเนินการลบ ทำลาย ทำใหขอมูลสวนบุคคลดังกลาวเปนขอมูล

ท่ีไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลได หรือดำเนินการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวน

บุคคลกำหนด เพ่ือใหการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม บริษัทจะเก็บรักษาขอมูลบางอยาง

ไวนานกวาท่ีระบุขางตน หากจำเปนท่ีจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเปนการปฏิบัติตามคำส่ังของเจาพนักงาน หรือหนวยงาน

ของรัฐท่ีมีอำนาจผูเก่ียวของ และเพ่ือวัตถุประสงคทางธุรกิจหรือโดยชอบตามกฎหมาย

ขอ 7. สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล

บริษัทเคารพสิทธิสวนบุคคลของทาน และเปดโอกาสใหทานสามารถเลือกวิธีการควบคุม หรือวิธีการท่ีบริษัทใชติดตอ

ทาน โดยบริษัทจะปฏิบัติตามท่ีทานไดรองขอ เพ่ือชวยใหเกิดความโปรงใส และเพ่ือคุณภาพของขอมูล และความถูกตองของ



ขอมูล ทานมีสิทธิตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยทานสามารถสงคำขอใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษรผานชอง

ทางท่ีบริษัทกำหนดในการดำเนินการตามสิทธิ ดังตอไปน้ี

(1) สิทธิขอถอนความยินยอม: หากทานไดใหความยินยอมในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน (ไมวาจะ

เปนความยินยอมท่ีทานใหไวกอนวันท่ีกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลใชบังคับหรือหลังจากน้ัน) ทานมีสิทธิท่ี

จะถอนความยินยอมเม่ือใดก็ไดตลอดระยะเวลาท่ีขอมูลสวนบุคคลของทานอยูกับบริษัท

ท้ังน้ี บริษัทขอแจงใหทานทราบวา การเพิกถอนความยินยอมไมสงผลกระทบตอการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล

ท่ีทานไดใหความยินยอมไวแลวโดยชอบ เวนแตมีขอจำกัดสิทธิน้ันโดยกฎหมาย หรือโดยสภาพ ไมสามารถถอน

ความยินยอมได หรือมีสัญญาระหวางทานกับบริษัทท่ีใหประโยชนแกทานอยู หรืออาจสงผลใหบริษัทไมสามารถ

ดำเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคบางสวนหรือท้ังหมดตามท่ีระบุไวในเอกสารฉบับน้ีได

(2) สิทธิขอเขาถึงขอมูล: ทานมีสิทธิขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีอยูในความรับผิดชอบของบริษัท และขอให

บริษัททำสำเนาขอมูลดังกลาวใหแกทาน รวมถึงขอใหบริษัทเปดเผยวาบริษัทไดขอมูลสวนบุคคลของทานมาได

อยางไร เวนแตกรณีท่ีบริษัทมีสิทธิปฏิเสธคำขอของทานตามกฎหมาย หรือคำส่ังของศาล หรือกรณีท่ีคำขอของ

ทานจะมีผลกระทบท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน

(3) สิทธิขอถายโอนขอมูล: ทานมีสิทธิขอใหโอนขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีท่ีบริษัทไดจัดทำขอมูลสวนบุคคล

น้ันอยูในรูปแบบใหสามารถอานหรือใชงานไดดวยเคร่ืองมือหรืออุปกรณท่ีทำงานไดโดยอัตโนมัติ และสามารถใช

หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดดวยวิธีการอัตโนมัติ รวมท้ังมีสิทธิขอใหบริษัทสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูป

แบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอ่ืนเม่ือสามารถทำไดดวยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับขอมูลสวน

บุคคลท่ีบริษัทสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยัง ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอ่ืนโดยตรง เวนแต

ไมสามารถดำเนินการไดเพราะเหตุทางเทคนิค

ท้ังน้ี ขอมูลสวนบุคคลของทานขางตนตองเปนขอมูลสวนบุคคลท่ีทานไดใหความยินยอมแกบริษัท หรือเปนขอมูล

สวนบุคคลท่ีบริษัทจำเปนตองประมวลผล เพ่ือใหทานสามารถใชบริการของบริษัทไดตามความประสงคซ่ึงทาน

เปนคูสัญญาอยูกับบริษัท หรือเพ่ือใชในการดำเนินการตามคำขอของทานกอนใชบริการ หรือเปนขอมูลสวน

บุคคลอ่ืนตามท่ีผูมีอำนาจตามกฎหมายกำหนด

(4) สิทธิขอคัดคาน: ทานมีสิทธิขอคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานในเวลาใดก็ได หากประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคลของทานทำข้ึนเพ่ือการดำเนินงานท่ีจำเปนภายใตประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัท

หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนโดยไมเกินขอบเขตท่ีทานสามารถคาดหมายไดอยางสมเหตุสมผล หรือเพ่ือดำเนิน

การตามภารกิจเพ่ือสาธารณประโยชน หรือเพ่ือวัตถุประสงคเก่ียวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร

ประวัติศาสตร หรือสถิติ

หากทานย่ืนคัดคาน บริษัทจะยังคงดำเนินการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานตอไปเฉพาะท่ีบริษัทสามารถ

แสดงเหตุผลตามกฎหมายไดวามีความสำคัญย่ิงกวาสิทธิข้ันพ้ืนฐานของทาน หรือเปนไปเพ่ือการยืนยันสิทธิตาม

กฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการตอสูในการฟองรองตามกฎหมาย ตามแตละกรณี

(5) สิทธิขอใหลบหรือทำลายขอมูล: ทานมีสิทธิขอลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือทำใหขอมูลสวน

บุคคลเปนขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวตนของทานได หากทานเช่ือวาขอมูลสวนบุคคลของทานถูกประมวลผลโดย

ไมชอบดวยกฎหมายท่ีเก่ียวของ หรือเห็นวาบริษัทหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคท่ี

เก่ียวของในประกาศฉบับน้ี หรือเม่ือบริษัทเห็นวาสามารถปฏิบัติตามท่ีทานไดใชสิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช

สิทธิขอคัดคานตามท่ีแจงไวขางตนแลว

(6) สิทธิขอใหระงับการใชขอมูล: ทานมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลช่ัวคราวในกรณีท่ีบริษัทอยูระหวาง

ตรวจสอบตามคำรองขอใชสิทธิขอแกไขขอมูลสวนบุคคล หรือขอคัดคานของทาน หรือกรณีอ่ืนใด ท่ีบริษัทหมด



ความจำเปนและตองลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของทานตามกฎหมายท่ีเก่ียวของแตทานขอใหบริษัทระงับ

การใชขอมูลสวนบุคคลแทน

(7) สิทธิขอใหแกไขขอมูล: ทานมีสิทธิขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานใหถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอ

ใหเกิดความเขาใจผิด ท้ังน้ี หากทานประสงคจะขอแกไขขอมูลเก่ียวกับภาพ บริษัทจะทำการแกไขเฉพาะรายการ

ขอมูลท่ีเก่ียวกับภาพของทานเพ่ือใหถูกตอง ตามความจำเปนของบริษัทท่ีชอบดวยกฎหมายและในกรณีท่ีการ

ดำเนินการตามคำขอกอใหเกิดคาใชจายบริษัทอาจเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจากทาน

(8) สิทธิรองเรียน: ทานมีสิทธิรองเรียนตอบริษัทผาน แบบฟอรมรองเรียนการประมวลผลขอมูล หรือผูมีอำนาจตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวของ หากทานเช่ือวาการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน เปนการกระทำในลักษณะท่ีฝาฝน

หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ

ขอ 8. วิธีการใชสิทธิของเจาของขอมูล

8.1 การรองขอใด ๆ เพ่ือการใชสิทธิของทานจะตองกระทำเปนลายลักษณอักษรผานทางระบบอิเล็กทรอนิกสซ่ึง

บริษัทไดจัดใหมีข้ึนในเว็บไซตของบริษัท หรือกรอกขอมูลผานแบบฟอรมคำขอใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือในกรณี

ทานประสงคใชสิทธิถอนความยินยอมสามารถกรอกขอมูลผานแบบฟอรมคำขอถอนความยินยอม

ท้ังน้ี บริษัทจะใชความพยายามอยางดีท่ีสุดท่ีจะดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีสมเหตุสมผล และไมเกินระยะเวลา

30 วัน นับแตไดรับคำรอง อยางไรก็ดี บริษัทมีสิทธิปฏิเสธคำขอของทาน ในกรณีท่ีมีขอยกเวนตามกฎหมาย หรือบริษัทจะไม

สามารถปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญาได หรือมีผลกระทบกับการปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญา หรือเปนการปฏิเสธตามคำส่ังศาล หรือหาก

บริษัทดำเนินการตามคำขอของทานจะสงผลกระทบท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน โดยบริษัท

จะดำเนินการบันทึกการปฏิเสธคำรองขอพรอมดวยเหตุผลไว ท้ังน้ี หากปรากฏอยางชัดเจนวาคำรองขอของทานเปนคำรองขอท่ี

ไมสมเหตุสมผล หรือคำรองขอฟุมเฟอยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายเก่ียวกับการดำเนินการตามท่ีทานรองขอใน

