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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(Privacy Policy) 

 (1)  หลักการและเหตุผล  

  ดว้ยพฒันาการทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยดีา้นการส่ือสารเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ท าให้การเขา้ถึง

ขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถท าไดโ้ดยง่าย รวมถึงการใชแ้ละการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล  อนัอาจน ามาซ่ึงความเสียหายต่อ

เจา้ของขอ้มูล  บริษทัชร้ิงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เคารพความเป็นส่วนตวัและตระหนกัถึงความส าคญัของการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล จึงไดจ้ดัท านโยบายฉบบัน้ี เพ่ือให้มีหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลการเก็บรวบรวม การใช ้การเปิดเผย

และการบริหารจดัการการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลอยา่งเหมาะสม โดยใหน้โยบายฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชก้บัคณะกรรมการ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัของบริษทัชร้ิงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  รวมถึงคู่คา้ ผูใ้หบ้ริการ 

ผูรั้บบริการ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทั 

 

(2) ค านิยาม  

บริษทั      หมายถึง บริษทัชร้ิงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับคุคลซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นได ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 

แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น ช่ือ นามสกุล ช่ือเล่น ท่ีอยู ่ หมายเลข

โทรศพัท ์ เลขประจ าตวัประชาชน เลขหนงัสือเดินทาง เลขบตัรประกนัสังคม เลขใบอนุญาต

ขบัขี่ เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี เลขบญัชีธนาคาร เลขบตัรเครดิต ท่ีอยูอ่ีเมล IP address MAC 

address log file เป็นตน้ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถึง ขอ้มูลท่ีเป็นเร่ืองส่วนบคุคลโดยแทข้องบคุคล แต่มีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่ม
เส่ียงในการเลือกปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม เช่น เช้ือชาติ เผา่พนัธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง 
ความเช่ือในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ 
ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ หรือขอ้มูลอื่นใด ซ่ึง
กระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกนัตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลประกาศก าหนด 
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เจา้ของขอ้มูลส่วนบคุคล  หมายถึง ตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถระบุตวัตนของ
บุคคลนั้นได ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 

ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบคุคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบคุคลซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีตดัสินใจเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงด าเนินการเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลตามค าส่ังหรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบคุคล 

เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล  หมายถึง บุคคลซ่ึงบริษทัแตง่ตั้งใหท้  าหนา้ท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล 

การประมวลผล  หมายถึง การด าเนินการเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือการท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

 (3) การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบคุคล 

 3.1 บริษทัจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยมี วตัถุประสงค ์ขอบเขต และใชวิ้ธีการท่ีชอบดว้ยกฎหมาย

และเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะท าเพียงเท่าท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินงานภายใตว้ตัถุประสงคข์องบริษทัเท่านั้น 

ทั้งน้ี บริษทัจะด าเนินการให้เจา้ของขอ้มูล รับรู้ ให้ความยินยอมทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของบริษทั  

เวน้แต่กรณีดงัต่อไปน้ี ไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

  3.1.1 เพื่อประโยชน์สาธารณะ การศึกษาวิจยั การสถิติ  

  3.1.2 เป็นการด าเนินการเพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของเจา้ของขอ้มูล       

ส่วนบุคคล 

  3.1.3 เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบติัตามสัญญาหรือเพื่อใชด้ าเนินการตามค าขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล

ก่อนเขา้ท าสัญญานั้น 

  3.1.4  เป็นการจ าเป็นตามหนา้ท่ีในการด าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือในการปฏิบติัหนา้ท่ี

ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากภาครัฐท่ีไดม้อบหมายให้แก่ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

3.1.5 เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบคุคลหรือของบุคคล

หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูค้วบคมุขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายนั้นมีความส าคญัมากกว่า

