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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แกไ้ขคร้ังท่ี 0 วนัท่ี 25 มิถุนายน 2563 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Policy) 

บริษทั เอ็น.ดี.รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) “บริษทัฯ”  มีการกาํหนดนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยกาํหนดวิธีดาํเนินการ

การเก็บรวบรวม การใช ้การจดัเก็บรักษา และการลบทาํลาย รวมทั้งการกาํหนดการให้สิทธิกบัเจา้ของขอ้มูล โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. คํานิยาม 

ข้อมูลส่วนบุคคล  หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงทาํให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได ้ไม่ว่าทางตรง หรือทางออ้ม แต่ไม่

รวมถึงขอ้มูลผูถึ้งแก่กรรม 

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว  หมายถึง ขอ้มูลท่ีเป็นเร่ืองส่วนบุคคลโดยแทข้องบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเส่ียงใน

การเลือกปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เช้ือชาติ เผ่าพนัธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา 

พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ หรือ

ขอ้มูลอ่ืนใด ซ่ึงกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในทาํนองเดียวกนัตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศ

กาํหนด 

เจ้าของข้อมูล   หมายถึง เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี บริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะ ผูถื้อ

หุ้น ลูกคา้ ผูข้าย ผูรั้บจา้งช่วง รวมทั้ง กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน บุคลากร ตวัแทน และบุคคลใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม

และดาํเนินงานต่างๆ ของบริษทัฯ 

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  หมายถึง พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมาย

ลาํดบัรองท่ีเก่ียวขอ้ง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติมใดๆ ในอนาคต 

การประมวลผล  หมายถึง การดาํเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอตัโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บ

รวบรวม การบนัทึก การจดัระบบ การจดัเก็บ การปรับเปล่ียนหรือการดดัแปลง การเรียกคืน การใช ้การเปิดเผย (โดยการส่ง 

โอน การเผยแพร่หรือการทาํให้สามารถเขา้ถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใด ๆ) การจดัเรียง การนาํมารวมกนั การบล็อกหรือ

จาํกดั การลบหรือการทาํลาย 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอาํนาจหนา้ท่ีตดัสินใจเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซ่ึงดาํเนินการเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลตามคาํส่ังหรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซ่ึงดาํเนินการ

ดงักล่าวไม่เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีจัดเก็บ 

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ เก็บรวมรวบภายใตน้โยบายน้ี เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในประเภท

ดงัต่อไปน้ี 

ลูกค้า ไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนตวั เช่น ช่ือ นามสกุล วนัเดือนปีท่ีเกิด ท่ีอยู่ ขอ้มูลตามท่ีระบุในบตัรประจาํตวัประชาชน ขอ้มูลการ

ติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศพัท ์ท่ีอยู ่ช่องทางติดต่อในโซเชียลมีเดีย ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้ และ/หรือ บริการ เช่น ประวติั

การซ้ือสินคา้ ประวติัการเคลมสินคา้ ขอ้ร้องเรียน ขอ้มูลท่ีเจา้ของขอ้มูล ไดใ้ห้ไวเ้ม่ือมาติดต่อบริษทัฯ หรือให้บริษทัฯ ดูแล

ให้บริการหลงัการขาย การทาํวิจยั และการสัมภาษณ์ ขอ้มูลเก่ียวกบัการเงิน เช่น หมายเลขบญัชีธนาคาร เป็นตน้ 
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คู่สัญญา ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบวิชาชีพ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ บุคคลธรรมดาท่ีเป็นคู่สัญญา หรือมี

ความเก่ียวขอ้งตามสัญญาใดๆ กบับริษทัฯ ซ่ึงหมายความรวมถึงคู่คา้ ผูข้าย ผูจ้ดัหา ผูใ้ห้บริการ ผูรั้บทาํงาน ท่ีปรึกษา และ

บุคคลอ่ืน ๆ ในลกัษณะคลา้ยคลึงกนั โดยมีขอ้มูลดงัน้ี ขอ้มูลส่วนตวั เช่น ช่ือ นามสกุล วนัเดือนปีท่ีเกิด รูปถ่าย หมายเลขบตัร

ประชาชน หมายเลขหนงัสือเดินทาง ขอ้มูลการติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศพัท ์ท่ีอยู ่

