
 

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 



(ค  ำแปลภำษำไทย) 
 

2 of 2 

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/legal-

documents. 

 

https://www.pmi.com/legal/legal-documents
https://www.pmi.com/legal/legal-documents
https://www.pmi.com/legal/legal-documents
https://www.pmi.com/legal/legal-documents
https://www.pmi.com/legal/legal-documents
https://www.pmi.com/legal/legal-documents


(ค  ำแปลภำษำไทย) 

 
 

 

เอกสารเกีย่วกบัการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ค าจ ากดัความ  

ค ำท่ีระบุไวด้ำ้นล่ำงน้ีให้มีควำมหมำยตำมท่ีก ำหนดไว ้แต่ใชเ้พียงเพื่อวตัถุประสงคข์องเอกสำรฉบบัน้ี
เท่ำนั้น 

“บริษัท ในเครือ” หมำยถึงบริษทัท่ีควบคุม ถูกควบคุมโดย หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมร่วมกนักบับริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม โดยท่ี “กำรควบคุม” หมำยถึงควำมสำมำรถในกำรควบคุม
กิจกำรของอีกฝ่ำยโดยกำรเป็นเจำ้ของ โดยสญัญำ หรือโดยประกำรอ่ืนใด 

“ข้อตกลง” หมำยถึงขอ้ตกลงแนบทำ้ยเอกสำรฉบบัน้ี 

“ลูกค้า” หมำยถึงสมำชิกของกลุ่มลูกคำ้ท่ีเป็นคู่สญัญำในขอ้ตกลง 

“กลุ่มลูกค้า” หมำยถึงลูกคำ้และบริษทัในเครือทั้งหมดของลูกคำ้ (และค ำวำ่ “สมำชิกของกลุ่มลูกคำ้” จะ
ถูกแปลควำมตำมนั้น)] 

“ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า” หมำยถึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี (1) ลูกคำ้หรือบุคคลท่ีท ำหนำ้ท่ีในนำมของ
ลูกคำ้มอบใหแ้ก่ผูจ้ดัหำสินคำ้หรือบริกำรหรืออนุญำตให้ผูจ้ดัหำสินคำ้หรือบริกำรสำมำรถเขำ้ถึงไดต้ำม
ขอ้ตกลง หรือ (2) ผูจ้ดัหำสินคำ้หรือบริกำรจดัท ำข้ึนจำกกำรใหบ้ริกำร 

“การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึงกำรละเมิดกำรรักษำควำมปลอดภยัใด ๆ ท่ีน ำไปสู่กำรท ำลำย 
ควำมเสียหำย กำรสูญเสีย กำรเปล่ียนแปลงโดยบงัเอิญหรือโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย กำรเปิดเผยหรือกำร
เขำ้ถึงโดยไม่ไดรั้บอนุญำตซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคำ้ท่ีถูกส่งต่อ ถูกจดัเก็บ หรือถูกประมวลผลโดย
วธีิอ่ืน  

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึงบุคคลดว้ยตนเองหรือโดยร่วมกนักบัผูอ่ื้นท่ีก ำหนดวตัถุประสงค์
และวธีิกำรในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึงบุคคลท่ีประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลในนำมของผูค้วบคุม
ขอ้มูลส่วนบุคคล 

