
นโยบายการใช้คุกกี ้
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 พฤษภาคม 2565 
 
เรียน ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
 
        บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จาํกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือของเรา (บริษัทฯ) (“ในที่นี้รวมเรียกว่า 
บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่าน อย่างไรก็
ตาม เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพแก่ท่าน รวมถึงประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือ
บนแพลทฟอร์มอื่น ๆ ในอินเตอร์เน็ตของบริษัทฯ เป็นต้น (เรียกรวมกันว่า ”เว็บไซต์”) บริษัทฯ อาจเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน และการใช้งาน
เว็บไซต์ของท่าน (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยการใช้คุกกี้ หรือ เทคโนโลยีอื่นใดที่คล้ายคลึง
กันเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถอำนวยความสะดวกในการใช้งาน
เว็บไซต์ พัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ และตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของท่าน ตามปกติ
ข้อมูลจะไม่ระบุถึงท่านโดยตรง แต่สามารถมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ปรับเข้ากับเฉพาะบุคคล
ได้มากขึ้น เนื่องจากบริษัทเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถเลือกที่จะไม่อนุญาตคุกก้ี
บางประเภทได้ โดยเลือกในส่วนหัวของหมวดต่าง ๆ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของ
บริษัท อย่างไรก็ตาม การบล็อกคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์และ
บริการที่บริษัทสามารถมอบให้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน 
นโยบายคุกก้ีฉบับนี้อธิบายถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

• คุกกี้คืออะไร  

• บริษัทฯ ใช้ คุกกี้ประเภทใด 

• บริษัทฯ ใช้คุกก้ีอย่างไร  

• การจัดการคุกก้ี 
 
1. คุกกี้คืออะไร 

 คุกกี้คือแฟ้มข้อมูลขนาดเล็กซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เช่น 
สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งโดยปกติคุกกี้จะทำหน้าที่
บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล์ รหัสผู้ใช้งาน ไอพี
แอดเดรส (IP Address) และคำค้นหา และการตั้งค่าผู้ใช้งานต่าง ๆ (เช่น ภาษา) เป็นต้น คุกกี้จะช่วยให้
บริษัทฯ ทราบว่า ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไร เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถพัฒนาปรับปรุง
ประสบการณ์การใช้งาน หรือ การให้บริการแก่ท่านให้ดียิ่งขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านได้ โดย



การบันทึกการตั้งค่าของคุกกี้ จะช่วยจดจำการตั้งค่าการใช้งานของท่าน ซึ่งจะทำให้การเข้าเยี่ยมชม
เว็บไซต์ของท่านในครั้งต่อไปเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการของท่านมาก
ยิ่งขึ้น 

 

2. บริษัทฯ ใช้คุกกี้ประเภทใด 
บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้ ดังต่อไปนี้ เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ก. คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) 
ข. คุกกี้เพ่ือช่วยการทำงานของเว็บไซต์ (Site Functionality Cookies) 
ค. คุกกี้เพ่ือการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Site Analytical/ Performance Cookies) 
ง. คุกกี้การกำหนดเป้าหมายและการโฆษณา (Marketing Cookies) 

 
3. บริษัทฯ ใช้คุกกี้อย่างไร 
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึง การตั้งค่าการใช้งานของ
ท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยการนำไฟล์คุกกี้จำนวนหนึ่งเข้าสู่เว็บบราวเซอร์ของท่าน 
ในกรณีนี้ บริษัทฯใช้คุกกี้เพ่ือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  
 

หมวดหมู่ของคุกกี้ คำอธิบายหมวดหมู่ของคุกกี้ อายุการ 
ใช้งาน 

ก. คุกกี้ประเภทท่ีมีความ
จำเป็นอย่างย่ิงต่อการทำงาน
ของเว็บไซต์ (Strictly 
Necessary Cookies) 

คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของ
เว็บไซต์ ซึ ่งรวมถึงคุกกี ้ที ่ทำให้ท่านสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้
อย่างปลอดภัย 