สิทธิขั้นพ้ืนฐานของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

3.1.6  เป็นการปฏิบติัตามกฎหมายของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบคุคล 
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3.2 ในกรณีการใหบ้ริการทางเวบ็ไซท ์บริษทัจะจดัเก็บบนัทึกขอ้มลูการเขา้-ออกเวบ็ไซทโ์ดยระบบอตัโนมติั เพื่อ

วตัถุประสงคใ์นการวิเคราะห์และติดตามการใชง้านบนเวบ็ไซทแ์ละการตรวจสอบยอ้นหลงั ในกรณีท่ีเกิดปัญหาการใชง้าน 

โดยจะจดัเก็บรักษาขอ้มูลดงักล่าวไวต้ามระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็น 

  

3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบคุคลของผูเ้ยาวแ์ละผูห้ยอ่นความสามารถ 

  การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบคุคลของผูเ้ยาว ์เพื่อด าเนินการตามวตัถุประสงคใ์ดๆของบริษทั ซ่ึงผูเ้ยาวไ์ม่

อาจด าเนินการเองไดโ้ดยล าพงัตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้  ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูใ้ชอ้  านาจปกครองหรือผูท้  าการแทน

ผูเ้ยาวด์ว้ย เวน้แต่กรณีผูเ้ยาวอ์ายไุม่เกิน 10 ปี ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูใ้ชอ้  านาจปกครองหรือผูก้ารแทนผูเ้ยาวเ์ท่านั้น 

  

3.4 การเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว 

  บริษทัจะไมเ่ก็บขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว (Sensitive Data) เวน้แต่มีความจ าเป็นตอ้งเก็บ หรือ

ขอ้มูลบางอยา่งติดอยูก่บัส่วนของขอ้มูลหลกั โดยตอ้งไดรั้บความยินยอมโดยชดัแจง้จากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี

ยกเวน้ในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้สามารถเก็บรวบรวมไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความยินยอม 

 

(4) หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

 4.1 ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล มีหนา้ท่ีหลกัดงัน้ี  

  4.1.1 จดัให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภยัขอ้มูลส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบคุคลใหดี้ 

  4.1.2 ป้องกันไม่ให้มีการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอม  

  4.1.3 จัดให้มีการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลหลงัจากพน้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล  

  4.1.4 ในกรณีท่ีมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ให้ผูค้วบคุมข้อมูลนั้นแจ้งต่อส านักงานคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 72 ชั่วโมง นับตั้งแต่ทราบเร่ือง เวน้แต่การละเมิดดังกล่าวไม่มีความเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบ

ต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
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4.2 ผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คือผูท่ี้ได้รับมอบหมายจากผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เป็นผู ้

ประมวลผลข้อมูล เพื่อด าเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามค าสั่งหรือในนาม

ของผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และมีหน้าท่ีหลักดังน้ี 

  4.2.1  ด าเนินการตามค าส่ังท่ีได้รับจากผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น เวน้แต่ค  าสั่งนั้นขดัต่อ

กฎหมายหรือบทบัญญติัในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

  4.2.2 จัดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลท่ีเหมาะสม  

  4.2.3 จัดท า บันทึก และประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลให้เหมาะสม  

  4.2.4 ตรวจสอบและลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลเม่ือครบตามก าหนดระยะเวลา  

 4.3 เจ้าหน้าท่ีคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีหน้าท่ีหลกัดังน้ี 

  4.3.1 ก าหนดมาตรการ แนวการปฏิบัติตามพระราชบัญญตัิคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 

4.3.2 ให้ค  าแนะน าแก่ผูค้วบคุมข้อมูลหรือผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งพนักงานของ

บริษทัฯ 

  4.3.3 ตรวจสอบการด าเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผูค้วบคุม

ข้อมูลและผูป้ระมวลผลข้อมูล  

  4.3.4 รักษาความลบัข้อมูลส่วนบุคคล 

  4.3.5 กรณีมีปัญหาการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล เจ้าหน้าท่ีคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะ

ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการจัดการปัญหาต่างๆ  

 

