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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ททีซีแีอล จ ากัด (มหาชน) 

(TTCL Personal Data Privacy Policy) 

 

 บริษัท ทีทีซีแอล จ ำกัด (มหำชน) มีควำมตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal Data 

Privacy) ซึ่งเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐำนส ำคญัในควำมเป็นสว่นตวัที่ตอ้งไดร้บัควำมคุม้ครองตำมรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทยและ

หลกัปฏิญญำสำกลวำ่ดว้ยเรือ่งสทิธิมนษุยชน ซึง่ทกุคนมีสทิธิที่จะไดร้บัควำมคุม้ครองตำมกฎหมำยที่วำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่น

บคุคล คณะกรรมกำรบริษัทจึงไดป้ระกำศใชน้โยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบริษัท (TTCL Personal Data Privacy Policy)  

เพื่อเป็นหลกัในกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ดงันี ้

 

1. ขอบเขตการบังคับใช้ 

1.1 นโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลนีบ้งัคบัใชก้บัคณะกรรมกำร กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทกุระดบัของ 

บรษัิท ทีทีซีแอล จ ำกดั (มหำชน) และบรษัิทยอ่ย รวมถึงคูค่ำ้ ผูใ้หบ้รกิำร และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีกบับรษัิท 

1.2 นโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลนีบ้งัคบัใชก้บัทกุกิจกรรมกำรด ำเนินงำนของบริษัทที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่น

บุคคลตำมค ำสั่งหรือในนำมของ บริษัท ทีทีซีแอล จ ำกัด (มหำชน) เป็นตน้ว่ำ ช่องทำงกำรจดัเก็บขอ้มลู ประเภท 

และรูปแบบของขอ้มลูที่จดัเก็บ วตัถปุระสงคข์องบรษัิทในกำรน ำขอ้มลูสว่นบคุคลไปใช ้กำรแบ่งปันขอ้มลูดงักลำ่ว

ใหก้บับคุคลอื่น ตลอดจนวิธีกำรท่ีบรษัิทด ำเนินกำรปกปอ้งขอ้มลูสว่นบคุคล   

      
2. ค านิยาม 

“บรษัิท” หมำยควำมวำ่ บรษัิท ทีทีซีแอล จ ำกดั (มหำชน) 

“บรษัิทยอ่ย” หมำยควำมว่ำ บริษัทจ ำกัด ซึ่งอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของบริษัท โดยมี

ลกัษณะเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำด

หลกัทรพัย ์

“บคุคล” หมำยควำมวำ่ บคุคลธรรมดำ   

“ขอ้มลูสว่นบคุคล” หมำยควำมว่ำ ขอ้มลูที่เก่ียวกบับคุคล ซึ่งท ำใหส้ำมำรถระบถุึงตวับคุคล

นัน้ได ้ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม เช่น ช่ือ นำมสกุล ภำพถ่ำย เลขบตัร

ประจ ำตวัประชำชน เลขหนงัสอืเดินทำง เลขบญัชีธนำคำร ที่อยู ่วนัเดือน

ปี เ กิด  ประวัติกำรศึกษำ ที่ อยู่ อี เมล เบอร์โทรศัพท์ Line ID และ                  

IP Address เชือ้ชำติ ศำสนำ ประวัติกำรแพทย ์ประวัติอำชญำกรรม  

เป็นตน้ แตไ่มร่วมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพำะ   
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“ขอ้มลูสว่นบคุคลที่มีควำมอ่อนไหว”        หมำยควำมว่ำ ขอ้มลูที่มีควำมละเอียดอ่อนและอำจท ำใหเ้จำ้ของขอ้มลู 
ถูกเลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม เช่น เชือ้ชำติ ศำสนำ  ควำมคิดเห็น

ทำงกำรเมือง ประวตัิกำรแพทย ์และประอำชญำกรรม ขอ้มลูพนัธุกรรม 

ขอ้มลูชีวภำพ หรือขอ้มลูอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลใน

ท ำนองเดียวกนั 

“เจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคล” หมำยควำมวำ่ บคุคลที่ขอ้มลูสว่นบคุคลสำมำรถระบตุวัตนของบคุคลนัน้

