Data Protection Exhibit
1.

Definitions
The terms defined below shall have the meaning given to them, but only for the purposes of this
Exhibit.
“Affiliate” means an entity that, either directly or indirectly, controls, is controlled by, or is under
common control with, the relevant entity, where “control” means the ability to direct the affairs
of another by ownership, contract or otherwise.
“Agreement” means the Agreement to which this Exhibit is appended.
“Client” means the member of the Client Group that is a party to the Agreement.
“Client Group” means the Client and all its Affiliates (and “member of the Client Group” shall
be construed accordingly).]
“Client Personal Data” means Personal Data that either: (i) the Client, or a person acting on its
behalf, provides to the Supplier, or permits the Supplier to access, in connection with the
Agreement; or (ii) the Supplier creates in providing the Services.
“Data Breach” means any breach of security leading to the accidental or unlawful destruction,
damage, loss, alteration, unauthorised disclosure of, or access to, Client Personal Data
transmitted, stored or otherwise Processed.
“Data Controller” means a person who, alone or jointly with others, determines the purposes
and means of the Processing of Personal Data.]
“Data Processor” means a person who Processes Personal Data on behalf of a Data Controller.
“Data Subject” means an identified or identifiable individual. An “identifiable” individual is
one who can be identified, directly or indirectly, including by reference to an identifier such as
a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors
specific to his physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity.
“Personal Data” means any information relating to a Data Subject.
to “Process” (and variants of it, such as “Processing”) means to perform any operation or set of
operations upon data, whether or not by automatic means, such as collecting, recording,
organising, storing, adapting or altering, retrieving, consulting, using, disclosing (by
transmission, dissemination or otherwise making available), aligning or combining, blocking,
erasing or destroying.
“Services” means the services to be provided under the Agreement.
“Supplier” means the party to the Agreement that is not a member of the Client Group.

2.

Data Protection

2.1

Appointment: The Client appoints the Supplier as its Data Processor. The Supplier shall Process
Client Personal Data only: (i) on behalf of the Client; (ii) to provide the Services; (iii) so far as
necessary to provide the Services; (iv) in accordance with the Client’s reasonable and
documented instructions from time to time; and (v) in compliance with all applicable data
protection law. The Supplier shall ensure that any natural person acting under its authority who
has access to Client Personal Data is bound by contractual obligations that provide equivalent
protections in relation to Client Personal Data to those set out in this Exhibit.

2.2

Subprocessors: The Supplier may not appoint any subcontractor as a further Data Processor to
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Process Client Personal Data without the Client’s prior written consent. Should the Supplier
appoint any subcontractor as a further Data Processor, the Supplier shall engage them in writing
on terms that provide equivalent protections to those set out in this Exhibit.
2.3

Data Transfers: The Supplier may not Process Client Personal Data outside the Client’s
jurisdiction unless it has first: (i) obtained the Client’s prior written consent; and (ii) agreed with
the Client, and put in place, the measures which are necessary to ensure the transfer is in
compliance with applicable data protection law.

2.4

Assistance to the Client: The Supplier shall, upon the Client’s request, assist the Client to assess
the impact of the Processing on the protection of Client Personal Data, including by providing:
(i) a systematic description of the way that Client Personal Data is Processed; (ii) description of
the measures it has implemented to protect Client Personal Data and to assist the Client in
responding to Data Subject requests; and (iii) an assessment (in the form of a Data Protection
Impact Assessment), of the specific risks, of which the Supplier is aware, to the rights and
freedoms of Data Subjects arising out of or in connection with the Supplier’s Processing. The
Supplier shall also assist the Client as reasonably requested in cases where the Client decides to
carry out a prior consultation with the relevant data protection authority.

2.5

Audit: The Supplier shall make available to the Client all information necessary to demonstrate
compliance with this Exhibit and applicable data protection law and allow for and contribute to
audits (including inspections) of that compliance, conducted (upon reasonable notice and within
normal business hours) by the Client or another auditor mandated by the Client.

2.6

Return of Client Personal Data: Within 14 days of the expiry (or termination) of the
Agreement, the Supplier shall (at the Client’s election) destroy or return to the Client all Client
Personal Data in its possession or control. This requirement shall not apply to the extent that the
Supplier is required by any applicable law to retain some or all of the Client Personal Data.

2.7

Data Subjects: The Supplier shall, if it receives any communication from any person with
respect to its Processing of Client Personal Data (including Data Subjects or data protection
authorities): (i) notify the Client within 1 business day of receiving it; (ii) provide any assistance
reasonably required by the Client to enable the Client to respond to it; and (iii) not respond
directly to it without the Client’s written permission.