90 วัน 

ข. คุกกี้เพื่อช่วยการทำงาน
ของเว็บไซต์ (Site 
Functionality Cookies) 

คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถท่องเว็บไซต์และ
ใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ของเรา เช่น การลงทะเบียน 
การล ็อคอินเข ้าส ู ่ระบบ  เป ็นต ้น โดยค ุกกี้
ประเภทนี ้ ใช ้ในการจดจำตัวท่านเมื ่อท ่าน
กลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้เรา
สามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน ปรับให้
เว็บไซต์ของเราตอบสนองความต้องการใช้งาน
ของท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ 
ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่
ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์ 

90 วัน 



หมวดหมู่ของคุกกี้ คำอธิบายหมวดหมู่ของคุกกี้ อายุการ 
ใช้งาน 

ค. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/
วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ 
(Site Analytical/ 
Performance Cookies) 

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำและ
นับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้
เราทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ 
เพ ื ่อปร ับปร ุงการทำงานของเว ็บไซต ์ให ้มี
คุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีก
ทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี ่ยวกับวิธีการ
เข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ ่งจะ
ช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้
ผู ้ใช้งานสามารถค้นหาสิ ่งที ่ต้องการได้อย่าง
ง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของ
ผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของ
เรา 

90 วัน 

ง. คุกกี้การกำหนดเป้าหมาย
และการโฆษณา (Marketing 
Cookies) 

คุกกี้เหล่านี้อาจได้รับการตั้งค่าผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทโดยพันธมิตรด้านโฆษณา ซึ ่งสามารถ
แบ่งปันและใช้โดยบริษัทเหล่านั ้นเพื ่อสร้าง
ข้อมูลความสนใจของท่าน รวมทั้งแสดงโฆษณา
ที่เกี ่ยวข้องแก่ท่านบนเว็บไซต์อื ่น ๆ โดยจะ
ขึ ้นอยู ่ก ับการระบุเบราว์เซอร์และอุปกรณ์
อินเทอร์เน็ตของท่านเป็นการเฉพาะ หากท่าน
ไม่อนุญาตคุกกี ้เหล่านี ้ ท่านจะเห็นโฆษณาที่
กำหนดเป้าหมายน้อยลง 

90 วัน 

 
โปรดทราบว่าคุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการ
ทำงานต่าง ๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ เช่น บริการ
วิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงาน 
หรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ท่านควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วน
บุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพ่ือให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้ 
 
4. การจัดการคุกกี้ 
ท่านสามารถจัดการคุกกี้ โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกก้ี โดยการยอมรับ ปฏิเสธ หรือ ตั้งคา่ปิดเฉพาะ
บางคุกกี้ ซึ่งท่านสามารถดำเนินการดังกล่าวได้โดยการเลือกการตั้งค่าคุกกี้หรือตั้งค่าบราวเซอร์ของท่าน 



เช่น ห้ามการใช้งานคุกกี้เพ่ือการโฆษณา โดยการเลือกปิดการใช้งานคุกกี้ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การตั้งค่า
คุกกี้ดังกล่าวอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ เนื่องจากบางคุกกี้อาจส่งผลทำให้
ท่านอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์บางส่วน หรืออาจไม่สามารถเก็บข้อมูลการตั้งค่าการใช้งานของท่านได้ 
นอกจากนี้ อาจส่งผลต่อการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งอาจทำให้ไม่อาจแสดงผลได้อย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ 
 
5. ประกาศความเป็นส่วนตัว 
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน โปรดอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ซึ่งเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
โดยนโยบายการใช้คุกก้ีนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ 
 
6. การแก้ไขนโยบายคุกกี้ 
เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขประกาศฉบับนี้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้เป็นระยะ ๆ เพ่ือ
ตรวจสอบนโยบายคุกกี้ รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เราจะปรับปรุงข้อมูลที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบัน และในกรณีท่ีเหมาะสม เราอาจจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผ่าน
ทางอีเมล์ที่ท่านได้ให้ไว้ 
 
