
 

      1 / 8 

 
 

 
STARK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 

518/5 Maneeya Building Center, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpinee, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand I Tel: (+66) 2 6805800 I Fax: (+66) 2 6805899 I Email: info@starkcorporation.com I www.starkcorporation.com 

ประกาศการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลส าหรบักรรมการ ผูถื้อตราสารทนุ และตราสารหนี ้
ของกลุ่มบรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม (ตามรายชื่อบริษัทที่ระบุไวใ้นตารางแนบท้าย) 
(“บริษัท”) ตระหนักถึงความส าคัญของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะกรรมการ ผูถื้อตราสารทุน และ 
ตราสารหนีข้องบริษัท บริษัทจึงขอแนะน าให้ท่าน โปรดอ่านและท าความเขา้ใจประกาศการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ส าหรบักรรมการ ผูถื้อตราสารทนุ และตราสารหนีข้องกลุ่มบรษิัทนีเ้พื่อรบัทราบวตัถปุระสงคท์ี่บรษิัท ไดเ้ก็บรวบรวม ใช ้และ
เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ระยะเวลาในการเก็บขอ้มลู ตลอดจนสิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล  ซึ่งจะเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (รวมทั้งที่แกไ้ขเพิ่มเติม) กฎกระทรวง ประกาศ และกฎเกณฑท์ี่
เก่ียวขอ้ง (“พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 

 โดยท่านสามารถศกึษารายละเอียดไดด้งัต่อไปนี ้ 

1. นิยาม 

“ขอ้มลูส่วนบคุคล” หมายถึง ขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลธรรมดาซึ่งท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลนัน้ได้ 
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล ข้อมูลการติดต่อ 
ขอ้มลูทางการเงิน เป็นตน้ 

“ขอ้มลูอ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มลูส่วนบุคคลเก่ียวกับเชือ้ชาติ เผ่าพนัธุ ์ความคิดเห็นทางการ
เมือง ความเชื่อในลัทธิศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ 
ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพ 
แรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลลายพิมพน์ิว้มือ 
ภาพสแกนใบหนา้ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจา้ของขอ้มูล 
ส่วนบคุคลในท านองเดียวกนั 

“บรษิัท” หมายถึง บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม 
(ตามรายชื่อบรษิัทท่ีระบไุวใ้นตารางแนบทา้ย) 

“บรษิัทในกลุ่ม” หมายถึง บรษิัทตามรายชื่อที่ระบไุวใ้นตารางแนบทา้ยประกาศนี ้ 

“ประกาศ” หมายถึง ประกาศการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลส าหรบัส าหรบักรรมการ ผู้
ถือตราสารทุน และตราสารหนี ้ของกลุ่มบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอ
เรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

“ท่าน” หมายถึง กรรมการบริษัท ผู้จองซือ้ตราสารทุน ผู้จองซือ้ตราสารหนี ้ผู้ถือ
ตราสารทนุ ผูถื้อตราสารหนี ้ที่ออกโดยบรษิัท ไม่ว่าจะเป็นตราสาร
ทุนหรือตราสารหนีป้ระเภทใดก็ตาม รวมไปถึงผู้รับมอบอ านาจ
หรือผูร้บัมอบฉนัทะจากท่านในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อตราสารทนุ
หรือตราสารหนี ้
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2. การเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล 

2.1 การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระท าโดยมีวัตถุประสงค ์ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบดว้ย
กฎหมายและเป็นธรรม โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมและจดัเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านอย่างจ ากัด และ
เท่าที่จ  าเป็นภายใตว้ตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวมและจดัเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของบรษิัทเท่านัน้  

2.2 บรษิัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล เวน้แต่ 

 2.2.1 เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

2.2.2 เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลที่บริษัทไดท้ าการเก็บรวบรวมจากท่านหรือจากแหล่งอื่นที่บริษัทมีสิทธิ
ตามกฎหมายก่อนท่ีพรบ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลมีผลบงัคบัใช ้

2.2.3 เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบตัิตามสญัญาซึง่ท่านเป็นคู่สญัญาหรือเพื่อใชใ้นการด าเนินการตาม
ค าขอของท่านก่อนเขา้ท าสญัญานัน้ 

