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นโยบายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

สำหรับบุคคลภายนอก 

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเม่ือ 1 ธันวาคม 2564 

 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มบรษิัท 

ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (รายช่ือบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) (ซ่ึงต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “เรา” หรือ 

“บริษัทฯ”) ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ (ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “นโยบายคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล”) เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลสว่น

บุคคลของท่านในฐานะที่ท่านเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ 

1. ลูกค้า ทั้งที่เป็นลูกค้าในอดีต ลูกค้าปัจจุบัน และผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต  

2. บุคคลผู้มีอำนาจดำเนินการ กรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน บุคลากร ตัวแทนขาย บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจและบุคคลอ่ืนใดที่

มีฐานะอย่างเดียวกัน (เรียกรวมว่า "บุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล") ของลูกค้านิติบุคคล หรือพันธมิตรทางธุรกิจ และผู้

ติดต่อของพันธมิตรทางธุรกิจหรือผู้ให้บริการภายนอกที่บริษัทฯ มีการติดต่อประสานงาน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ  

3. บุคคลใดๆ ที่บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมา (เช่น ผู้ร้องเรียน ผู้มาติดต่อ บุคคลในชุมชน ส่ือมวลชน หรือนักศึกษา 

เป็นต้น)  

(ซ่ึงต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกรวมกันว่า “ท่าน”) 

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ครอบคลุมการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางช่องทางปกติ เช่น 

ด้วยการพบปะแบบต่อหน้า ณ สถานที่ประกอบกิจการของเรา งานกิจกรรม หรือผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย และผ่าน

ทางช่องทางออนไลน์ เช่น ผ่านอีเมล เว็บไซต์ของเรา ส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ แอปพลิเคชันมือถือ ตลอดจนช่องทางอื่นๆ ซ่ึง

บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

เราอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว เราใคร่ขอให้ท่านโปรดตรวจสอบ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราวว่า มีการแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อใด การ

เปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อเราได้เผยแพร่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับ

แก้ไขลงใน www.sritranggroup.com, www.sritranggloves.com โดยเราจะแจ้งเตือนใหท้่านทราบ หรือขอความยินยอมจากท่าน

อีกครั้งหากมีการเปล่ียนแปลงที่มีนัยสำคัญในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่าน 

หรือหากเรามีความจำเป็นตามกฎหมายที่จะต้องทำการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้       

  

http://www.sritranggroup.com/
http://www.sritranggroup.com/
http://www.sritranggloves.com/
http://www.sritranggloves.com/
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1. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวม 
 
ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัว

บุคคลนั้นได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และ “ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดออ่น” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดให้เป็น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามกฎหมาย 

 

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้จากแหล่งต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จากท่านโดยตรงผ่านทางช่องทาง

ออนไลน ์และ/หรือช่องทางปกตขิองเรา หรือโดยอ้อมจากบริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือแหล่งข้อมูล

อ่ืนๆ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ที่ท่านมีต่อเรา  

 

1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ลายมือชื่อ ลายพิมพ์นิ้วมือ อายุ วันเดือนปีเกิด ภาพถ่าย ภาพจาก

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด สัญชาติ เพศ กรุ๊ปเลือด ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน สถานภาพการสมรส ข้อมูลที่ระบุตัวตนที่ออกโดย

ทางราชการ (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่) สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนยานพาหนะ ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ ใบอนุญาตทำงาน วีซ่า รหัสนักเรียน นามบัตร หมายเลขกรมธรรม์ ประเภทกรมธรรม์ หมายเลขเคลม 

รายละเอียดเหตุการณ์ บันทึกของผู้มาติดต่อ และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่ท่านเลือกที่จะเปิดเผยให้แก่เราซึ่งอาจถือว่าเป็นข้อมูล

ส่วนบุคคล 

2. ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าหรือเอกสาร ที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน แผนที่ ข้อมูลประกอบการ

ขนส่ง อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และข้อมูลบัญชีผู้ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ (เช่น บัญชีผู้ใช้ LINE บัญชีผู้ใช้ 

Facebook บัญชีผู้ใช้ Whatsapp บัญชีผู้ใช้ WeChat หรือบัญชีผู้ใช้ Skype) และ/หรือข้อมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. ข้อมูลที่เก็บจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) เว็บบีคอน 

(web beacon) ล็อก (Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) ข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ 

เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ single sign-on (SSO) การเข้าสู่ระบบ (Login log) 

เวลาที่เขา้ถึง ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจของบริษัท คุกกี้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู ประเภท

และเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ (Browser) การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone setting) และสถานที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชันของ

ปลั๊กอินเบราว์เซอร์ (Plug-In Browser) ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ทีท่่านใช้ในการ

เข้าถึงแพลตฟอร์ม 

4. ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายละเอียดบัญชีธนาคาร และ/หรือรายงานการฝากถอนทางบัญชี 

5. ข้อมูลทางอื่นๆ เช่น รายละเอียดการส่ังสินค้า วิธีการชำระเงิน และยอดรวม และ/หรือข้อมูลอ่ืนใดที่ปรากฏในเอกสารต่างๆ 

6. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตน (เช่น ศาสนา และ

เชื้อชาติ) ข้อมูลศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ภาพจำลองใบหน้า 

เป็นต้น) และ/หรือข้อมูลความพิการ     
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หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ช่ือ นามสกุล ลายมือชื่อ ที่อยู่ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน) ของบุคคลอื่นใดนอกจาก

ท่านเองแก่บริษัทฯ เช่น สมาชิกในครอบครัว กรรมการผู้มีอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียด

ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ให้บุคคลที่สามดังกล่าวทราบ ตลอดจนขอความยนิยอมจากบุคคลดังกล่าว (หาก