ได ้ไมว่ำ่ทำงตรงหรอืทำงออ้ม 

“ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล” หมำยควำมวำ่ บคุคลหรือนิติบคุคล ซึ่งมีอ ำนำจหนำ้ที่ตดัสินใจ เก่ียวกบั

กำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

“ผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล”  หมำยควำมว่ำ บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล ซึ่งด ำเนินกำรเก่ียวกบักำร

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตำมค ำสั่งหรือในนำมของผูค้วบคุมขอ้มลู

สว่นบคุคล 

“แหลง่ที่มำของขอ้มลูสว่นบคุคล”  หมำยควำมว่ำ แหล่งที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจำกเจ้ำของข้อมูลส่วน

บคุคลและจำกแหลง่อื่นโดยไดร้บัควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มลู หรือมี

บทกฎหมำยใหก้ระท ำไดโ้ดยไมต่อ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มลู 

เช่น  

 กำรสง่มอบเอกสำรประกอบกำรท ำสญัญำทำงธุรกิจ หรือสญัญำจำ้ง

งำนกบับรษัิท 

 กำรสง่มอบเอกสำรประกอบใบสมคัรงำน และกำรใหข้อ้มลูที่เก่ียวกบั

กระบวนกำรสรรหำพนกังำน จำกช่องทำงตำ่งๆที่บรษัิทใชเ้พื่อกำรสรร

หำพนกังำน 

 กำรบริหำรจัดกำรงำนทรพัยำกรบุคคล เช่นสญัญำกำรจำ้งแรงงำน 

กำรจดัเก็บขอ้มลูแฟม้ประวตัิพนกังำน  

 กำรบันทึกภำพนิ่งหรือภำพเคลื่อนไหวโดยกลอ้งวงจรปิด (CCTV)     

ในสถำนท่ีที่อยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุของบรษัิท  

 กำรเก็บขอ้มลูทำงขอ้มลูชีวภำพ (biometric data) เช่น ขอ้มลูจ ำลอง

ลำยนิว้มือ ขอ้มลูภำพจ ำลองใบหนำ้ 

 กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สำม อำทิ บุคคลใน

ครอบครวั บคุคลที่สำมำรถติดตอ่ได ้ในกรณีฉกุเฉิน ผูร้บัผลประโยชน ์

ผูค้  ำ้ประกนักำรท ำงำน เว็บไซตส์มคัรงำน บคุคลอำ้งอิง สถำนศกึษำ 

ไม่ว่ำเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลจะเป็นผูเ้ปิดเผยขอ้มลูดว้ยตนเอง หรือ

ไดใ้ห ้ควำมยินยอมแก่ผูใ้ดในกำรเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลำ่ว  
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3. วัตถุประสงคก์ารเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

3.1 เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของบริษัท เช่น กำรจัดซือ้จัดจ้ำง กำรท ำสัญญำ กำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน          
กำรด ำเนินกิจกรรมบรษัิท กำรติดตอ่ประสำนงำนตำ่ง ๆ 

3.2 เพื่อปรบัปรุงคุณภำพกำรท ำงำนใหม้ีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ เช่น กำรจัดท ำฐำนขอ้มูล วิเครำะหแ์ละพัฒนำ
กระบวนกำรด ำเนินงำนของบริษัท และเพื่อวตัถปุระสงคอ์ื่นใดที่ไมต่อ้งหำ้มตำมกฎหมำย และ/หรือเพื่อปฏิบตัิตำม
กฎหมำยหรอืกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งตอ่กำรด ำเนินงำนของบรษัิท 

3.3 เพื่อใชใ้นกำรท ำสญัญำกบัคูค่ำ้ ในกำรจำ้งงำนหรอืกำรจดัซือ้จดัหำ เพื่อกำรด ำเนินกำรในดำ้นตำ่งๆ  
3.4 บรษัิทจะไมก่ระท ำกำรใด ๆ แตกตำ่งจำกที่ระบใุนวตัถปุระสงคข์องกำรเก็บรวบรวมขอ้มลู เวน้แต่ 