7. การจัดการกับเรื่องร้องเรียน หรือข้อสงสัย 

ในกรณีทีม่ขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 
การเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลู การใชส้ทิธ ิหรอืมขีอ้รอ้งเรยีนใด ๆ สามารถตดิตอ่ PRINC ได้
ตามช่องทางดงัต่อไปนี้ 
 
 

เจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

สถานทีต่ดิต่อ: บรษิทั พริน้ซเิพลิ แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) เลขที ่29 อาคารบางกอกบสิซเิน
สเซน็เตอร ์ชัน้ 23 ซอยสุขมุวทิ 63 (เอกมยั) ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 10110  
หมายเลขโทรศพัท:์ 02-714-2173 
 

เจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของบรษิทัในเครอืแยกตามแต่ละบรษิทั ตามรายละเอยีดทีป่รากฏ
ใน เอกสารแนบทา้ย  

 



เอกสารแนบ 1  

รายช่ือบริษทัในเครอื  

บรษิทั พริน้ซเิพลิ แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัในเครอื ในนโยบำยฉบบันี้ ใหห้มำยควำมถงึ
บรษิทั ดงัต่อไปนี้  

ช่ือบริษทั ช่องทางการติดต่อ 
1. บรษิทั พริน้ซเิพลิ แคปิตอล จ ำกดั 

(มหำชน) 
เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  
: นำงสำวแพร โฮ่วรงักูร 
สถำนที่ติดต่อ : เลขที่  29 อำคำรบำงกอกบิสซิเน
สเซ็นเตอร์  ชัน้ 23 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 10110  
หมำยเลขโทรศพัท ์: 02-0092015 
อเีมล: dpo@principalcapital.co.th 

2. บรษิทั พริน้ซเิพลิ เฮลทแ์คร ์จ ำกดั เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  
: นำงสำวแพร โฮ่วรงักูร 
สถำนที่ติดต่อ : เลขที่  29 อำคำรบำงกอกบิสซิเน
สเซ็นเตอร์  ชัน้ 23 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 10110  
หมำยเลขโทรศพัท ์: 02-0092015 
อเีมล: dpo.prinh@princhealth.com 

3 บรษิทั พริน้ซเิพลิ แคปิตอล จ ำกดั 
(มหำชน) สำขำ 1 
(โรงพยำบำลพริน้ซ ์สุวรรณภูม)ิ 

เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  
: นำงสำวณฐัมน  ทพัวเิศษ 
สถำนที่ติดต่อ: เลขที่ 35/2 หมู่ 12 ถนนบำงนำ-ตรำด  
ต ำบลบำงแกว้ อ.บำงพล ีจงัหวดัสมุทรปรำกำร 10540 
หมำยเลขโทรศพัท ์: 02-0805999 
อเีมล: dpo.psuv@princhealth.com 

4 บรษิทั โรงพยำบำลปำกน ้ำโพ จ ำกดั 
(โรงพยำบำลพริน้ซ ์ปำกน ้ำโพ) 

เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  
: พนัโทนำยแพทย ์สมชัชำ เบีย้จรสั 
สถำนที่ติดต่อ: เลขที่ 96/12 หมู่ 9 ถนนสำยเอเชีย  
ต ำบลนครสวรรค์ตก อ ำเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์ 
60000 
หมำยเลขโทรศพัท ์: 056-000111 
อเีมล : dpo.ppnp@princhealth.com 



ช่ือบริษทั ช่องทางการติดต่อ 
5 บรษิทั พริน้ซเิพลิ เฮลทแ์คร ์- อุทยั 

จ ำกดั 
(โรงพยำบำลพริน้ซ ์อุทยัธำนี) 
 

เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 
: นำงสำวพนมภรณ์ อำรยี ์ 
สถำนทีต่ดิต่อ: เลขที ่256 หมู่ 2 ต ำบลสะแกกรงั อ ำเภอ
เมอืงอุทยัธำนี จงัหวดัอุทยัธำนี 61000 
หมำยเลขโทรศพัท ์: 056-049899 
อเีมล : dpo.puth@princhealth.com 