2.8

Assistance with Security Events: The Supplier shall assist the Client with any Data Breach and
any suspected or threatened Data Breach (each, a “Security Event”) by: (i) notifying the Client
within 24 hours of becoming aware of the Security Event; (ii) providing the Client with all
relevant information and documentation in its knowledge, possession or control concerning the
Security Event; and (iii) co-operating with the Client and taking such steps as the Client may
reasonably require to assist in investigating, mitigating and remediating any Security Event.

2.9

Security: The Supplier shall implement and maintain appropriate technical and organisational
measures necessary to protect the Client Personal Data from accidental or unlawful destruction,
damage, loss, alteration, unauthorised disclosure or access, including the measures set out in the
Client’s information security schedule available at https://www.pmi.com/legal/legal-documents
and (without prejudice to the generality of the foregoing), as required by applicable data
protection law. The Supplier shall ensure that any person authorised to Process Client Personal
Data is bound by contractual obligations of confidentiality.

2.10

Client as Data Controller of certain Personal Data relating to Supplier: The Client and its
Affiliates will Process on their own behalf (each as a Data Controller) certain Personal Data
relating to the Supplier, its affiliates, its and their suppliers, and its and their employees. For
details, see the Business Partner Privacy Notice available at https://www.pmi.com/legal/legaldocuments.
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เอกสารเกีย่ วกับการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
1.

คาจากัดความ
คำที่ ระบุไว้ดำ้ นล่ำงนี้ ให้มีควำมหมำยตำมที่กำหนดไว้ แต่ใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ของเอกสำรฉบับนี้
เท่ำนั้น
“บริษัท ในเครื อ” หมำยถึงบริ ษทั ที่ควบคุม ถูกควบคุมโดย หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมร่ วมกันกับบริ ษทั ที่
เกี่ ยวข้องไม่ว่ำโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม โดยที่ “กำรควบคุม” หมำยถึ งควำมสำมำรถในกำรควบคุม
กิจกำรของอีกฝ่ ำยโดยกำรเป็ นเจ้ำของ โดยสัญญำ หรื อโดยประกำรอื่นใด
“ข้ อตกลง” หมำยถึงข้อตกลงแนบท้ำยเอกสำรฉบับนี้
“ลูกค้ า” หมำยถึงสมำชิกของกลุ่มลูกค้ำที่เป็ นคู่สญ
ั ญำในข้อตกลง
“กลุ่มลูกค้ า” หมำยถึงลูกค้ำและบริ ษทั ในเครื อทั้งหมดของลูกค้ำ (และคำว่ำ “สมำชิกของกลุ่มลูกค้ำ” จะ
ถูกแปลควำมตำมนั้น)]
“ข้ อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้ า” หมำยถึงข้อมูลส่ วนบุคคลที่ (1) ลูกค้ำหรื อบุคคลที่ทำหน้ำที่ ในนำมของ
ลูกค้ำมอบให้แก่ผจู ้ ดั หำสิ นค้ำหรื อบริ กำรหรื ออนุญำตให้ผจู ้ ดั หำสิ นค้ำหรื อบริ กำรสำมำรถเข้ำถึงได้ตำม
ข้อตกลง หรื อ (2) ผูจ้ ดั หำสิ นค้ำหรื อบริ กำรจัดทำขึ้นจำกกำรให้บริ กำร
“การละเมิดข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมำยถึงกำรละเมิด กำรรักษำควำมปลอดภัยใด ๆ ที่ นำไปสู่ กำรทำลำย
ควำมเสี ยหำย กำรสูญเสี ย กำรเปลี่ยนแปลงโดยบังเอิญหรื อโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย กำรเปิ ดเผยหรื อกำร
เข้ำถึงโดยไม่ได้รับอนุญำตซึ่ งข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้ำที่ถูกส่ งต่อ ถูกจัดเก็บ หรื อถูกประมวลผลโดย
วิธีอื่น
“ผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมำยถึงบุคคลด้วยตนเองหรื อโดยร่ วมกันกับผูอ้ ื่นที่กำหนดวัตถุประสงค์
และวิธีกำรในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมำยถึงบุคคลที่ ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลในนำมของผูค้ วบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล
“เจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมำยถึงบุคคลที่ระบุตวั ตนหรื อสำมำรถระบุตวั ตนได้ โดยบุคคล “ที่สำมำรถ
ระบุ ตวั ตนได้” คื อบุ คคลที่ สำมำรถระบุ ตวั ตนได้ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรื อ โดยทำงอ้อม รวมถึ ง โดยกำร
อ้ำงอิงถึงสิ่ งระบุตวั บุคคล เช่น ชื่ อ หมำยเลขประจำตัว ข้อมูลระบุตำแหน่ ง สิ่ งระบุตวั บุคคลออนไลน์
หรื อโดยกำรอ้ำงอิงถึง ปั จจัยหนึ่ งหรื อหลำยปั จจัยที่ เป็ นลักษณะเฉพำะของอัตลักษณ์ทำงกำยภำพ ทำง
สรี รวิทยำ ทำงพันธุกรรม ทำงจิตใจ ทำงเศรษฐกิจ ทำงวัฒนธรรม หรื อทำงสังคมของบุคคลนั้น
“ข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมำยถึงข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
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“ประมวลผล” (รวมถึงกำรใช้ในบริ บทอื่น เช่น “กำรประมวลผล”) หมำยถึงกำรดำเนินกำรใดๆ กับข้อมูล
ไม่วำ่ จะด้วยวิธีกำรอัตโนมัติหรื อไม่ก็ตำม เช่น กำรเก็บรวบรวม กำรบันทึก กำรจัดระเบียบ กำรจัดเก็บ
กำรปรับเปลี่ยนหรื อกำรดัดแปลง กำรเรี ยกคืน กำรให้คำปรึ กษำ กำรใช้ กำรเปิ ดเผย (โดยกำรส่ ง กำร
เผยแพร่ หรื อกำรทำให้พร้อมใช้งำนโดยวิธีอื่นใด) กำรจัดตำแหน่ง หรื อกำรรวม กำรบล็อก กำรลบหรื อ
กำรทำลำย
“บริการ” หมำยถึงบริ กำรที่จะจัดให้ภำยใต้ขอ้ ตกลง
“ผู้จดั หาสินค้ าหรื อบริการ” หมำยถึงคู่สญ
ั ญำในข้อตกลงที่ไม่ได้เป็ นสมำชิกของกลุ่มลูกค้ำ
2.

การคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล

2.1

การแต่ งตั้ง ลูกค้ำแต่งตั้งให้ผจู ้ ดั หำสิ นค้ำและบริ กำรเป็ นผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของตน ผูจ้ ดั หำ
สิ น ค้ำ และบริ กำรจะประมวลผลข้อมู ล ส่ ว นบุ ค คลของลู ก ค้ำ แต่ เพี ย ง (1) ในนำมของลู กค้ำ (2) เพื่ อ
ให้บริ กำร (3) เท่ำที่จำเป็ นในกำรให้บริ กำร (4) ตำมคำสั่งที่สมเหตุสมผลและเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเป็ น
ครั้งครำวของลูกค้ำ และ (5) เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่ใช้บงั คับทั้งหมด
ผูจ้ ดั หำสิ นค้ำและบริ กำรจะต้องทำให้แน่ ใจว่ำบุคคลใดๆ ที่ ดำเนิ นกำรภำยใต้อำนำจหน้ำที่ของผูจ้ ดั หำ
สิ นค้ำและบริ กำรที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้ำได้จะต้องปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ตำมสัญญำที่ให้
ควำมคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำที่เท่ำเทียมกันกับที่ได้กำหนดไว้ในเอกสำรฉบับนี้

2.2

ผู้ประมวลผลช่ วง ผูจ้ ดั หำสิ นค้ำและบริ กำรไม่อำจแต่งตั้งผูร้ ับจ้ำงช่วงใดๆ เป็ นผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลช่วงเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำโดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำก
ลูกค้ำก่อนได้ หำกผูจ้ ดั หำสิ นค้ำและบริ กำรแต่งตั้งผูร้ ับจ้ำงช่วงรำยใดให้เป็ นผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วน
บุคคลช่วง ผูจ้ ดั หำสิ นค้ำและบริ กำรจะต้องว่ำจ้ำงผูร้ ับจ้ำงช่วงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรภำยใต้ขอ้ กำหนดที่ให้
ควำมคุม้ ครองที่เทียบเท่ำกันกับที่ได้กำหนดไว้ในเอกสำรฉบับนี้