-   บรษัิทจะไดแ้จง้วตัถปุระสงคใ์หมใ่หแ้ก่เจำ้ของขอ้มลูทรำบ และไดร้บัควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มลู 
-   เป็นกำรปฏิบตัิตำมพระรำชบญัญตัิขอ้มลูสว่นบคุคล หรอืกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

 
4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม 

บรษัิทจะท ำกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลโดยมี วตัถปุระสงค ์ขอบเขต และใชว้ิธีกำรท่ีชอบดว้ยกฎหมำยและ

เป็นธรรม โดยในกำรเก็บรวบรวมนัน้จะท ำเพียงเท่ำที่จ  ำเป็นแก่กำรด ำเนินงำนภำยใตว้ตัถุประสงคข์องบริษัทเท่ำนัน้      

ทัง้นี ้บริษัทจะด ำเนินกำรแจง้ใหเ้จำ้ของขอ้มูล รบัรู ้ใหค้วำมยินยอมก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมขอ้มูล กรณีที่บริษัท

จดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลออ่นไหวของเจำ้ของขอ้มลู บรษัิทจะขอควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มลูโดยชดัแจง้ก่อนท ำกำรเก็บ

รวบรวม เวน้แต่ กำรเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลและขอ้มลูส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเขำ้ขอ้ยกเวน้ตำมที่พระรำชบญัญัติคุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 หรอืกฎหมำยอื่นก ำหนดไว ้

 
5. การเปิดเผย การใช้และระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1 กำรใช ้เปิดเผยขอ้มูลจะตอ้งไดร้บักำรยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มูลที่ใหไ้วก้่อนหรือในขณะนัน้ โดยมีกระบวนกำร

บริหำรและกำรด ำเนินกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ใหเ้ ป็นไปตำมวตัถปุระสงคห์รือเป็นกำร

จ ำเป็นเพื่อประโยชนท์ี่มีควำมเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัวตัถปุระสงคข์องกำรเก็บรวบรวม  

5.2 ระยะเวลำกำรด ำเนินกำรจัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลจะมีกำรจัดเก็บตำมกรอบเวลำในกำรด ำรงสถำนะในกำรเป็น 

ลกูจำ้ง คู่คำ้ หรือ จัดเก็บไว้ตำมระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด กรณีเป็นขอ้มูลที่กฎหมำยก ำหนดใหจ้ัดเก็บ เช่น 

ขอ้มลูบญัชีภำษี  

 
6. การขอความยนิยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยนิยอม 

6.1 กำรที่บริษัท เก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลโดยอำศยัควำมยินยอมของเจำ้ของขอ้มลู เจำ้ของขอ้มลู  

มีสิทธิที่จะถอนควำมยินยอมที่ใหไ้วก้ับบริษัทไดต้ลอดเวลำ ซึ่งกำรถอนควำมยินยอมนีจ้ะไม่ส่งผลกระทบต่อ         

กำรเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรอืประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลไดใ้หค้วำมยินยอมไปแลว้  

6.2 ในกรณี เร่งด่วนจ ำเป็นที่เก่ียวขอ้งกับควำมปลอดภยัในชีวิตและสขุภำพของเจำ้ของขอ้มลู ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วน

บุคคลอำจพิจำรณำเป็นรำยกรณีไป และเพื่อปอ้งกนัหรอืระงบัอนัตรำยที่จะเกิดกบัชีวิต รำ่งกำยหรอืสขุภำพของ

บคุคล โดยไม่ตอ้งขอควำมยินยอม 
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6.3 หำกกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที่เกิดขึน้ เก่ียวขอ้งกับขอ้ก ำหนดของกฎหมำย กำรสืบสวนของเจำ้หนำ้ที่ตำม

กฎหมำย กำรพิจำรณำพิพำกษำคดี หรอืตำมค ำสั่งศำล บรษัิทไมจ่ ำเป็นตอ้งขอควำมยินยอมกบัเจำ้ของขอ้มลู 

6.4 หำกเจำ้ของขอ้มูลถอนควำมยินยอมที่ไดใ้หไ้วก้ับบริษัทหรือปฏิเสธไม่ใหข้อ้มูลบำงอย่ำง อำจส่งผลใหบ้ริษัทไม่

