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ประกาศความเป็นส่วนตัวส าหรับคู่ค้า 
บริษทั ไทยไมโคร ดิจิทลั โซลูช่ันส์ จ ากดั 

 
บริษทั ไทยไมโคร ดิจิทลั โซลูชัน่ส์ จ  ากดั (“บริษทั”) ไดจ้ดัท าและเผยแพร่ประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี 

(“ประกาศ”) เพื่อช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคู่คา้ปัจจุบนัและผู ้
ท่ีอาจเป็นคู่คา้ในอนาคต (“คู่คา้”) รวมถึงวิธีการในการปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและแนวทางการจดัการ
ขอ้มูลดงักล่าวอยา่งเหมาะสมตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัท เกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และแหล่งทีม่าของข้อมูล 
 

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร 
ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลธรรมดาซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นได้     

ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
 
1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัท เกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 
บริษทั มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 ข้อมูลท่ีใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ช่ือ ช่ือสกุล เลขประจ าตัวประชาชน เลข
หนงัสือเดินทาง เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร วนั เดือน ปีเกิด เพศ อาย ุสัญชาติ  

 ขอ้มูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล 
 ขอ้มูลทางการเงินหรือขอ้มูลการท าธุรกรรม (Transaction Data) เช่น หมายเลขบญัชีเงิน

ฝากของธนาคารพาณิชย ์ขอ้มูลรายได ้ 
 ขอ้มูลการติดต่อกบับริษทั (Communication Data) เช่น ขอ้มูลการบนัทึกภาพหรือเสียงเม่ือ

มีการติดต่อกบับริษทั 
 
1.3 แหล่งทีม่าของข้อมูล  
บริษทัอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของคู่คา้จากแหล่งต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

(1) ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจากคู่คา้โดยตรง เช่น  
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 ขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้งเพื่อใชบ้ริการจากบุคคลภายนอก หรือเช่าพื้นท่ี ลงนามในสัญญา
จา้งบริการ หรือสัญญาเช่า กรอกขอ้มูลลงในแบบพิมพต่์าง ๆ ท าแบบสอบถาม ลงทะเบียน 
ต่าง ๆ หรือขั้นตอนการยืน่ขอ้เรียกร้องหรือค าร้องขอใชสิ้ทธิต่าง ๆ 

 การติดต่อบริษทัผา่นทางช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศพัท ์อีเมล  

 (2) ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของคู่คา้จากแหล่งอ่ืน เช่น   
 บริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษทั ไทยไมโคร ดิจิทลั โซลูชัน่ส์ จ  ากดั 
 หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอ่ืน ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษทั ข้อมูล              

ท่ีค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก 
(Facebook) แอปพลิเคชนัไลน์ (LINE Application) 

 
2. วตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 
บริษทัด าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลของคู่คา้เพื่อวตัถุประสงคห์ลายประการโดยข้ึนอยูก่บั

ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่คา้กบับริษทั ดงัต่อไปน้ี 
 

วตัถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล ฐานในการประมวลผลข้อมูล 
เพื่อการพิจารณาอนุมัติจ้างบริการ หรือเช่าพื้นท่ีในการท าสัญญา
ระหวา่งคู่คา้กบับริษทั 

• การปฏิบัติตามสัญญา หรือการ
ด าเนินการตามค าขอก่อนเข้าท า
สัญญา 

• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 
เพื่ อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่าง คู่ค้ากับบริษัท  การปฏิบัติ                        
ตามกระบวนการภายในของบริษัท การรับหรือส่งเอกสารติดต่อ
ระหวา่งคู่คา้กบับริษทั 

• การปฏิบติัตามสัญญา 
• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

เพื่อปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบงัคบัใช้
กฎหมาย รวมถึงรายงานขอ้มูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เช่น 
ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย กรมสรรพากร หรือเม่ือได้รับค าสั่ง/หมาย/หนังสือแจ้งให้
ด าเนินการใด ๆ ท่ีอาศยัอ านาจตามกฎหมายของหน่วยงานนั้น 

• การปฏิบติัตามกฎหมาย 
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วตัถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล ฐานในการประมวลผลข้อมูล 
เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใช้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย 

• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 
• เป็นการจ า เ ป็นเพื่อการก่อตั้ ง

สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
เพื่อด าเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ • ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 
เพื่อป้องกนัและตรวจสอบการด าเนินการในลกัษณะท่ีเป็นการฉ้อฉล 
การฟอกเงิน การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การกระท า
ผดิทางอาญา หรือการกระท าอ่ืนใดท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

• การปฏิบติัตามสัญญา 
• การปฏิบติัตามกฎหมาย 
• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

เพื่อการโอนสิทธิ หน้าท่ี และผลประโยชน์ใดๆ ตามสัญญาระหว่างคู่
ค้ากับบริษัท รวมถึงการโอนหรือขายหน้ี การโอนเน่ืองมาจากการ
แปลงสินทรัพยห์รือหลกัทรัพย ์ซ่ึงไดก้ระท าโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

• การปฏิบติัตามสัญญา 
• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

เพื่อการสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการทางกฎหมายอ่ืนใด • การปฏิบติัตามกฎหมาย 
• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานท่ี                      
ของบริษทั รวมถึงการแลกบตัรก่อนเขา้พื้นท่ีส านกังาน การบนัทึกภาพ
ผูท่ี้มาติดต่อกบับริษทั ดว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

เพื่อการบริหารความเส่ียง การก ากบัการตรวจสอบ และการบริหาร
จดัการภายในองคก์ร 

• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

เพื่อการรักษาความสัมพนัธ์กับคู่ค้าของบริษทั เช่น การด าเนินการ
เก่ียวกับการสอบถามข้อมูล การจดัการขอ้ร้องเรียน การเสนอสิทธิ
ประโยชน์โดยไม่มีวตัถุประสงคท์างการตลาด 

• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 
• ความยนิยอม 

เพื่อการเปิดเผยให้แก่ตวัแทน ผูรั้บจา้ง/ผูรั้บจา้งช่วง และผูใ้ห้บริการ
ส าหรับการด าเนินงานใด ๆ ของบริษทั 

• การปฏิบติัตามสัญญา หรือการ
ด าเนินการตามค าขอก่อนเขา้ท า
สัญญา 

• ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 
• ความยนิยอม 
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3. ระยะเวลาในการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
 
บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของคู่คา้เป็นระยะเวลาเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม 

ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นประกาศความเป็นส่วนตวัน้ี หลกัเกณฑ์ท่ีใชก้  าหนดระยะเวลาเก็บ 
ไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีบริษทัด าเนินความสัมพนัธ์กบัคู่คา้และให้หรือใชบ้ริการกบัคู่คา้ และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลา
ท่ีจ าเป็นเพื่อการปฏิบติัตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การ
ปฏิบติัตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอ่ืน
ตามประกาศและขอ้ก าหนดภายในองคก์รของบริษทั 

เม่ือพน้ระยะเวลาการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจะด าเนินการลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นให้
แลว้เสร็จภายใน 90 วนั นบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาดงักล่าว 

 
4. การเปิดเผยข้อมูล 
 
ในการด าเนินการตามวตัถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในประกาศน้ี บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของคู่ค้าให้แก่

บุคคลภายนอกดงัต่อไปน้ี 
 

4.1 บริษทัย่อย บริษทัในเครือ และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งใด ๆ (หมายถึง (1) บริษทัท่ีถือหุ้นในบริษทั 
ไทยไมโคร ดิจิทลั โซลูชัน่ส์ จ  ากดั และ/หรือบริษทัใด ๆ ท่ีบริษทั ไทยไมโคร ดิจิทลั โซลูชัน่ส์ จ  ากดัถือหุ้นอยู ่และ 
(2) บริษทัท่ีถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ ของบริษทัดงักล่าวใน (1) ขา้งตน้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มด้วย) เพื่อ
วตัถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจ การบริหารงานภายใน รวมถึงด าเนินกิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีระบุในประกาศความ
เป็นส่วนตวั 

  
4.2 หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากบัดูแล หรือหน่วยงานอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมถึง      