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึงบุคคลท่ีระบุตวัตนหรือสำมำรถระบุตวัตนได ้โดยบุคคล “ท่ีสำมำรถ
ระบุตวัตนได้” คือบุคคลท่ีสำมำรถระบุตวัตนไดไ้ม่ว่ำโดยทำงตรงหรือโดยทำงออ้ม รวมถึงโดยกำร
อำ้งอิงถึงส่ิงระบุตวับุคคล เช่น ช่ือ หมำยเลขประจ ำตวั ขอ้มูลระบุต ำแหน่ง ส่ิงระบุตวับุคคลออนไลน์ 
หรือโดยกำรอำ้งอิงถึงปัจจยัหน่ึงหรือหลำยปัจจยัท่ีเป็นลกัษณะเฉพำะของอตัลกัษณ์ทำงกำยภำพ ทำง
สรีรวทิยำ ทำงพนัธุกรรม ทำงจิตใจ ทำงเศรษฐกิจ ทำงวฒันธรรม หรือทำงสงัคมของบุคคลนั้น 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึงขอ้มูลใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
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“ประมวลผล” (รวมถึงกำรใชใ้นบริบทอ่ืน เช่น “กำรประมวลผล”) หมำยถึงกำรด ำเนินกำรใดๆ กบัขอ้มูล
ไม่วำ่จะดว้ยวิธีกำรอตัโนมติัหรือไม่ก็ตำม เช่น กำรเก็บรวบรวม กำรบนัทึก กำรจดัระเบียบ กำรจดัเก็บ 
กำรปรับเปล่ียนหรือกำรดดัแปลง กำรเรียกคืน กำรให้ค  ำปรึกษำ กำรใช ้กำรเปิดเผย (โดยกำรส่ง กำร
เผยแพร่หรือกำรท ำให้พร้อมใชง้ำนโดยวิธีอ่ืนใด) กำรจดัต ำแหน่ง หรือกำรรวม กำรบล็อก กำรลบหรือ
กำรท ำลำย 

“บริการ” หมำยถึงบริกำรท่ีจะจดัใหภ้ำยใตข้อ้ตกลง 

“ผู้จดัหาสินค้าหรือบริการ” หมำยถึงคู่สญัญำในขอ้ตกลงท่ีไม่ไดเ้ป็นสมำชิกของกลุ่มลูกคำ้ 

2. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

2.1 การแต่งตั้ง ลูกคำ้แต่งตั้งให้ผูจ้ดัหำสินคำ้และบริกำรเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของตน ผูจ้ดัหำ
สินค้ำและบริกำรจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกคำ้แต่เพียง (1) ในนำมของลูกค้ำ (2) เพื่อ
ให้บริกำร (3) เท่ำท่ีจ ำเป็นในกำรให้บริกำร (4) ตำมค ำสั่งท่ีสมเหตุสมผลและเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็น
คร้ังครำวของลูกคำ้ และ (5) เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีใชบ้งัคบัทั้งหมด 
ผูจ้ดัหำสินคำ้และบริกำรจะตอ้งท ำให้แน่ใจว่ำบุคคลใดๆ ท่ีด ำเนินกำรภำยใตอ้ ำนำจหน้ำท่ีของผูจ้ดัหำ
สินคำ้และบริกำรท่ีสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคำ้ไดจ้ะตอ้งปฏิบติัตำมหนำ้ท่ีตำมสัญญำท่ีให้
ควำมคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคำ้ท่ีเท่ำเทียมกนักบัท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นเอกสำรฉบบัน้ี 

2.2 ผู้ประมวลผลช่วง ผูจ้ดัหำสินคำ้และบริกำรไม่อำจแต่งตั้งผูรั้บจำ้งช่วงใดๆ เป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลช่วงเพ่ือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคำ้โดยไม่ไดรั้บควำมยนิยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก
ลูกคำ้ก่อนได ้หำกผูจ้ดัหำสินคำ้และบริกำรแต่งตั้งผูรั้บจำ้งช่วงรำยใดให้เป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลช่วง ผูจ้ดัหำสินคำ้และบริกำรจะตอ้งวำ่จำ้งผูรั้บจำ้งช่วงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรภำยใตข้อ้ก ำหนดท่ีให้
ควำมคุม้ครองท่ีเทียบเท่ำกนักบัท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นเอกสำรฉบบัน้ี 

2.3 การถ่ายโอนข้อมูล ผูจ้ ัดหำสินคำ้และบริกำรไม่อำจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคำ้นอกเขต
ประเทศของลูกคำ้ไดเ้วน้แต่จะไดด้ ำเนินกำรดงัต่อไปน้ีก่อน (1) ไดรั้บควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
จำกลูกคำ้ก่อน และ (2) ท ำควำมตกลงกบัลูกคำ้และวำงมำตรกำรท่ีจ ำเป็นเพ่ือให้แน่ใจว่ำกำรถ่ำยโอน
เป็นไปตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีใชบ้งัคบั 