บุคลากรของบริษัทฯ ได้แก่ บุคคลธรรมดาท่ีเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลใดท่ีทาํงานให้แก่ บริษทัฯ ได้แก่ กรรมการ 

ผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร ผูเ้ช่ียวชาญและบุคคลท่ีไดรั้บเงินเดือน ค่าจา้ง สวสัดิการ และหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวของ

บุคลากรของบริษทัฯ ดว้ย โดยมีขอ้มูลดงัน้ี ขอ้มูลส่วนตวั เช่น ช่ือ นามสกุล ช่ือเล่น วนัเดือนปีท่ีเกิด รูปถ่าย ขอ้มูลตามท่ีระบุ

ในบตัรประจาํตวัประชาชน หมายเลขใบขบัขี่ ขอ้มูลการติดต่อ เช่น เบอร์โทรศพัท ์อีเมล ท่ีอยู่ ช่องทางติดต่อในโซเชียลมีเดีย 

ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ และเบอร์โทรสารทางธุรกิจ ขอ้มูลเก่ียวกบังาน เช่น ตาํแหน่ง วนัท่ีเร่ิมงาน ประเภทงาน สังกดัโรงงาน 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษา เช่น วุฒิการศึกษา และ ขอ้มูลสุขภาพ 

 

3. แหล่งท่ีมาของข้อมูล 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล ท่ีถูกเก็บรวบรวมและอยู่ภายใตน้โยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูล

ส่วนบุคคลท่ีเจา้ของขอ้มูลให้ไวก้บับริษทัฯ โดยตรง หรือขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวมจากเจา้ของขอ้มูล โดย

อตัโนมติั หรือขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ ไดรั้บมาจากบุคคลภายนอก โดยวิธีการต่างๆ ดงัน้ี 

- ขั้นตอนการแจง้ความประสงค ์จะซ้ือสินคา้ หรือย่ืนคาํร้องขอใชสิ้ทธิต่างๆ ของบริษทัฯ 

- จากความสมคัรใจของเจา้ของขอ้มูล  ในการทาํแบบสอบถาม (Survey) หรือ การโตต้อบทาง E-mail หรือ ช่องทางการ

ส่ือสารอ่ืนๆ ระหว่างบริษทัฯ กบัเจา้ของขอ้มูล  

- เก็บขอ้มูลจากขอ้มูลการใช ้Website ของบริษทัฯ ผา่น Browser’s cookies ของเจา้ของขอ้มูล  

 

4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล 

บริษทัฯ จะทาํการเก็บรวบรวม หรือใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล เพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินงานของบริษทัฯ เช่น 

การจดัซ้ือจดัจา้ง การทาํสัญญา การทาํธุรกรรมทางการเงิน การดาํเนินกิจกรรมของบริษทัฯ การติดต่อประสานงานต่างๆ หรือ

เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการทาํงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เช่น การจัดทาํฐานขอ้มูล วิเคราะห์และพฒันากระบวนการ

ดําเนินงานของบริษทัฯ และเพ่ือวตัถุประสงค์อ่ืนใดท่ีไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายหรือ

กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยบริษทัจะจดัเก็บและใชข้อ้มูลดงักล่าวตามระยะเวลาเท่าท่ีจาํเป็นตาม

วตัถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้เจา้ของขอ้มูลหรือตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวเ้ท่านั้น 

บริษทัจะไม่กระทาํการใดๆ แตกต่างจากท่ีระบุในวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มูล เวน้แต่ 

- ไดแ้จง้วตัถุประสงคใ์หม่ให้แก่เจา้ของขอ้มูลทราบ และไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล 

- เป็นการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัขอ้มูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
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บริษทัฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลไปให้บุคคลใด โดยปราศจากความยินยอม และจะเปิดเผยตาม

วตัถุประสงคท่ี์ไดมี้การแจง้ไว ้อย่างไรก็ดี เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ และการให้บริการแก่เจา้ของ

ขอ้มูล บริษทัฯ อาจมีความจาํเป็นในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล ให้แก่บริษทัในเครือ หรือบุคคลอ่ืนทั้งใน