2.2.4 เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหนา้ที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะของบริษัท 
หรือเพื่อปฏิบตัิหนา้ที่ในการใชอ้  านาจรฐัที่ไดม้อบใหแ้ก่บรษิัท 

2.2.5 เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษิัทหรือของบคุคลอื่น หรือนิติบคุคล
อื่นที่ไม่ใช่บริษัท เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความส าคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพืน้ฐานในข้อมูล
ส่วนตวัของท่าน 

2.2.6 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงคท์ี่เก่ียวกับการจัดท าเอกสารประวัติศาสตรห์รือจดหมายเหตุ เพื่อ
ประโยชนส์าธารณะ หรือที่เก่ียวกับการศึกษาวิจยั หรือสถิติ ซึ่งไดจ้ดัใหม้ีมาตรการที่เหมาะสม
เพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน  

ทัง้นี ้ตามที่กฎหมายก าหนด บริษัทจะไม่จดัเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลที่เป็นขอ้มลูอ่อนไหว (ตามที่
ไดน้ิยามไวข้า้งตน้) โดยไม่ไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้จากท่าน เวน้แต่ 

2.2.6.1 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน ซึ่งท่านไม่
สามารถใหค้วามยินยอมไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตใุดก็ตาม 

2.2.6.2 เป็นการด าเนินกิจกรรมโดยชอบดว้ยกฎหมายที่มีการคุม้ครองที่เหมาะสมของ
มูลนิธิสมาคม หรือองคก์รที่ไม่แสวงหาก าไร ท่ีมีวัตถุประสงคเ์ก่ียวกับการเมือง 
ศาสนา ปรชัญา หรือสหภาพแรงงานใหแ้ก่สมาชิก ผูซ้ึ่งเคยเป็นสมาชิก หรือผูซ้ึ่งมี
การติดต่ออย่างสม ่าเสมอกับมูลนิธิ สมาคม หรือองคก์รที่ไม่แสวงหาก าไร ตาม
วัตถุประสงคด์ังกล่าว โดยไม่ไดเ้ปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นออกไปภายนอก
มลูนิธิสมาคม หรือองคก์รที่ไม่แสวงหาก าไรนัน้ 
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2.2.6.3 เป็นขอ้มลูที่เปิดเผยต่อสาธารณะดว้ยความยินยอมโดยชดัแจง้ของท่าน 

2.2.6.4 เป็นการจ าเป็นเพื่อการก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบตัิตาม หรือการ
ใชสิ้ทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ต่อสูสิ้ทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย 

2.2.6.5 เพื่อประโยชนแ์ก่การสอบสวนของพนกังานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษา
คดีของศาล 

2.2.6.6  เป็นการจ าเป็นในการปฏิบตัิตามกฎหมายเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบั 

(ก) เวชศาสตรป์้องกนั หรืออาชีวเวชศาสตรก์ารประเมินความสามารถในการ
ท างานของลูกจ้าง การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ การให้บริการด้าน
สขุภาพ หรือดา้นสงัคม การรกัษาทางการแพทย ์การจดัการดา้นสขุภาพ 
หรือระบบ และการใหบ้ริการดา้นสังคมสงเคราะห ์ทั้งนี ้ในกรณีที่ไม่ใช่
การปฏิบตัิตามกฎหมาย และขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้อยู่ในความรบัผิดชอบ
ของผูป้ระกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือผูม้ีหนา้ที่รกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้
ไวเ้ป็นความลบัตามกฎหมาย ตอ้งเป็นการปฏิบตัิตามสญัญาระหว่างทา่น
กบัผูป้ระกอบวิชาชีพทางการแพทย ์

(ข) ประโยชนส์าธารณะดา้นการสาธารณสขุ เช่น การป้องกนัดา้นสขุภาพจาก
โรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาดที่อาจติดต่อ หรือแพร่เข้ามาใน
ราชอาณาจกัร หรือการควบคุมมาตรฐาน หรือคุณภาพของยาเวชภณัฑ ์
หรือเครื่องมือแพทย ์ซึ่งไดจ้ดัใหม้ีมาตรการที่เหมาะสม และเจาะจง เพื่อ
คุม้ครองสิทธิ และเสรีภาพของท่าน โดยเฉพาะการรกัษาความลับของ
ขอ้มลูส่วนบคุคลตามหนา้ที่ หรือตามจรยิธรรมแห่งวิชาชีพ 