2.4 การช่วยเหลือลูกค้า เม่ือลูกคำ้ร้องขอ ผูจ้ดัหำสินคำ้และบริกำรจะตอ้งช่วยเหลือลูกคำ้ในกำรประเมินผล
กระทบจำกกำรประมวลผลอนัเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคำ้รวมถึงโดยกำรด ำเนินกำร
ดงัต่อไปน้ี (1) ใหค้  ำอธิบำยอยำ่งเป็นระบบเก่ียวกบัวิธีกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคำ้ (2) ให้
ค  ำอธิบำยเก่ียวกบัมำตรกำรท่ีไดด้ ำเนินกำรเพื่อคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคำ้และเพ่ือช่วยเหลือ
ลูกคำ้ในกำรตอบสนองต่อค ำร้องขอของเจ้ำของขอ้มูลส่วนบุคคลและ (3) ด ำเนินกำรประเมิน (ใน
รูปแบบของกำรประเมินผลกระทบเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล) ควำมเส่ียงเฉพำะท่ีผูจ้ดัหำ
สินคำ้และบริกำรตระหนกัถึงเก่ียวกบัสิทธิและเสรีภำพของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเกิดข้ึนจำกหรือท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรประมวลผลของผูจ้ดัหำสินคำ้และบริกำร ทั้งน้ี ผูจ้ดัหำสินคำ้และบริกำรจะตอ้งช่วยเหลือ



(ค  ำแปลภำษำไทย) 
 

หนำ้ 3 of 4 

 

ลูกคำ้เม่ือมีกำรร้องขอตำมสมควรดว้ยในกรณีท่ีลูกคำ้ตดัสินใจท่ีจะด ำเนินกำรปรึกษำหำรือกบัหน่วยงำน
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งก่อน 

2.5 การตรวจสอบ ผูจ้ดัหำสินคำ้และบริกำรจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทั้งหมดท่ีจ ำเป็นแก่ลูกคำ้เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึง
กำรปฏิบติัตำมเอกสำรฉบบัน้ีและตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและจะตอ้งอนุญำต
และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ (รวมถึงกำรตรวจสอบอย่ำงละเอียด) เก่ียวกับกำรปฏิบัติตำม
ดงักล่ำวซ่ึงด ำเนินกำรโดยลูกคำ้หรือผูต้รวจสอบรำยอ่ืนท่ีไดรั้บค ำสั่งจำกลูกคำ้ (เม่ือไดรั้บกำรบอกกล่ำว
ตำมสมควรและด ำเนินกำรภำยในเวลำท ำกำรปกติ)  

2.6 การส่งคืนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ภำยใน 14 วนันับจำกวนัครบก ำหนดอำยุ (หรือวนัส้ินสุด) ของ
ขอ้ตกลง ผูจ้ดัหำสินคำ้และบริกำรจะตอ้งท ำลำยหรือส่งคืน (ตำมท่ีลูกคำ้เลือก) ขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งหมด
ของลูกคำ้ท่ีอยูใ่นควำมครอบครองหรือกำรควบคุมของผูจ้ดัหำสินคำ้และบริกำรไปยงัลูกคำ้ ขอ้ก ำหนดน้ี
จะไม่ใชบ้งัคบัในกรณีท่ีผูจ้ดัหำสินคำ้และบริกำรจะตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำยท่ีใชบ้งัคบัใดๆ ในกำรเก็บ
รักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคำ้บำงส่วนหรือทั้งหมด 

2.7 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีท่ีผูจ้ดัหำสินคำ้และบริกำรไดรั้บกำรติดต่อจำกบุคคลใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคำ้ (รวมถึงเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหรือหน่วยงำนคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล) ผูจ้ดัหำสินคำ้จะตอ้ง (1) แจง้ใหลู้กคำ้ทรำบภำยใน 1 วนัท ำกำรนบัแต่ไดรั้บกำรติดต่อ
ดงักล่ำว (2) ให้ควำมช่วยเหลือใดๆ ท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรตำมสมควรเพื่อให้ลูกคำ้สำมำรถตอบกลบักำรติดต่อ
ดงักล่ำวไดแ้ละ (3) ไม่ตอบกลบักำรติดต่อนั้นโดยตรงโดยไม่ไดรั้บอนุญำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก
ลูกคำ้ก่อน 