และต่างประเทศ เช่น ผูใ้ห้บริการต่างๆ ท่ีตอ้งดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล โดยในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล

ให้แก่บุคคลดงักล่าว บริษทัฯ จะดาํเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็นความลบั และไม่นาํไปใชเ้พ่ือ

วตัถุประสงคอ่ื์นนอกเหนือจากขอบเขตท่ีบริษทัฯ ไดก้าํหนดไว ้

นอกจากน้ี บริษทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล ภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนด เช่น การเปิดเผยขอ้มูล

ต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกาํกบัดูแล รวมถึงในกรณีท่ีมีการร้องขอให้เปิดเผยขอ้มูลโดยอาศยัอาํนาจ

ตามกฎหมาย เช่น การร้องขอขอ้มูลเพ่ือการฟ้องร้องหรือดาํเนินคดีตามกฎหมาย หรือการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือ

บุคคลภายนอกอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางกฎหมาย 

 

6. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

- บริษทัฯ จะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลในระยะเวลาท่ีจาํเป็น เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามประเภทขอ้มูล

ส่วนบุคคลแต่ละประเภท เวน้แต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีนานขึ้น ในกรณีท่ีไม่สามารถระบุ

ระยะเวลาการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลไดช้ดัเจน บริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลไวต้ามระยะเวลาท่ีอาจคาดหมายไดต้าม

มาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายคุวามตามกฎหมายทัว่ไปสูงสุด 10 ปี) 

- บริษทัฯ จดัให้มีระบบการตรวจสอบเพ่ือดาํเนินการลบ หรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือพน้กาํหนดระยะเวลาการเก็บ

รักษาหรือท่ีไม่เก่ียวขอ้งหรือเกินความจาํเป็นตามวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น 

- กรณีท่ีบริษทัฯ ใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล โดยขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล บริษทัฯ จะประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวจนกว่าเจ้าของขอ้มูลจะแจง้ขอยกเลิกความยินยอมและ บริษทัฯ ดาํเนินการตามคาํขอของ

เจา้ของขอ้มูลเสร็จส้ินแลว้ อย่างไรก็ดี บริษทัฯ จะยงัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลเท่าท่ีจาํเป็นสําหรับบนัทึก

เป็นประวติัว่าท่านเคยยกเลิกความยินยอม เพ่ือให้ บริษทัฯ สามารถตอบสนองต่อคาํขอของท่านในอนาคตได ้

 

7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความลบั และความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัฯ ไดมี้มาตรการ ดงัน้ี 

- กาํหนดสิทธิในการเขา้ถึง การใช ้การเปิดเผย การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงการแสดงหรือยืนยนัตวับุคคล ผู ้

เขา้ถึงหรือใชข้อ้มูลส่วนบุคคล ตามแนวนโยบายสารสนเทศของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด 

- ในการส่ง การโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ รวมถึงการนาํขอ้มูลส่วนบคุคลไปเก็บบนฐานขอ้มูลในระบบอ่ืน

ใด ซ่ึงผูใ้ห้บริการรับโอนขอ้มูล หรือบริการเก็บรักษาขอ้มูลอยู่ต่างประเทศ ประเทศปลายทางท่ีเก็บรักษาขอ้มูลตอ้งมี

มาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรการตามนโยบายน้ี 

- ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนตามมาตรการการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของบริษทัฯ จนเป็นสาเหตุให้มีการละเมิด หรือการ

ร่ัวไหลของขอ้มูลส่วนบุคคล สู่ธารณะ บริษทัฯ จะดาํเนินการแจง้เจา้ของขอ้มูลให้ทราบโดยเร็ว รวมทั้งแจง้แผนการ

เยียวยาความเสียหายจากการละเมิดหรือการร่ัวไหลของขอ้มูลส่วนบุคคลสู่สาธารณะในกรณีท่ีเกิดจากความบกพร่องของ

บริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีความเสียหายใดๆ อนัเกิดจากการใชห้รือการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลต่อ
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บุคคลท่ีสาม รวมถึงการละเลย หรือเพิกเฉยการออกจากระบบ (Log out) ฐานขอ้มูล หรือระบบส่ือสารสังคมออนไลน์

ของบริษทั โดยการกระทาํของเจา้ของขอ้มูล หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล 