อัตราท่ีบริษัทกำหนด

8.2 บริษัทจะพยายามอยางเต็มท่ีตามความสามารถของระบบงานท่ีเก่ียวของเพ่ืออำนวยความสะดวกและดำเนินการ

ตามคำรองขอของทาน เวนแตจะปรากฏขอเท็จจริงวา การดำเนินการตามคำรองขอน้ันเส่ียงตอการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู

ใชงานรายอ่ืน หรือเปนการขัดตอกฎหมาย หรือนโยบายความปลอดภัยของระบบ หรือกรณีท่ีเปนการพนวิสัยในทางปฏิบัติตาม

คำรองขอ เน่ืองมาจากเหตุทางเทคนิค

8.3 ในบางสถานการณบริษัทอาจขอใหทานพิสูจนตัวตนของทานกอนการใชสิทธิเพ่ือความปลอดภัยของทานเอง โดย

บางคร้ังอาจเกิดขอจำกัดในการขอใชสิทธิของทานบางประการ ซ่ึงบริษัทจะทำการช้ีแจงใหทานทราบหากไมสามารถปฏิบัติตาม

คำรองขอใชสิทธิของทานได

8.4 หากเปนกรณีกิจกรรมท่ีบริษัททำการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานตามฐานการปฏิบัติตามสัญญา หรือ

ฐานเพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย หรือฐานการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการใชสิทธิของทานในกรณี

ท่ีทานใชสิทธิโตแยง หรือขอระงับการใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับทาน และขอใหดำเนินการลบ หรือทำลายขอมูล

สวนบุคคลท่ีเก่ียวกับทานได รวมถึงบริษัทอาจปฏิเสธท่ีจะดำเนินการตามคำรองขอของทาน หากบริษัท มีความจำเปนท่ีจะตอง

เก็บขอมูลตอไป

8.5 บริษัทจำเปนตองแจงใหทราบวา การขอใชสิทธิของทานบางประการ อาจเกิดขอจำกัด ในกรณีท่ีขอมูลสวนบุคคล

น้ันเปนขอมูลท่ีจำเปนอยางย่ิงตอบริษัทในการปฏิบัติตามหนาท่ีตามกฎหมาย และการรักษาความปลอดภัยของบริษัทและบริเวณ

รอบขาง ทรัพยสินของบริษัท ความปลอดภัยในบริเวณกิจกรรม ความปลอดภัยของตัวทานเอง

ขอ 9. มาตราการการรักษาความปลอดภัย



บริษัทกำหนดใหมีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลท่ีเหมาะสม เพ่ือปองกันการสูญหาย การ

เขาถึง การใช การเปล่ียนแปลง การแกไข หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมมีอำนาจหรือโดยขัดตอกฎหมาย ซ่ึงสอดคลอง

กับนโยบายและวิธีปฏิบัติดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัทและนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy)

ขอ 10. ชองทางการติดตอบริษัท

บริษัทไดมอบหมายให บริษัท เลิรน คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) เปนผูประสานงานเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวน

บุคคลของบริษัท ในกรณีท่ีเจาของขอมูลมีขอสงสัยใด ๆ หรือตองการใชสิทธิตามท่ีกำหนดไวในประกาศฉบับน้ี หรือสอบถาม

เพ่ิมเติม ผานชองทาง ดังน้ี

เร่ืองเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล : ติดตอเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล: (Data Protection Officer)

อีเมล : DPO@Learn.co.th

ท่ีอยู : 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร ช้ัน 14 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

เร่ืองท่ัวไป : ติดตอบริษัท พรีเมียร เอ็ดดูเคช่ัน จำกัด

อีเมล :  info@thepremierprep.com

ท่ีอยู : เลขท่ี 35 อาคารวรรณสรณ ช้ัน 10 หอง 1010/1 ถนนพญาไทแขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 10700

หมายเลขโทรศัพท : 061 494 4424

ขอ 14. การแกไขเปล่ียนแปลง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการแกไข ทบทวน และปรับปรุงประกาศความเปนสวนตัวท่ีจะมีผลบังคับใช ณ เวลาท่ีไดเผยแพร

ตอไปโดยมิตองแจงใหทานทราบลวงหนา ท้ังน้ี เพ่ือความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใหบริการ ดังน้ัน บริษัทจึงขอ

แนะนำใหทานอานประกาศความเปนสวนตัวทุกคร้ังท่ีเย่ียมชม หรือใชบริการจากบริษัท หรือเว็บไซตของบริษัท

ประกาศ ณ วันท่ี 27 เมษายน 2565