2.8 การช่วยเหลือเกี่ยวกับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย ผูจ้ดัหำสินคำ้และบริกำรจะตอ้งช่วยเหลือลูกคำ้ใน
กรณีท่ีมีกำรละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลและกรณีท่ีตอ้งสงสัยหรือมีควำมเป็นไปไดว้ำ่จะมีกำรละเมิดขอ้มูล
ส่วนบุคคล (แต่ละเหตุกำรณ์เรียกวำ่ “เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย”) โดย (1) แจง้ใหลู้กคำ้ทรำบภำยใน 
24 ชัว่โมงนบัแต่ไดรั้บทรำบถึงเหตุกำรณ์ดำ้นควำมปลอดภยัดงักล่ำว (2) ใหข้อ้มูลและเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดแก่ลูกคำ้ตำมควำมรู้ของตนหรือท่ีอยูใ่นควำมครอบครองหรือควำมควบคุมของตนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เหตุกำรณ์ดำ้นควำมปลอดภยัดงักล่ำว และ (3) ให้ควำมร่วมมือกบัลูกคำ้และท ำตำมขั้นตอนตำมท่ีลูกคำ้
ตอ้งกำรตำมสมควรเพ่ือช่วยในกำรตรวจสอบ บรรเทำและเยยีวยำแกไ้ขเหตุกำรณ์ดำ้นควำมปลอดภยัใดๆ 

2.9 การรักษาความปลอดภัย ผูจ้ดัหำสินคำ้และบริกำรจะตอ้งจดัให้มีและคงไวซ่ึ้งมำตรกำรทำงเทคนิคและ
มำตรกำรเก่ียวกบัองคก์รท่ีเหมำะสมท่ีจ ำเป็นในกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคำ้จำกกำรท ำลำย 
ควำมเสียหำย กำรสูญหำย กำรเปล่ียนแปลงโดยบงัเอิญหรือโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย กำรเปิดเผยหรือกำร
เขำ้ถึงโดยไม่ไดรั้บอนุญำต รวมถึงมำตรกำรท่ีก ำหนดไวใ้นตำรำงกำรรักษำควำมปลอดภยัขอ้มูลของ
ลูกคำ้ตำมท่ีปรำกฏใน https://www.pmi.com/legal/legal-documents และ (โดยไม่กระทบต่อหนำ้ท่ีท่ีระบุ
ไวข้ำ้งตน้) ตำมท่ีกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนดไว ้ผูจ้ดัหำสินคำ้และบริกำรจะตอ้งท ำให้
มัน่ใจว่ำบุคคลใดๆ ท่ีไดรั้บอนุญำตให้ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคำ้จะตอ้งปฏิบติัตำมหนำ้ท่ี
ตำมขอ้ก ำหนดในเร่ืองกำรรักษำควำมลบั 
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2.10 ลูกค้าในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบางประการที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดหาสินค้าและบริการ ลูกคำ้และ
บริษทัในเครือของลูกคำ้จะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลบำงประกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูจ้ดัหำสินคำ้และ
บริกำร บริษทัในเครือของผูจ้ดัหำสินคำ้และบริกำร ผูจ้ ัดหำสินคำ้และบริกำรของผูจ้ดัหำสินคำ้และ
บริกำรและบริษทัในเครือของผูจ้ดัหำสินคำ้และบริกำร รวมถึงพนกังำนของผูจ้ดัหำสินคำ้และบริกำรและ
บริษทัในเครือของผูจ้ดัหำสินคำ้และบริกำร ในนำมของตนเอง (โดยท่ีแต่ละคนเป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วน
บุคคล) ส ำหรับรำยละเอียดเพ่ิมเติม โปรดพิจำรณำประกำศเก่ียวกับนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัของ
หุน้ส่วนทำงธุรกิจท่ี https://www.pmi.com/legal/legal-documents 
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