สำมำรถด ำเนินงำน เพื่อบรรลวุตัถปุระสงคบ์ำงสว่นหรอืทัง้หมดตำมที่ระบไุวใ้นนโยบำยควำมเป็นสว่นตวันีไ้ด้ 

 
7. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ 

7.1 คณะกรรมกำรบริษัท มีบทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบในกำรก ำกบัใหเ้กิดโครงสรำ้งกำรก ำกบัดแูลขอ้มลูสว่น

บคุคลและกำรควบคมุภำยในเพื่อใหเ้กิดกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย และนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของ

บรษัิท ทีทีซีแอล จ ำกดั (มหำชน) 

7.2 คณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล  

-  จดัใหม้ีโครงสรำ้งกำรก ำกบัดแูลขอ้มลูสว่นบคุคลและกำรควบคมุภำยในท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงนโยบำยกำรบรหิำร

จดักำร แนวทำงกำรตอบสนองต่อเหตกุำรณท์ี่ที่ผิดปกติเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคล เพื่อใหส้ำมำรถระบแุละ

จดักำรกบัเหตกุำรณท์ี่เก่ียวขอ้งไดอ้ยำ่งทนัทว่งที 

-  ประเมินประสิทธิภำพ ติดตำม ควบคุมให้หน่วยงำนที่ดูแลเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล ปฏิบัติตำมนโยบำย         

กำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล และรำยงำนผลกำรประเมินดงักลำ่วใหก้บัคณะกรรมกำรบรษัิททรำบ 

-  แตง่ตัง้เจำ้หนำ้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษัิท ทัง้นี ้ตำมที่กฎหมำยก ำหนด   

7.3 ผูบ้รหิำรและหวัหนำ้หนว่ยงำน  

-   ใหค้  ำแนะน ำแก่พนกังำนในหนว่ยงำน และบคุคลอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำม พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลู

สว่นบคุคล พ.ศ.2562 ตลอดจนกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบัอื่น 

-  ดแูลกำรเก็บรวบรวม บนัทกึ จดัระเบียบ น ำไปใช ้ปรบัปรุงและเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลขององคก์รและบคุลำกร

ที่เก่ียวขอ้ง ใหส้อดคลอ้งตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล และนโยบำยคุม้ครองขอ้มลู  

-  ก ำหนดขอบเขตวตัถปุระสงคก์ำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลและระยะเวลำในกำรจดัเก็บขอ้มลูใหท้ ำไดเ้ทำ่ที่

จ  ำเป็นภำยใตว้ตัถปุระสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมำย 

-  รกัษำควำมลบัของขอ้มลูสว่นบคุคลจำกกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ อยำ่งเครง่ครดั 

7.4 พนกังำนทกุระดบัของบรษัิท 

-  ด ำเนินกำร เก็บรวบรวม บนัทกึ จดัระเบียบ ปรบัปรุง น ำไปใช ้เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลตำมค ำสั่งของบรษัิท และ

จะด ำเนินกำรรกัษำควำมลบั ควำมถกูตอ้งสมบรูณแ์ละควำมปลอดภยัขอขอ้มลูสว่นบคุคลอย่ำงเหมำะสมและ

เพียงพอ 

- ปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำย นโยบำย มำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำน แนวปฏิบตัิ ขัน้ตอนกำรปฏิบตัิ และเอกสำร

อื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคุม้ขอ้มลูสว่นบคุคล  
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7.5 เจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

-  มีหนำ้ที่ใหค้วำมยินยอมใหบ้ริษัทประมวลผลขอมูลสว่นบคุคลเพื่อด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรและขัน้ตอนใน

กำรบริหำรจดักำรภำยในบริษัทใหเ้ป็นไปตำมกฎระเบียบขอ้บงัคบัและใหเ้ป็นไปตำมพ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่น

บคุคล พ.ศ. 2562 

 
8. มาตรการความปลอดภยัส าหรับข้อมูลส่วนบุคคล 

8.1 ก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้ถึงหรือใช ้กำรเปิดเผย กำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล รวมถึงกำรแสดงหรือกำรยืนยนัตวั