เจ้าพนักงานซ่ึงใช้อ านาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ต ารวจ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
กรมสรรพากร 
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4.3 ตวัแทน ผูรั้บจา้ง/ผูรั้บจา้งช่วง และ/หรือผูใ้หบ้ริการส าหรับการด าเนินงานใด ๆ เช่น 
 ผูใ้ห้บริการขนส่ง ผูใ้ห้บริการจดัเก็บขอ้มูล ผูใ้ห้บริการเก็บและท าลายเอกสาร โรงพิมพ ์

บริษัทรับจ้างท ากิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างท าวิจัย บริษัทรับจ้างพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ผูต้รวจสอบบญัชี ทนายความภายในบริษทั หรือผูใ้ห้บริการด าเนินคดี (ในกรณีท่ีบริษทั 
มอบหมายให้ส านกังานทนายความภายนอกเป็นผูมี้อ านาจด าเนินคดี บุคคลอ่ืนใดตามท่ี
บริษทัมอบหมาย ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีสาขาอ่ืนๆ ทุกชั้นศาล) ท่ี
ปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาใด ๆ 

 
4.4 ผูรั้บโอนสิทธิ หน้าท่ี และผลประโยชน์ใดๆ จากบริษทั รวมถึงผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากผูรั้บ

โอนดงักล่าวให้ด าเนินการแทน เช่น กรณีปรับโครงสร้างองคก์ร ควบรวมหรือซ้ือกิจการ โอนทรัพยสิ์น โอนหรือ
ขายหน้ี การแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ 
 

5. สิทธิของคู่ค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 

5.1 สิทธิของคู่ค้าภายใต้พระราชบัญญตัิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
  คู่คา้มีสิทธิตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) สิทธิในการเพิกถอนความยนิยอม (Right to Withdraw Consent) 
คู่คา้มีสิทธิขอเพิกถอนความยนิยอมท่ีใหไ้วแ้ก่บริษทัในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลของ

คู่คา้เม่ือใดก็ได ้เวน้แต่การเพิกถอนความยนิยอมจะมีขอ้จ ากดัโดยกฎหมายหรือสัญญาท่ีใหป้ระโยชน์แก่คู่คา้  
ทั้งน้ี การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีคู่คา้ไดใ้ห้

ความยนิยอมแก่บริษทัไวก่้อนหนา้แลว้โดยชอบดว้ยกฎหมาย  
(2) สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล (Right to Access) 
คู่คา้มีสิทธิขอเขา้ถึงและขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของคู่คา้ซ่ึงอยูใ่นความรับผดิชอบของบริษทั 

รวมถึงขอใหบ้ริษทัเปิดเผยถึงการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวท่ีคู่คา้ไม่ไดใ้หค้วามยนิยอม 
(3) สิทธิในการใหส่้งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability) 
ในกรณีท่ีบริษทัไดท้  าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นอยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถอ่านหรือใชง้านโดยทัว่ไปได้

ดว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีท างานได้โดยอตัโนมติัและสามารถใช้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการ
อตัโนมติั คู่คา้มีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลของคู่คา้จากบริษทัฯ ได ้รวมทั้งมีสิทธิ ดงัต่อไปน้ี 
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ก. ขอให้บริษทัส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล
อ่ืนเม่ือสามารถท าไดด้ว้ยวธีิการอตัโนมติั 

ข. ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผู ้
ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนโดยตรง เวน้แต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถ ท าได ้

(4)  สิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล (Right to Object) 
คู่คา้มีสิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัคู่คา้ส าหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ 

หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการตลาดแบบตรงและกรณีอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด  
  (5)  สิทธิในการลบขอ้มูลส่วนบุคคล (Right to Erasure) 

คู่คา้มีสิทธิขอให้บริษทัลบหรือท าลายหรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุ
ตวัตนไดด้ว้ยเหตุบางประการได ้
  (6)  สิทธิในการระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)  

คู่คา้มีสิทธิขอใหบ้ริษทัระงบัการใชข้อ้มูลของคู่คา้ดว้ยเหตุบางประการได ้
  (7) สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง (Right to Rectification) 

