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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ของกลุ่มบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย ตระหนกัถึงความส าคญัของการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ คู่คา้ และบุคคลอื่นที่เก่ียวขอ้งกับบริษัททุกท่าน บริษัทจึงก าหนดนโยบายการคุม้ครองส่วน
บคุคลของกลุ่มบรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) นีข้ึน้มาเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางของบคุลากรของบรษิัทใน
การด าเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล และการด าเนินการ
อื่นที่ เ ก่ียวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
กฎกระทรวง ประกาศ และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง (“พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 

 โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1. นิยาม 

“ขอ้มลูส่วนบคุคล” หมายถึง ขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลธรรมดาซึ่งท าใหส้ามารถระบตุวับคุคลนัน้ได้
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล ข้อมูลการติดต่อ 
ขอ้มลูทางการเงิน เป็นตน้ 

“ขอ้มลูอ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มลูส่วนบุคคลเก่ียวกบัเชือ้ชาติ เผ่าพนัธุ ์ความคิดเห็นทางการ
เมือง ความเชื่อในลัทธิศาสนา หรือปรชัญา พฤติกรรมทางเพศ 
ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพ 
แรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลลายพิมพน์ิว้มือ 
ภาพสแกนใบหนา้ หรือขอ้มูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจา้ของขอ้มลู 
ส่วนบคุคลในท านองเดียวกนั 

“คู่คา้” หมายถึง ลกูคา้ คู่คา้ และบคุคลอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษิัททกุท่าน 

“บรษิัท” หมายถึง บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และ
บรษิัทย่อย 

“นโยบาย” หมายถึง นโยบายการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท สตารค์ 
คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

“พรบ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล” หมายถึง พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (รวมทัง้ที่
แกไ้ขเพิ่มเติม) กฎกระทรวง ประกาศ และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

2. นโยบาย 
 
บรษิัทก าหนดนโยบายเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคลของคู่คา้ในดา้นต่าง ๆ ดงันี ้
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2.1 ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล 

บริษัทจะจัดเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของคู่คา้เฉพาะตามมีวัตถุประสงค ์ขอบเขต และใชว้ิธีการที่ชอบดว้ย
กฎหมายและเป็นธรรม โดยบรษิัทจะเก็บรวบรวมและจดัเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของคู่คา้อย่างจ ากดั และเท่าที่จ  าเป็น
ภายใตว้ตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวมและจดัเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของบรษิทัเท่านัน้ บรษิัทจะขอความยินยอมจาก
คู่คา้ ตามวิธีการที่พรบ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนดไว้ ก่อนท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล หรือขอ้มลู
อ่อนไหว เวน้แต่เป็นการด าเนินการท่ีไดร้บัยกเวน้ตามพรบ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล  

บริษัทไม่มีนโยบายจดัเก็บขอ้มลูอ่อนไหวจากคู่คา้ ยกเวน้กรณีที่บริษัทไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้จากคู่คา้ หรือ
กรณีอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 

2.2 ดา้นการใชข้อ้มลูส่วนบคุคล 

บริษัทจะใชข้อ้มลูส่วนบุคคล หรือขอ้มลูอ่อนไหวตามวตัถุประสงคก์ารด าเนินงานของบริษัทเท่านัน้ และบริษัทจะ
ด าเนินมาตรการที่เหมาะสมในการรกัษาความมั่นคงปลอดภยั ตลอดจนการป้องกันมิใหม้ีการน าขอ้มลูส่วนบคุคล
ไปใชโ้ดยมิไดร้บัความยินยอมจากคู่คา้ก่อน 

2.3 ดา้นการแจง้วตัถปุระสงคใ์นการเก็บ รวบรวม ใช ้และเปิดเผย ขอ้มลูส่วนบคุคล 

บริษัทจะแจง้วตัถปุระสงคใ์นการเก็บ รวบรวม ใช ้และเปิดเผย ขอ้มลูส่วนบุคคลของคู่คา้ ซึ่งวตัถุประสงคด์งักล่าว
จะตอ้งเก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของบริษัทที่เก่ียวกบัคู่คา้ และจะด าเนินการแจง้ และขอความยินยอมจากคู่คา้
เสมอหากภายหลงัมีการเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคใ์นการเก็บ รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าว  