2.3

การถ่ ายโอนข้ อมู ล ผูจ้ ัดหำสิ นค้ำ และบริ กำรไม่อำจประมวลผลข้อมูลส่ วนบุ คคลของลูกค้ำนอกเขต
ประเทศของลูกค้ำได้เว้นแต่จะได้ดำเนินกำรดังต่อไปนี้ ก่อน (1) ได้รับควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
จำกลูกค้ำก่อน และ (2) ทำควำมตกลงกับลูกค้ำและวำงมำตรกำรที่ จำเป็ นเพื่อให้แน่ ใจว่ำกำรถ่ำยโอน
เป็ นไปตำมกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บงั คับ

2.4

การช่ วยเหลือลูกค้ า เมื่อลูกค้ำร้องขอ ผูจ้ ดั หำสิ นค้ำและบริ กำรจะต้องช่วยเหลือลูกค้ำในกำรประเมินผล
กระทบจำกกำรประมวลผลอันเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำรวมถึงโดยกำรดำเนิ นกำร
ดังต่อไปนี้ (1) ให้คำอธิบำยอย่ำงเป็ นระบบเกี่ยวกับวิธีกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำ (2) ให้
คำอธิ บำยเกี่ ยวกับมำตรกำรที่ ได้ดำเนิ นกำรเพื่อ คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้ำและเพื่อช่วยเหลือ
ลูกค้ำในกำรตอบสนองต่อค ำร้ องขอของเจ้ำของข้อมู ลส่ วนบุ คคลและ (3) ดำเนิ น กำรประเมิ น (ใน
รู ปแบบของกำรประเมินผลกระทบเกี่ ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล) ควำมเสี่ ยงเฉพำะที่ ผจู ้ ดั หำ
สิ นค้ำและบริ กำรตระหนักถึงเกี่ยวกับสิ ทธิ และเสรี ภำพของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกิดขึ้นจำกหรื อที่
เกี่ยวข้องกับกำรประมวลผลของผูจ้ ดั หำสิ นค้ำและบริ กำร ทั้งนี้ ผูจ้ ดั หำสิ นค้ำและบริ กำรจะต้องช่วยเหลือ
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ลูกค้ำเมื่อมีกำรร้องขอตำมสมควรด้วยในกรณี ที่ลูกค้ำตัดสิ นใจที่จะดำเนินกำรปรึ กษำหำรื อกับหน่วยงำน
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อน
2.5

การตรวจสอบ ผูจ้ ดั หำสิ นค้ำและบริ กำรจะต้องเปิ ดเผยข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็ นแก่ลูกค้ำเพื่อแสดงให้เห็นถึง
กำรปฏิบตั ิตำมเอกสำรฉบับนี้ และตำมกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวข้องและจะต้องอนุญำต
และให้ควำมร่ วมมื อในกำรตรวจสอบ (รวมถึ งกำรตรวจสอบอย่ำงละเอี ยด) เกี่ ยวกับกำรปฏิ บัติ ตำม
ดังกล่ำวซึ่ งดำเนินกำรโดยลูกค้ำหรื อผูต้ รวจสอบรำยอื่นที่ได้รับคำสั่งจำกลูกค้ำ (เมื่อได้รับกำรบอกกล่ำว
ตำมสมควรและดำเนินกำรภำยในเวลำทำกำรปกติ)

2.6

การส่ งคื นข้ อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้ า ภำยใน 14 วันนับจำกวันครบกำหนดอำยุ (หรื อวันสิ้ นสุ ด) ของ
ข้อตกลง ผูจ้ ดั หำสิ นค้ำและบริ กำรจะต้องทำลำยหรื อส่ งคืน (ตำมที่ลูกค้ำเลือก) ข้อมูลส่ วนบุคคลทั้งหมด
ของลูกค้ำที่อยูใ่ นควำมครอบครองหรื อกำรควบคุมของผูจ้ ดั หำสิ นค้ำและบริ กำรไปยังลูกค้ำ ข้อกำหนดนี้
จะไม่ใช้บงั คับในกรณี ที่ผจู ้ ดั หำสิ นค้ำและบริ กำรจะต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่ใช้บงั คับใดๆ ในกำรเก็บ
รักษำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำบำงส่วนหรื อทั้งหมด

2.7

เจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล ในกรณี ที่ผจู ้ ดั หำสิ นค้ำและบริ กำรได้รับกำรติดต่อจำกบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้ำ (รวมถึงเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อหน่ วยงำนคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคล) ผูจ้ ดั หำสิ นค้ำจะต้อง (1) แจ้งให้ลูกค้ำทรำบภำยใน 1 วันทำกำรนับแต่ได้รับกำรติดต่อ
ดังกล่ำว (2) ให้ควำมช่วยเหลือใดๆ ที่ลูกค้ำต้องกำรตำมสมควรเพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถตอบกลับกำรติดต่อ
ดังกล่ำวได้และ (3) ไม่ตอบกลับกำรติดต่อนั้นโดยตรงโดยไม่ได้รับอนุ ญำตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำก
ลูกค้ำก่อน