(ค) การคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิตามกฎหมายการ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือการคุ้มครองทางสังคม ซึ่งการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลเป็นส่ิงจ าเป็นในการปฏิบตัิตามสิทธิ หรือหนา้ที่
ของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล หรือของท่าน โดยไดจ้ัดใหม้ีมาตรการที่
เหมาะสมเพื่อคุม้ครองสิทธิขัน้พืน้ฐานและประโยชนข์องท่าน 

(ง) การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร ์ประวัติศาสตร ์หรือสถิติ หรือประโยชน์
สาธารณะอื่น ทั้งนี ้ตอ้งกระท าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงคด์ังกล่าวเพียง
เท่าที่จ  าเป็นเท่านัน้ และไดจ้ดัใหม้ีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุม้ครองสิทธิ
ขัน้พืน้ฐานและประโยชนข์องท่านตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
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(จ) ประโยชนส์าธารณะที่ส าคญัโดยจดัใหม้ีมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อคุม้ครอง
สิทธิขัน้พืน้ฐานและประโยชนข์องท่าน 

2.3 ทัง้นี ้บริษัทอาจไม่สามารถด าเนินการตามวตัถุประสงคต์ามขอ้ 2.1 ได ้ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเก็บ
รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดห้ากบริษัทไดร้อ้งขอขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งจ าเป็นต่อการ
ปฏิบตัิตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ ์หรือจ าเป็นในการปฏิบตัิตามสญัญาซึ่งท่านเป็นคู่สญัญา หรือเพื่อใช้
ในการด าเนินการตามค าขอก่อนเขา้ท าสญัญา  

2.4 บรษิัทไม่มีนโยบายจดัเก็บขอ้มลูอ่อนไหวจากท่าน ยกเวน้ 

 2.4.1 เป็นกรณีที่บรษิัทไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้จากท่าน หรือ 

 2.4.2 กรณีอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 

3. การด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคล 

ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษัทไดร้บัมา เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขบตัรประชาชน ขอ้มลูทางการ
เงิน เป็นตน้ ซึ่งสามารถบ่งบอกตวับุคคลของท่านได ้ซึ่งเป็นขอ้มลูส่วนบุคคลที่มีความสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบนั จะ
ถกูน าไปใชต้ามวตัถปุระสงคก์ารด าเนินงานของบรษิัทเท่านัน้ และบรษิัทจะด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมในการรกัษา
ความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิใหม้ีการน าขอ้มลูส่วนบุคคลไปใชโ้ดยมิไดร้บัความยินยอมจากท่าน
ก่อน 

4. วตัถปุระสงคใ์นการเก็บ รวบรวม ใช ้และเปิดเผย ขอ้มลูส่วนบคุคล 

4.1 บริษัทเก็บ รวบรวม ใช ้และเปิดเผย ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการด าเนินงานของบริษัทที่เก่ียวกบั
ท่าน ซึ่งไดแ้ก่ 

4.1.1. เพื่อการบริหารจดัการโครงสรา้งภายในกลุ่มบริษัท เช่น การจดัตัง้บริษัท การเพิ่มทนุจดทะเบียน 
การลดทนุจดทะเบียน การปรบัโครงสรา้งกิจการ การเปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียนของบริษัท 
เป็นตน้  

4.1.2. การประชมุคณะกรรมการบรษิัท การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ การประชมุคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน การประชุมคณะกรรมการความเส่ียง การประชมุผูถื้อหุน้ การ
ประชมุผูถื้อหุน้กู ้