(5) วัตถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวม การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัจะท าการเก็บรวบรวม หรือใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของ

บริษทั เช่น การจดัซ้ือจดัจา้ง การท าสัญญา การท าธุรกรรมทางการเงิน การด าเนินกิจกรรมบริษทั การติดต่อประสานงาน

ต่างๆ หรือเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการท างานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เช่น การจดัท าฐานขอ้มลู วิเคราะห์และพฒันา

กระบวนการด าเนินงานของบริษทั และเพื่อวตัถุประสงคอ์ืน่ใดท่ีไม่ตอ้งห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย

หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่อการด าเนินงานของบริษทั โดยบริษทัจะจดัเก็บและใชข้อ้มูลดงักล่าวตามระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็น

ตามวตัถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้เจา้ของขอ้มูลหรือตามท่ีกฎหมายก าหนดไวเ้ท่านั้น 
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(6) การรักษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษทัจะรักษาความลบัและความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบคุคล เพื่อป้องกนัการสูญหาย การเขา้ถึง การใช ้ การ

เปล่ียนแปลงแกไ้ข รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลโดยไม่ไดรั้บสิทธ์ิหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยบริษทัจะจดัให้มี

ระเบียบ ขอ้ก าหนดและแนวปฏิบติัดา้นการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่พนกังานของบริษทัและบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

(7)  สิทธิของเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบคุคลมีสิทธิในการด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

 7.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม  

เจา้ของขอ้มูลส่วนบคุคลมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้ห้ความยินยอมไวก้บับริษทัไดต้ลอดระยะเวลาท่ีขอ้มูลส่วนบคุคลของตนอยูบ่ริษทั ทั้งน้ีการ

เพิกถอนความยินยอมยอ่มไม่ส่งผลกระทบต่อการเกบ็รวบรวม ใช ้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลท่ีไดใ้หค้วาม

ยินยอมไวแ้ลว้ 

 7.2 สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล   

เจา้ของขอ้มูลส่วนบคุคลมีสิทธิเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของตน รวมถึงขอใหบ้ริษทัเปิดเผยการไดม้าซ่ึง

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ไดใ้หค้วามยินยอม 

 7.3 สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลให้ถูกตอ้ง   

เจา้ของขอ้มูลส่วนบคุคลมีสิทธิขอให้บริษทัแกไ้ขขอ้มูลส่วนบคุคลให้ถูกตอ้งตรงกบัความเป็นจริง เป็น

ปัจจุบนั หรือเพ่ิมเติมขอ้มูลส่วนบุคคลให้สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเขา้ใจผดิ โดยตอ้งน าหลกัฐานหรือ

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งมาแสดง หากบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่าเหตุผลไม่เพียงพอ บริษทัสามารถปฏิเสธค าร้องขอได ้

 7.4 สิทธิในการลบขอ้มูลส่วนบุคคล  

เจา้ของขอ้มูลส่วนบคุคลมีสิทธิในการขอให้ส านกังานท าการลบขอ้มูลส่วนบุคคลของตนดว้ยเหตุบาง

ประการได ้

  

7.5 สิทธิในการระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบุคคล  

เจา้ของขอ้มูลส่วนบคุคลมีสิทธิระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบคุคลของตนดว้ยเหตุบางประการได ้
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7.6 สิทธิในการใหโ้อนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคล  

เจา้ของขอ้มูลส่วนบคุคลมีสิทธิให้บริษทัโอนยา้ยขอ้มูลส่วนบคุคลซ่ึงเจา้ของขอ้มูลส่วนบคุคลไดใ้ห้ไว้

กบับริษทัไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตวัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเองดว้ยเหตบุางประการได้ 

 7.7 สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล  

เจา้ของขอ้มูลส่วนบคุคลมีสิทธิคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของตนดว้ยเหตบุางประการได้ 

 เจา้ของขอ้มูลสามารถขอใชสิ้ทธิดงักล่าวขา้งตน้ได ้ โดยยื่นค าร้องขอใชสิ้ทธิต่อบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือ

ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ผา่น “ช่องทางการติดต่อของบริษทั” ดา้นล่าง โดยบริษทัจะพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาตาม

ค าร้องฯ ของเจา้ของขอ้มูล ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องฯ ดงักล่าว 

บริษทัมีสิทธิปฏิเสธค าขอในการใชสิ้ทธิใดๆของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ หากเป็นไปตามท่ี

กฎหมายก าหนด หรือตามค าส่ังศาลหรือการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบคุคลนั้นอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลอื่น 

 

(8)  การใช้คุกกี ้(Cookies)  

 คุกก้ี (Cookies) หมายถึง ขอ้มูลขนาดเลก็ท่ีเวบ็ไซทส่์งไปเก็บไวก้บัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเขา้ชมเวบ็ไซท ์ เพื่อ

ช่วยให้เวบ็ไซทจ์ดจ าขอ้มูลเขา้ชมของเจา้ของขอ้มูลส่วนบคุคล เช่น ภาษาท่ีเลือกใชเ้ป็นอนัดบัแรก ผูใ้ชข้องระบบ หรือการ

ตั้งค่าอ่ืน ๆ เม่ือเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเขา้ชมเวบ็ไซทใ์นคร้ังถดัไป เวบ็ไซทจ์ะจดจ าไดว่้าเป็นผูใ้ชท่ี้เคยเขา้ใชบ้ริการแลว้ 

และตั้งค่าตามท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด จนกว่าเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลจะลบคุกก้ี (Cookies)  หรือไม่อนุญาตให้

คุกก้ี (Cookies) นั้นท างานอีกต่อไป ซ่ึงเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถท่ีจะยอมรับหรือไม่รับคุกก้ี (Cookies) ก็ได ้ในกรณี

ท่ีเลือกท่ีจะไม่รับหรือลบคุกก้ี (Cookies) เวบ็ไซทอ์าจจะไม่สามารถให้บริการหรือไม่สามารถแสดงผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

(9) การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษทัอาจท าการปรับปรุงหรือแกไ้ขนโยบายน้ีเป็นคร้ังคราวเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดตามกฎหมาย การ

เปล่ียนแปลงการด าเนินงานของบริษทั รวมถึงขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยบริษทัจะประกาศแจง้

การเปล่ียนแปลงใหท้ราบอยา่งชดัเจน ก่อนจะเร่ิมด าเนินการเปล่ียนแปลง 
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(10) บทก าหนดโทษ 

 ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบคุคล ผูป้ระมวลผลขอ้มูล หรือผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบในการด าเนินตามหนา้ท่ีของตน หาก

ละเลยหรือละเวน้ไม่ส่ังการ หรือไม่ด าเนินการ หรือส่ังการ หรือด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงในหนา้ท่ีของตน อนัเป็นการฝ่า

ฝืนนโยบายและแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัเร่ืองขอ้มลูส่วนบคุคล  และ/หรือตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล พ.ศ. 

2562 จนเป็นเหตุใหเ้กิดความผิดกฎหมายและ/หรือความเสียหายขึ้น ตอ้งไดรั้บโทษตามระเบียบของบริษทัและตอ้งรับโทษ

ทางกฎหมายตามความผิดท่ีเกิดขึ้น 

 

(11) ช่องทางการติดต่อบริษัท 

 บริษทัชร้ิงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ส านกังานใหญ่ : 68/2-5  หมู่ 5 ต าบลบางสมคัร  อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา  24130 

โทร : 038-540000  โทรสาร : 038842032 

Email : pdpa_admin@shrinkflexthailand.com 

 

หมายเหต ุ :  นโยบายฉบบัน้ี อา้งอิงตาม พระราชบญัญติั คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

หากขอ้ความใดขดัแยง้หรือไม่ชดัเจน ให้ยึดการตีความตามพระราชบญัญติั คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นหลกั 