6 บรษิทั พษิณุเวช จ ำกดั 
(โรงพยำบำลพษิณุเวช) 

เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 
: นำงสำวรสรนิทร ์แซ่เตยีว  
สถำนที่ตดิต่อ: เลขที่ 211 ถนนขุนพเิรนทรเทพ ต ำบล
ในเมอืง อ ำเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 65000 
หมำยเลขโทรศพัท ์: 055-909000 
อเีมล : dpo.psv@princhealth.com 

7 บรษิทั สหแพทยพ์จิติร จ ำกดั 
(โรงพยำบำลพษิณุเวช พจิติร) 

เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 
: นำงเพรศิพกัตร ์ศรวีุฒพิงษ์   
สถำนทีต่ดิต่อ: เลขที ่2/158 ถนนศรมีำลำ ต ำบลในเมอืง 
อ ำเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร  66000 
หมำยเลขโทรศพัท ์: 056-613316 
อเีมล : dpo.ppch@princhealth.com 

8 บรษิทั โรงพยำบำลพษิณุเวช
อุตรดติถ ์จ ำกดั 
(โรงพยำบำลพษิณุเวช อุตรดติถ)์ 

เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  
: นำงสำวธนปพร นฤภยั 
สถำนทีต่ดิต่อ: เลขที ่888 หมู่ที ่5 ต ำบลป่ำเซ่ำ อ ำเภอ
เมอืงอุตรดติถ ์จงัหวดัอุตรดติถ ์53000 
หมำยเลขโทรศพัท ์: 055-409000 
อเีมล : dpo.putd@princhealth.com 

9 บรษิทั พริน้ซเิพลิ เฮลทแ์คร ์- ล ำพนู 
จ ำกดั 
(โรงพยำบำลศริเิวชล ำพนู) 

เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  
: นำงสำวคุณวรำภรณ์ พำสวสัดิ ์
สถำนที่ตดิต่อ: เลขที่ 7 หมู่ที่ 5 ต ำบลเวยีงยอง อ ำเภอ
เมอืงล ำพนู จงัหวดัล ำพนู 51000 
หมำยเลขโทรศพัท ์: 053-582888 
อเีมล : dpo.plpn@princhealth.com 

10 บรษิทั พริน้ซเิพลิ เฮลทแ์คร ์- ชุมพร 
จ ำกดั 
(โรงพยำบำลวริชัศลิป์) 

เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  
: นำงสำวณฐัชสิำ สทิธ ิ



ช่ือบริษทั ช่องทางการติดต่อ 
สถำนที่ติดต่อ: เลขที่ 18/22 ถนนปรมินทรมรรคำ 
ต ำบลลท่ำตะเภำ อ ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
86000 
หมำยเลขโทรศพัท ์: 077-542555 
อเีมล : dpo.pcpn@princhealth.com 

11 บรษิทั พริน้ซเิพลิ เฮลทแ์คร ์- 
อุบลรำชธำนี จ ำกดั 
(โรงพยำบำลพริน้ซ ์อุบลรำชธำนี) 

เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  
: นำยแพทยปิ์ยวฒัน์ จริปัปภำ 
สถำนที่ตดิต่อ: เลขที่ 139 ถนนพลแพน ต ำบลในเมอืง 
อ ำเภอเมอืงอุบลรำชธำนี จงัหวดัอุบลรำชธำนี 34000 
หมำยเลขโทรศพัท ์: 045-2449999 
อเีมล : dpo.pubn@princhealth.com 

12 บรษิทั พริน้ซเิพลิ เฮลทแ์คร ์- ศรสีะ
เกษ จ ำกดั 
(โรงพยำบำลพริน้ซ ์ศรสีะเกษ) 

เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  
: นำงสำวปำรชิำต ิช่วยสุข 
สถำนที่ติดต่อ: เลขที่ 888 หมู่ที่ 11 ถนนศรีสะเกษ-
อุทุมพรพิสยั ต ำบลหญ้ำปล้อง อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ 
จงัหวดัศรสีะเกษ 33000 
หมำยเลขโทรศพัท ์: 045-968888 
อเีมล : dpo.pssk@princhealth.com 