4.1.3. การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการบรษิัท  

4.1.4. การจดัการเก่ียวกบัสิทธิและหนา้ที่ของผูถื้อตราสารทนุและตราสารหนีข้องบรษิัท การจ่ายเงินปัน
ผล การจ่ายดอกเบีย้หุน้กู ้ 
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4.1.5. การจดัท าบญัชีและรายงาน การตรวจสอบ การจดัเตรียมเอกสารตามกฎหมาย การจดัส่งเอกสาร
หรือหนังสือต่างๆ รวมถึงหน้าที่ตามกฎหมายต่างๆ ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหุน้ส่วน 
บรษิัทจ ากดั บรษิัทมหาชนจ ากดั บรษิัทจดทะเบียน หรือบรษิัทท่ีออกหลกัทรพัย ์ 

4.2 หากภายหลงัมีการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคใ์นการเก็บ รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของ
ท่าน บรษิัทจะแจง้ใหท้่านทราบ และขอความยินยอมจากท่านในภายหลงั 

5. ขอ้จ ากดัในการใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล 

5.1 บริษัทจะใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไดต้ามความยินยอมของท่าน โดยจะตอ้งเป็นการใช้
และเปิดเผยตามวัตถุประสงคข์องการเก็บ รวบรวม ขอ้มูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทไดแ้จง้ก่อนหรือใน
ขณะที่เก็บหรือรวบรวมเท่านัน้ 

5.2 บริษัทจะดแูลใหผู้ป้ฏิบตัิงานของบริษัทมิใหเ้ก็บ รวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือท าใหป้รากฏในลกัษณะอื่นใด
ซึ่งขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน นอกเหนือไปจากวตัถปุระสงค ์หรือต่อบุคคลภายนอก เวน้แต่ไดร้บัยกเวน้
ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 2.2 

5.3 ในบางกรณีบริษัทอาจก าหนดใหบุ้คคลหรือนิติบุคคล ที่เป็นผูร้บัจา้งของบริษัท เก็บรกัษาขอ้มูลส่วน
บคุคลและความปลอดภยัของขอ้มลูของท่าน โดยหา้มบุคคลดงักล่าวน าขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปใช้
นอกเหนือจากที่บรษิัทก าหนดใหบ้คุคลดงักล่าวด าเนินการ 

5.4 บริษัทอาจไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกจากท่าน เพื่อวัตถุประสงคต์ามที่ระบุไวใ้นขอ้ 4. 
ท่านมีหนา้ที่แจง้และขอความยินยอมจากบุคคลดงักล่าว เพื่อใหบ้ริษัทสามารถใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของ
บคุคลภายนอกนัน้ ตามวตัถปุระสงคท์ี่บรษิัทระบไุวไ้ด ้หากบรษิัททราบในภายหลงัว่าท่านเปิดเผยขอ้มลู
ส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกดงักล่าวโดยไม่ไดร้บัความยินยอม บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการ
ตามวตัถปุระสงคท์ี่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบคุคลของบคุคลภายนอกนัน้ๆ 

6. การรกัษาความปลอดภยั 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการรกัษาความปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงก าหนดใหม้ี
มาตรการในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบคุคลอย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกับการรกัษาความลบัของ
ขอ้มลูส่วนบุคคลเพื่อป้องกนัการสญูหาย การเขา้ถึง ท าลาย ใช ้แปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน
โดยไม่มีสิทธิ หรือโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  

7. การทบทวนแนวปฏิบตัิ และนโยบายที่เก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคล 

บรษิัทมีนโยบายปฏิบตัิตามกฎหมาย ประกาศของส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล และกฎหมาย
อื่นที่เก่ียวขอ้ง โดยบริษัทจะทบทวนประกาศนี ้หรือเอกสารอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง เป็นประจ าทกุปี หรือระยะเวลาอื่นใดที่
บรษิัทเห็นสมควร เพื่อใหป้ระกาศหรือเอกสารอื่นใด รวมไปถึงแนวปฏิบตัิ เป็นไปตามพรบ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง ที่บงัคบัใช ้ณ ช่วงเวลานัน้ 
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8. การมีส่วนรว่มของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

8.1 ท่านสามารถขอเขา้ถึง ขอรบัส าเนาขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีบรษิัทก าหนด 
หรือขอใหเ้ปิดเผยถึงการไดม้าซึ่งขอ้มลูส่วนบคุคลที่ท่านไม่ไดใ้หค้วามยินยอม ทั้งนี ้บรษิัทอาจปฏิเสธค า
ขอของท่านไดต้ามที่กฎหมายก าหนด หรือตามค าสั่งของศาล (สทิธิในการเขา้ถึงขอ้มูล) 