บคุคล ผูเ้ขำ้ถึงหรอืใชข้อ้มลูสว่นบคุคล ตำมแนวนโยบำยของบรษัิทอยำ่งเครง่ครดั 

8.2 ในกำรสง่ กำรโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปยงัตำ่งประเทศ รวมถึงกำรน ำขอ้มลูสว่นบคุคลไปเก็บบนฐำนขอ้มลูในระบบ

อื่นใดในต่ำงประเทศ ประเทศปลำยทำงที่เก็บตอ้งมีมำตรกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลที่เพียงพอตำมนโยบำยนี ้

และหรอืมำตรกำรและขอ้ยกเวน้ตำมที่กฎหมำยขอ้มลูสว่นบคุคลของประเทศไทยก ำหนด 

8.3 บริษัทมีกำรด ำเนินกำรสอบทำนและประเมินประสิทธิภำพของกำรรกัษำขอ้มลูสว่นบคุคลโดยหน่วยงำนตรวจสอบ

ภำยใน 

  
9. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

เจำ้ขอ้งขอ้มูลส่วนบุคคล มีสิทธิขอเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของตน และสิทธิในกำรขอรบัส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคล

ดังกล่ำว ขอใหล้บหรือท ำลำยขอ้มูล ระงับกำรใชช้ั่วครำว ตลอดจนสิทธิในกำรขอแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้มูลใหถู้กตอ้ง 

ทนัสมยั และสมบรูณอ์ยู่เสมอ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตำมที่กฎหมำยที่เก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลก ำหนด เวน้แต่ เป็นกำรขดัหรือ

แยง้กบับทบญัญัติแห่งกฎหมำย กำรกระทบต่อควำมมั่นคงแห่งรำชอำณำจกัร กระทบต่อเศรษฐกิจและกำรพำณิชยข์อง

ประเทศ มีผลต่อกำรสืบสวนของพนกังำนเจำ้หนำ้ที่ตำมกฎหมำยหรือกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีของศำล หรือกระทบต่อ

สทิธิเสรภีำพของบคุคลอื่น  

 
10. การติดต่อ 

กรณีเจำ้ของขอ้มลูมีควำมสงสยัและหรอืตอ้งกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม สำมำรถติดตอ่กบับรษัิทไดท้ี่ 
  

หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท ทีทีซีแอล จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 159/41-44 อำคำรเสรมิมิตร ทำวเวอร ์ชัน้ 25  ซอยสขุมุวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ    

กรุงเทพ 10110   

Email Address: Data.privacy@ttcl.com       โทรศพัท ์02-260-8505  

mailto:Data.privacy@ttcl.com
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11. บทลงโทษ 
ผูม้ีหนำ้ที่รบัผิดชอบในกำรด ำเนินงำนเรื่องใดเรื่องหนึ่งตำมหนำ้ที่ของตน หำกละเลย หรือละเวน้ไม่สั่งกำรหรือ ไม่

ด ำเนินกำรหรือสั่งกำร หรือด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดในหนำ้ที่ของตน อันเป็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำยและแนวปฏิบัติ

เก่ียวกบัเรื่องขอ้มลูสว่นบคุคล จนเป็นเหตใุหเ้กิดควำมรบัผิดตำมกฎหมำยและ/หรือมีควำมเสียหำยขึน้ ผูน้ัน้ตอ้งรบัโทษ

ทำงวินยัตำมระเบียบของบริษัท หำกควำมผิดดงักลำ่วก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่บริษัทและ/หรือบคุคลอื่นใด บริษัทอำจ

พิจำรณำด ำเนินคดีตำมกฎหมำยเพิ่มเติมตอ่ไป 

 

12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายและมาตรการตลอดจนขั้นตอนวิธีปฏิบัติ 

บริษัทจะพิจำรณำทบทวนนโยบำยและมำตรกำรตลอดจนขัน้ตอนวิธีปฏิบตัิเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

ของบรษัิทเป็นครัง้ครำว เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเง่ือนไขที่เปลีย่นแปลงไป และจะประกำศเผยแพรต่ำมควำมเหมำะสมตอ่ไป 

 

นโยบำยนีใ้หม้ีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 สงิหำคม 2565 เป็นตน้ไป 

 

 

 

 

 
 

_________________________________ 
 (นำยฮิโรโนบ ุอิรยิำ) 
 ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร และ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

 