13 บรษิทั พริน้ซเิพลิ เฮลทแ์คร ์- 
สกลนคร จ ำกดั 
 

เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  
: นำงสำวแพร โฮ่วรงักูร 
สถำนที่ติดต่อ : เลขที่  29 อำคำรบำงกอกบิสซิเน
สเซ็นเตอร์  ชัน้ 23 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 
10110 
หมำยเลขโทรศพัท ์: 02-0092015 
อเีมล: dpo.psnk@princhealth.com 

14 บรษิทั ใกลบ้ำ้นใกลใ้จ จ ำกดั 
(คลนีิกใกลบ้ำ้นใกลใ้จ) 

เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  
: นำงสำวณฎัฐศริ ิก๋ำแกว้ 
สถำนที่ติดต่อ : เลขที่  29 อำคำรบำงกอกบิสซิเน
สเซ็นเตอร์  ชัน้ 23 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 
10110 
หมำยเลขโทรศพัท ์: 02-0092015 
อเีมล: dpo.kbkj@princhealth.com 



ช่ือบริษทั ช่องทางการติดต่อ 
15 บรษิทั ผวิดคีลนีิก เอสเธตคิส ์จ ำกดั 

(ผวิดคีลนีิก) 
เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  
: นำยแพทยศ์ลัยวทิย ์จติตม์ติรภำพ 
สถำนที่ติดต่อ : เลขที่  29 อำคำรบำงกอกบิสซิเน
สเซ็นเตอร์  ชัน้ 23 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 
10110 
หมำยเลขโทรศพัท ์: 02-0092015  
อเีมล: dpo.ppwd@princhealth.com 

16 บรษิทั พริน้ซเิพลิ เอน็เคจ ีจ ำกดั เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  
: นำยเสกศษิฎ์ เกตุโต 
สถำนที่ติดต่อ : เลขที่  29 อำคำรบำงกอกบิสซิเน
สเซ็นเตอร์  ชัน้ 23 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 
10110 
หมำยเลขโทรศพัท ์: 02-0092015 
อเีมล: dpo.pnkg@princhealth.com 

17 บรษิทั ว ีเรสซเิดนซ ์จ ำกดั เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  
: นำงนำรนิรตัน์ เพชรน้อย 
สถำนทีต่ดิต่อ: 18,22,22/1 ซอยพำสนำ 1 ถนนสุขุมวทิ 
63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร
หมำยเลขโทรศพัท ์: 02-2044343 
อเีมล: narinrat.p@the-ascott.com 

18 บรษิทั ว ีบรลิเลีย่นกรุ๊ป โฮลดิง้ 
จ ำกดั 

เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  
: นำงสำวแพร โฮ่วรงักูร 
สถำนที่ติดต่อ : เลขที่  29 อำคำรบำงกอกบิสซิเน
สเซ็นเตอร์  ชัน้ 23 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 10110  
หมำยเลขโทรศพัท ์: 02-0092015 
อเีมล: dpo@principalcapital.co.th 

19 บรษิทั วเีอม็อเีอ จ ำกดั เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  
: นำงสำววำสนำ จนัทรต์ร ี
สถำนที่ติดต่อ: 1 ซอยสวนพลู แขวงทุ่งมหำเมฆ เขต
สำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
หมำยเลขโทรศพัท ์: 02-343-6789 



ช่ือบริษทั ช่องทางการติดต่อ 
อเีมล: wasana.juntree@execapartments.com 

20 บรษิทั บำ้นฉำง บสิสเินส ดสีทรคิท ์
จ ำกดั 

เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  
: นำงสำวแพร โฮ่วรงักูร 
สถำนที่ติดต่อ : เลขที่  29 อำคำรบำงกอกบิสซิเน
สเซ็นเตอร์  ชัน้ 23 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 10110  
หมำยเลขโทรศพัท ์: 02-0092015 
อเีมล: dpo@principalcapital.co.th 
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