8.2 ท่านมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของขอ้มูลส่วนบุคคล วัตถุประสงคข์องการน าข้อมูลไปใชข้อง
บริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของท่านไดใ้นกรณีที่กฎหมายก าหนด หรือในกรณีที่ขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่านถกูท าใหไ้ม่ปรากฎชื่อหรือส่ิงบอกลกัษณะอนัสามารถระบตุวัท่านไดอ้ีก (สิทธิในการ
เขา้ถึงขอ้มูล) 

8.3 หากท่านเห็นว่า ขอ้มลูส่วนบคุคลใดที่เก่ียวกบัตนของท่านไม่ถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ ท่านสามารถแจง้
ใหบ้ริษัทแกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือลบขอ้มลูส่วนบุคคลทัง้หมด หรือแต่บางส่วนนัน้ได ้ในการนี ้บริษัทจะ
จดัท าบนัทึกคดัคา้นการจดัเก็บ ความถูกต้อง หรือกระท าการใดๆ เก่ียวกับขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไว้
เป็นหลักฐานดว้ย ในกรณีที่ท่านเสียชีวิต เมื่อมีค  าสั่งจากศาล บริษัทจะอนุญาตใหผู้สื้บสิทธิ และ/หรือ
ทายาทโดยธรรมของท่านมาแจง้ความประสงคข์อขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านได ้(สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูล
ใหถู้กตอ้ง) (สทิธิในการลบขอ้มูล) 

8.4 ท่านมีสิทธิในการแจง้ใหบ้รษิัทระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่านเป็นการชั่วคราวก็ได ้ทัง้นี ้บริษัทจะ
พิจารณาไม่ด าเนินการระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านก็ได ้หากขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจ าเป็น
ต่อการปฎิบตัิหนา้ที่ ไม่ว่าจะเป็นหนา้ที่ตามกฎหมาย หนา้ที่ตามสญัญา หรือหนา้ที่ตามขอ้ผูกพนัใดๆ ที่
บรษิัทมีอยู่ในขณะท่ีท่านขอใชสิ้ทธิในขอ้นี ้(สทิธิในการระงบัการใชข้อ้มูล) 

8.5 หากท่านไม่เห็นดว้ยกบัฐานการประมวลผลที่บริษัทพิจารณาใชใ้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของ
ท่าน ไม่ว่าจะเป็นฐานภารกิจของรฐั ฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย หรือฐานใดๆ ท่านมีสิทธิในการ
คดัคา้นการประมวลผลของบรษิัทได ้(สทิธิในการคดัคา้นการประมวลผล) 

8.6 ท่านมีสิทธิในการขอโอนยา้ยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านท่ีบรษิัทมีอยูใ่นขณะท่ีท่านใชสิ้ทธิใหก้บับคุคลใดก็
ได ้ทัง้นี ้บริษัทไม่มีหนา้ที่ตามกฎหมายในการพิจารณาถึงมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของ
บคุคลที่สามที่เป็นผูร้บัโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านตามค าขอการใชสิ้ทธิของท่าน แต่บรษิัทจะใชค้วาม
พยายามโดยสมควรเพื่อใหท้่านมั่นใจว่าผูร้บัโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามขอ้นีจ้ะมีมาตรฐานการ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลไม่นอ้ยไปกว่าของบรษิัท โดยบรษิัทจะปฏิเสธการท าตามค าขอของท่านในขอ้นี ้
เพียงกรณีที่การใชสิ้ทธิของท่านไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบคุคลอื่น (สทิธิในการโอนยา้ยขอ้มูล) 

8.7 หากบริษัทประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยใชฐ้านความยินยอม ท่านมีสิทธิในการถอนความ
ยินยอมเมื่อใดก็ได ้แต่ทัง้นี ้หากบรษิัทพิจารณาด าเนินการถอนความยินยอมตามที่ท่านรอ้งขอ การถอน
ความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านใดๆ ที่บริษัทได้
ด าเนินการไปก่อนท่ีท่านจะแจง้ถอนความยินยอม (สทิธิในการถอนความยินยอม) 
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9. ระยะเวลาในการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคล 

บรษิัทจะจดัเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไวเ้ป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 10 ปี นบัจากวนัท่ีบรษิัทไดร้บัขอ้มลูส่วนบคุคล
จากท่าน โดยเมื่อพน้ระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจะท าลายขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ทัง้นี ้ท่านมีสิทธิที่จะรอ้งขอให้
บริษัทท าลาย และขอหลกัฐานการท าลายขอ้มลูสิทธิส่วนบคุคลของท่านไดก้่อนสิน้ระยะเวลาดงักล่าวไม่ว่าทัง้หมด
หรือบางส่วน ตามวิธีการและเงื่อนไขที่บรษิัทก าหนด 

10. ความรบัผิดชอบของบคุคลซึ่งท าหนา้ที่ควบคมุขอ้มลู 

บริษัทจะมีระเบียบ ค าสั่ง ใหผู้ค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลปฏิบัติหนา้ที่ตามระเบียบ หรือค าสั่งที่ก าหนดไว ้เพื่อให้ 
การด าเนินงานตามแนวนโยบายเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของบรษิัทเป็นไปตามมาตรฐานของประกาศ
ฉบบันี ้

11. ช่องทางการติดต่อ 

หากท่านประสงคท์ี่จะสอบถามใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับประกาศฉบบันี ้หรือใชสิ้ทธิที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทไดต้ามช่องทางดา้นล่างนีโ้ดยมีรายละเอียดการติดต่อของบริษัทแยกบริษัทตามที่
ระบไุวใ้นตารางแนบทา้ยประกาศนี ้

เจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) 
ทีอ่ยู่ 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชัน้ที ่16 ถนนเพลินจิต ลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
โทร 02-6805800 อเีมล dpo@starkcorporation.com  
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ตารางแนบทา้ย 
รายชื่อบรษิัท และช่องทางการตดิต่อ 

ชื่อบรษิัท ช่องทางการติดต่อ 

บรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
บรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชั้นที่  16 ถนนเพลินจิต 
ลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

บรษิัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ 
จ ากดั 

บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด์) 
จ ากดั 
159 หมู่ที่ 10 ถนนเทพารกัษ์ ต าบลบางปลา อ าเภอบาง
พลี จงัหวดัสมทุรปราการ 

บรษิัท ไทย เคเบิล้ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
บรษิัท ไทย เคเบิล้ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
227 หมู่ที่ 4 ต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมทุรสาค 

บรษิัท ไทย คอปเปอร ์รอ็ด จ ากดั 
บรษิัท ไทย คอปเปอร ์รอ็ด จ ากดั 
518/5 อาคารมณียา ชั้น 16 ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขต
ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

บรษิัท อดิสรสงขลา จ ากดั 
บรษิัท อดิสรสงขลา จ ากดั 
39/15 หมู่ที่ 10 ถนนกาญจนวนชิ ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอ
เมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 

บรษิัท อดิสรสงขลา อินเตอรเ์นชนัแนล จ ากดั 
บรษิัท อดิสรสงขลา อินเตอรเ์นชนัแนล จ ากดั 
39/15 หมู่ที่ 10 ถนนกาญจนวนิช ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอ
เมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 

บรษิัท อดิสรสงขลา มารีน จ ากดั 
บรษิัท อดิสรสงขลา มารีน จ ากดั 
39/15 หมู่ที่ 10 ถนนกาญจนวนิช ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอ
เมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 

บรษิัท อดิสรสงขลา โพรเฟสชนันอล จ ากดั 
บรษิัท อดิสรสงขลา โพรเฟสชนันอล จ ากดั 
39/15 หมู่ที่ 10 ถนนกาญจนวนิช ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอ
เมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 

บรษิัท เอดีเอส โลจิสติคส ์จ ากดั 
บรษิัท เอดีเอส โลจิสติคส ์จ ากดั 
39/15 หมู่ที่ 10 ซอย 29 ถนนกาญจนวนิช ต าบลเขารูป
ชา้ง อ าเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 
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