2.8

การช่ วยเหลือเกี่ยวกับเหตุการณ์ ด้านความปลอดภัย ผูจ้ ดั หำสิ นค้ำและบริ กำรจะต้องช่วยเหลือลูกค้ำใน
กรณี ที่มีกำรละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคลและกรณี ที่ตอ้ งสงสัยหรื อมี ควำมเป็ นไปได้วำ่ จะมีกำรละเมิดข้อมูล
ส่ วนบุคคล (แต่ละเหตุกำรณ์เรี ยกว่ำ “เหตุการณ์ ด้านความปลอดภัย”) โดย (1) แจ้งให้ลูกค้ำทรำบภำยใน
24 ชัว่ โมงนับแต่ได้รับทรำบถึงเหตุกำรณ์ดำ้ นควำมปลอดภัยดังกล่ำว (2) ให้ขอ้ มูลและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดแก่ลูกค้ำตำมควำมรู ้ของตนหรื อที่อยูใ่ นควำมครอบครองหรื อควำมควบคุมของตนที่เกี่ยวข้องกับ
เหตุกำรณ์ดำ้ นควำมปลอดภัยดังกล่ำว และ (3) ให้ควำมร่ วมมือกับลูกค้ำและทำตำมขั้นตอนตำมที่ลูกค้ำ
ต้องกำรตำมสมควรเพื่อช่วยในกำรตรวจสอบ บรรเทำและเยียวยำแก้ไขเหตุกำรณ์ดำ้ นควำมปลอดภัยใดๆ

2.9

การรักษาความปลอดภัย ผูจ้ ดั หำสิ นค้ำและบริ กำรจะต้องจัดให้มีและคงไว้ซ่ ึ งมำตรกำรทำงเทคนิ ค และ
มำตรกำรเกี่ยวกับองค์กรที่เหมำะสมที่จำเป็ นในกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้ำจำกกำรทำลำย
ควำมเสี ยหำย กำรสูญหำย กำรเปลี่ยนแปลงโดยบังเอิญหรื อโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย กำรเปิ ดเผยหรื อกำร
เข้ำถึงโดยไม่ได้รับอนุ ญำต รวมถึงมำตรกำรที่ กำหนดไว้ในตำรำงกำรรักษำควำมปลอดภัยข้อมูลของ
ลูกค้ำตำมที่ปรำกฏใน https://www.pmi.com/legal/legal-documents และ (โดยไม่กระทบต่อหน้ำที่ที่ระบุ
ไว้ขำ้ งต้น) ตำมที่ กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูล ส่ วนบุคคลกำหนดไว้ ผูจ้ ดั หำสิ นค้ำและบริ กำรจะต้องทำให้
มัน่ ใจว่ำบุคคลใดๆ ที่ ได้รับอนุญำตให้ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้ำจะต้องปฏิ บตั ิตำมหน้ำที่
ตำมข้อกำหนดในเรื่ องกำรรักษำควำมลับ
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(คำแปลภำษำไทย)
2.10

ลูกค้ าในฐานะผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคลบางประการที่เกี่ยวข้ องกับผู้จัดหาสิ นค้ าและบริการ ลูกค้ำและ
บริ ษทั ในเครื อของลูกค้ำจะประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลบำงประกำรที่ เกี่ ยวข้องกับผูจ้ ดั หำสิ นค้ำและ
บริ กำร บริ ษทั ในเครื อของผูจ้ ดั หำสิ นค้ำ และบริ กำร ผูจ้ ัดหำสิ นค้ำและบริ กำรของผูจ้ ดั หำสิ นค้ำและ
บริ กำรและบริ ษทั ในเครื อของผูจ้ ดั หำสิ นค้ำและบริ กำร รวมถึงพนักงำนของผูจ้ ดั หำสิ นค้ำและบริ กำรและ
บริ ษทั ในเครื อของผูจ้ ดั หำสิ นค้ำและบริ กำร ในนำมของตนเอง (โดยที่แต่ละคนเป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่วน
บุ ค คล) สำหรั บ รำยละเอี ย ดเพิ่ มเติ ม โปรดพิ จำรณำประกำศเกี่ ยวกับนโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัวของ
หุน้ ส่วนทำงธุรกิจที่ https://www.pmi.com/legal/legal-documents
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