บริษัทพยายามท่ีจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ 
ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด ทั้งน้ี กรณีท่ีคู่คา้เห็นวา่ขอ้มูลท่ีบริษทัมีอยูน่ั้นไม่ถูกตอ้งหรือท่านมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล
ส่วนบุคคลของคู่คา้เอง คู่คา้มีสิทธิขอให้บริษทัแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของคู่คา้เพื่อให้ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว
ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ 
  (8)  สิทธิในการร้องเรียน  

คู่คา้มีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 เม่ือบริษทัฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัดงักล่าวได ้

 
  5.2 ช่องทางการใช้สิทธิ 
  คู่คา้สามารถใชสิ้ทธิของคู่คา้ในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลขา้งตน้ไดผ้า่นช่องทางดงัต่อไปน้ี 

 ผ่านทางศูนยบ์ริการลูกคา้ ไมโครเพย ์(Micro Pay Customer Service) โทร. 026975353 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail):  cs@thaimicrodigital.com  

ทั้งน้ี บริษทัจะแจง้ผลการด าเนินการภายในระยะเวลา 30 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บการแจง้ความ
ประสงค์ดงักล่าว หากบริษทัปฏิเสธค าขอขา้งตน้ บริษทัจะแจง้เหตุผลของการปฏิเสธให้คู่คา้ทราบดว้ย ผ่านทาง
อีเมล โทรศพัท ์หรือส่งหนงัสือทางไปรษณีย ์
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6. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
  
  6.1 การด าเนินการเกีย่วกบัมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
  บริษทัไดจ้ดัให้มีมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกนัการสูญหาย เขา้ถึง 
ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ 
 
  6.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล 
  บริษทัจะก ากบัดูแลบุคคลอ่ืนซ่ึงบริษทัมอบหมายให้ด าเนินการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตาม
ค าสั่งหรือในนามของบริษทัอยา่งเหมาะสม 
 
 7. รายละเอยีดการติดต่อ 
 
 ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยหรือตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของคู่
คา้ การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลของคู่คา้ การใชสิ้ทธิของคู่คา้ หรือมีขอ้ร้องเรียนใด ๆ คู่คา้สามารถติดต่อ
บริษทัไดต้ามช่องทางดงัต่อไปน้ี 
 
 บริษัท ไทยไมโคร ดิจิทลั โซลูช่ันส์ จ ากดั 
 สถานท่ีติดต่อ:  เลขท่ี 121/108 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 41 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง            

                                         เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร   
 ศูนยบ์ริการลูกคา้ ไมโครเพย ์(Micro Pay Customer Service): 026975353  
 เจ้าหน้าทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 ช่ือ:   ฝ่ายก ากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์ 
 สถานท่ีติดต่อ:   เลขท่ี 121/108 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 41 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  

                                         เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
 อีเมล:    compliance_tmds@thaimicrodigital.com  
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8. การเข้าใช้งานเวบ็ไซต์อ่ืนผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัท 
 
เน่ืองจากประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีใชส้ าหรับการใชง้านเวบ็ไซตข์องบริษทัเท่านั้น หากคู่คา้เขา้ชม

เวบ็ไซตอ่ื์นแมจ้ะผา่นช่องทางทางเวบ็ไซตบ์ริษทั การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามประกาศความ
เป็นส่วนตวัของเวบ็ไซตน์ั้น ซ่ึงไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 

9. การแก้ไขเปลีย่นแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว 
 
 บริษทัมีการพิจารณาทบทวนและอาจแกไ้ขเปล่ียนแปลงประกาศฉบบัน้ีตามความเหมาะสมอยูเ่ป็นระยะ 
เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม หากประกาศน้ีมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลง บริษทัจะแจง้ให้คู่คา้ทราบผา่นทางการประกาศบนหน้าเวบ็ไซตข์องบริษทั การแจง้เตือนบนอุปกรณ์
ของคู่คา้ หรือดว้ยวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี คู่คา้สามารถเขา้เยี่ยมชมหนา้เวบ็ไซต์ดงักล่าวไดเ้พื่อศึกษาขอ้มูล
เก่ียวกบัประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัแกไ้ขของบริษทั  
 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 1 กนัยายน 2564 
 
 
 