2.4 ดา้นการจ ากดัในการใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล 

บริษัทจะใชแ้ละเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามความยินยอม ตามวัตถุประสงคข์องการเก็บ รวบรวม ขอ้มูลส่วน
บุคคลตามที่บริษัทไดแ้จง้คู่คา้ก่อนหรือในขณะที่เก็บหรือรวบรวมเท่านั้น และบริษัทจะดูแลใหผู้ป้ฏิบัติงานของ
บริษัทไม่ให้เก็บ รวบรวม ใช้ เ ปิดเผย หรือท าให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
นอกเหนือไปจากวตัถุประสงค ์หรือต่อบุคคลภายนอก เวน้แต่ไดร้บัยกเวน้ตามที่ก าหนดไวใ้นพรบ.คุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบคุคล 

ในกรณีที่บริษัทก าหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคล ท่ีเป็นผู้รับจ้างของบริษัท เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความ
ปลอดภยัของขอ้มลูของคู่คา้ บริษัทจะหา้มบุคคลดงักล่าวน าขอ้มลูส่วนบุคคลของคู่คา้ไปใชน้อกเหนือจากที่บรษิัท
ก าหนดใหบ้คุคลดงักล่าวด าเนินการ 

หากบริษัทไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกจากคู่คา้ บริษัทจะแจง้ใหท้่านแจง้และขอความยินยอมจาก
บคุคลดงักล่าว เพื่อใหบ้รษิัทสามารถใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของบคุคลภายนอกนัน้ ตามวตัถปุระสงคท์ี่บรษิัทระบไุวไ้ด ้
หากบริษัททราบในภายหลงัว่าคู่คา้เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของบคุคลภายนอกดงักล่าวโดยไม่ไดร้บัความยินยอม 
บรษิัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการตามวตัถปุระสงคท์ี่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบคุคลของบคุคลภายนอกนัน้ ๆ 
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2.5 ดา้นการรกัษาความปลอดภยั 

บริษัทจะก าหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกับ 
การรกัษาความลับของขอ้มลูส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเขา้ถึง ท าลาย ใช ้แปลง แกไ้ข หรือเปิดเผย
ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านโดยไม่มีสิทธิ หรือโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  

2.6 ดา้นการมีส่วนรว่มของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

บริษัทมีนโยบายใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลสามารถขอเขา้ถึง ขอรบัส าเนา ขอใหเ้ปิดเผยการไดม้าซึ่งขอ้มลูส่วน
บุคคลที่เจา้ของขอ้มูลไม่ไดใ้หค้วามยินยอม ตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของขอ้มูลส่วนบุคคล วัตถุประสงคข์อง  
การน าขอ้มลูมาใชข้องบรษิัท รวมทัง้ใหส้ามารถขอใหแ้กไ้ข เปล่ียนแปลง หรือลบขอ้มลูส่วนบุคคล ไม่ว่าจะทัง้หมด 
หรือแต่บางส่วนได ้ 

2.7 ดา้นระยะเวลาในการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคล 

บริษัทมีนโยบายจดัเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ไวเ้ป็นระยะเวลาตามที่เห็นว่าจ าเป็นต่อการปฏิบตัิตามสัญญา 
หรือตามระยะเวลาที่บริษัทมีหนา้ที่ตามกฎหมาย โดยบริษัทจะแจง้ใหคู้่คา้ทราบก่อน หรือในขณะที่บริษัทไดเ้ก็บ
รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าว และเมื่อพน้ระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจะท าลายขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ทัง้นี ้
ท่านมีสิทธิที่จะรอ้งขอให้ท าลายข้อมูลสิทธิส่วนบุคคลของท่านไดก้่อนสิน้ระยะเวลาดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน ตามวิธีการและเงื่อนไขที่บรษิัทก าหนด 

2.8 ดา้นความรบัผิดชอบของบคุคลซึ่งท าหนา้ที่ควบคมุขอ้มลู 

บริษัทจะก าหนดระเบียบ ค าสั่ง ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ หรือค าสั่งที่ก าหนดไว ้
เพื่อใหก้ารด าเนินงานตามแนวนโยบายเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานตาม
นโยบายฉบบันี ้

2.9 ดา้นการทบทวนแนวปฏิบตัิ และนโยบายที่เก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคล 

บริษัทมีนโยบายทบทวนนโยบายนี ้หรือเอกสารอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติตามนโยบาย หรือพรบ.คุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบคุคล เป็นประจ าทกุปี หรือระยะเวลาอื่นใดที่บรษิัทเห็นสมควร เพื่อให้นโยบาย แนวปฏิบตัิ และเอกสาร
อื่นท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นไปตามพรบ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง ที่บงัคบัใช ้ณ ช่วงเวลานัน้ 

 ประกาศ ณ วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 
  
                     -นายชนนิทร ์เยน็สดุใจ- 
 

(นายชนินทร ์เย็นสดุใจ) 
 ประธานกรรมการบรษิัท 
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