- บริษทัฯ มีการดาํเนินการสอบทาน และประเมินประสิทธิภาพของระบบรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลโดยหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน 

 

8. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ 

บริษทัฯ ไม่มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้บริการผูเ้ยาวเ์ป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อยา่งไรก็ตาม เน่ืองดว้ยลกัษณะขององคก์ร ผลิตภณัฑ์ 

และบริการของบริษทัฯ นั้น อาจเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบับุคคลท่ีมีอายุต ํ่ากว่า 20 ปี เป็นคร้ัง

คราว ในกรณีดงักล่าวนั้น บริษทัฯ จะปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ยาว ์ซ่ึงรวมถึงการขอความยินยอมจากผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรือผูใ้ชอ้าํนาจปกครองตามท่ีกฎหมายว่า

ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกาํหนด 

 

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

- สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดใ้ห้ความยินยอมไว ้ทั้งน้ี การเพิกถอนความ

ยินยอมยอ่มไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดใ้ห้ความยินยอมไวแ้ลว้ 

- สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลและขอทาํสําเนาขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิดเผยการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วน

บุคคลท่ีไม่ไดใ้ห้ความยินยอม 

- สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลให้ถูกตอ้ง 

- สิทธิในการลบขอ้มูลส่วนบุคคล 

- สิทธิในการระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล 

- สิทธิในการให้โอนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคล 

- สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

เจา้ของขอ้มูลสามารถขอใช้สิทธิดงักล่าวขา้งตน้ได ้โดยย่ืนคาํร้องขอใช้สิทธิต่อบริษทัฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือผ่านทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตามท่ีบริษทักาํหนด ใน ขอ้ 10 ช่องทางการติดต่อของบริษทั โดยบริษทัฯ จะพิจารณาและแจง้ผลการ

พิจารณาตามคาํร้องฯ ของเจา้ของขอ้มูล ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํร้องฯ ดงักล่าว ทั้งน้ี บริษทัอาจปฏิเสธการขอใช้

สิทธิของเจา้ของขอ้มูลไดใ้นกรณีท่ีมีกฎหมายกาํหนดไว ้

 

10. ช่องทางการติดต่อของบริษัท 

หากเจา้ของขอ้มูลมีคาํถามใดๆ เก่ียวกบันโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี หรือตอ้งการใชสิ้ทธิของท่านตามท่ีกาํหนด โปรด

กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มท่ีบริษทักาํหนด และส่งมายงับริษทัฯ รวมทั้งสามารถติดต่อกบับริษทัฯ โดยช่องทางต่างๆ ผา่น

ทางเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) ของบริษทัฯ โดยใชร้ายละเอียดการติดต่อดงัต่อไปน้ี 
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ฝ่ายตรวจสอบภายใน (IA) 

อีเมล : pimwan@ndrubber.co.th 

โทรศพัท ์: 038-160707 ต่อ 103 

โทรสาร : 033-047348 

ส่งไปรษณีย์มาท่ี 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน (IA) 

บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน)  

เลขท่ี 129 หมู่ 3 ถนน หนองชาก-พนสันิคม ตาํบล หนองอิรุณ อาํเภอ บา้นบึง จงัหวดั ชลบุรี  20220 

 

11. กฎหมายท่ีใช้บังคับ 

นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี อยู่ภายใตก้ารบงัคบัและการตีความตามกฎหมายไทย และศาลไทยเป็นผูมี้อาํนาจในการ

พิจารณาขอ้พิพาทใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นหรือเก่ียวขอ้งกบันโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี 

 

12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี ้

บริษทัฯ อาจทาํการเปล่ียนแปลงนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีเป็นคร้ังคราว เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงใดๆ 

ท่ีเก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล และเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงใดๆ ในกฎหมายว่า

ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีบริษทัฯ จะแจง้ให้ทราบถึงการแกไ้ขเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั

ใดๆ ดว้ยช่องทางท่ีเหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ แนะนาํให้ท่านตรวจสอบทบทวนนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี

เป็นคร้ังคราว 

ใหน้โยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี มีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต ่วนัท่ี 25 มิถุนายน 2563 เป็นตน้ไป 

__________________________________________________________________________________________ 