เป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอม) นอกจากนี้ ท่านยังมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้เราสามารถเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามดังกล่าวตามกฎหมาย และตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้   

 

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเก่ียวกับผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถ เม่ือได้รับความ

ยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย (แล้วแต่กรณี) หรือเมื่อกฎหมายอนุญาตให้ทำไดเ้ท่านั้น ในกรณีต้อง

ขอความยินยอม บริษัทฯ ไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยไม่มีความยินยอมของ

ผู้ปกครองตามที่กฎหมายกำหนด หรือจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถและบุคคลไร้ความสามารถโดยไม่มีความยินยอมของผู้

พิทักษ์หรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย (แล้วแต่กรณี) ในบางกรณีตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ ไม่สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และ/

หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถโดยปราศจากความยินยอมของ

ผู้ปกครอง ผู ้พิทักษ์ หรือผู ้อนุบาลได้ ดังนั ้น หากท่านเป็นผู้ที ่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้

ความสามารถ ท่านต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าท่านได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลแล้ว (ในกรณีที่ต้อง

ได้รับความยินยอม) หากบริษัทฯ ทราบว่าบริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยไม่มีความ

ยินยอมของผู้ปกครองตามที่กฎหมายกำหนด หรือจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถและบุคคลไร้ความสามารถโดยไม่มีความ

ยินยอมของผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ได้ตั้งใจ บริษัทฯ จะลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นทันที หรือจะ

เก็บรวบรวม และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเฉพาะกรณีที่บริษัทฯ สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นที่นอกเหนือจาก

ความยินยอมได้ หรือตามที่กฎหมายอนญุาตเท่านั้น    

 

2. วัตถุประสงค์ท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 
บริษัทฯ อาจอาศัยหรืออ้าง (1) ฐานความยินยอม (2) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเริ่มต้นทำสัญญาหรือการเข้าทำสัญญา

หรือปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (3) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ (4) ฐานประโยชน์

โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และของบุคคลภายนอก (5) ฐานการป้องกันหรอืระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ

ของบุคคล และ/หรือ(6) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้

อำนาจรัฐ หรือฐานทางกฎหมายอื่นๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต (แล้วแต่กรณี) เพื่อเก็บ

รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 

1. เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น เพ่ือพิสูจน์ตัวตนและสถานะของท่าน ผู้มีอำนาจกระทำการแทนหรือตัวแทนของท่าน เพ่ือ

ตรวจสอบสถานะกิจการ หรือตรวจสอบประวัติในรูปแบบอ่ืนๆ และทำการคัดกรองเก่ียวกับท่าน เพ่ือประเมินและพิจารณา

ความเหมาะสมของท่าน เพ่ือดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา เพ่ือเข้าทำสัญญาและปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา

ที่บริษัทฯ มีกับท่าน เพ่ือลงทะเบียนสินค้าหรือบริการแก่ท่าน  
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2. เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์กับท่าน เช่น เพื่อประกอบการทำธุรกรรม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำเอกสาร 

สัญญา หรือสื่อต่างๆ เพื่อเก็บรักษาและใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อประมวลผลการชำระเงิน เพื่อดำเนินการสั่งซื้อ / สั่งจ่าย

และใช้เป็นหลักฐานประกอบการรับ / จ่ายเงิน เพื่อบันทึกและตรวจสอบข้อมูล (เช่น การจัดส่งและรับสินค้า การชำระเงิน 

การเรียกชำระเงินค่าสินค้า การเข้าออกพื้นที่) เพื่อพิสูจน์ ยืนยันตัวตน และอนุมัติการเข้าพื้นที่หรือตรวจสอบพื้นที่ เพ่ือ

อำนวยความสะดวกแก่ท่าน เพื่อให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ (เช่น จัดทำเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ มอบ

ทุนการศึกษา) รวมถึงจัดโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมขององค์กร (CSR)   

3. เพื่อติดต่อส่ือสารกับท่าน เช่น เพ่ือติดต่อส่ือสารกับท่านเก่ียวกับสินค้าและบริการของเรา การดำเนินกิจการของเรา หรือการ

สนับสนุนกิจการของเรา (เช่น การปฏิบัติงาน การส่ังงาน การส่ังซ้ือสินค้า / บริการ การจัดส่งและรับสินค้าและตัวอย่าง การ

ตรวจสอบสินค้าและคุณภาพ การจองที่พัก / ตั๋วเครื่องบิน การจองยานพาหนะขนส่ง การขอวีซ่า หรือตอบข้อร้องเรียน

ต่างๆ) 

4. เพื่อการส่ือสารด้านการตลาด เช่น เพ่ือทำการตลาด เพ่ือสมัครสมาชิกสะสมแต้ม (Loyalty Program) เพ่ือจัดส่งข่าวสาร โปร

โมชันและสิทธิประโยชน์ให้แก่ท่าน และจัดส่งของขวัญแก่ท่านเนื่องในโอกาสต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กรและเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย สะสมแต้มหรือ

คะแนน และแลกของรางวัล ชิงโชค ชิงรางวัล รวมถึงการนำเสนอและขายสินค้าของเรา เพื่อจัดส่งและอนุญาตให้ท่าน

เข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ   

5. เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหา เช่น เพ่ือพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา เพื่อแก้ไขปัญหา

ตามเรื่องที่ท่านร้องเรียนมาและปรับปรุงการให้บริการแก่ท่าน เพ่ือประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดการและแก้ไข

ปัญหา ติดตามการแก้ปัญหา เพื่อตอบกลับผลการดำเนินการ เพื่อดำเนินการและติดตามในเรื่องการเคลมหรือการเรียกคืน

สินค้า เพ่ือการรับหรือจ่ายค่าสินไหมทดแทน   

6. การจัดการข้อพิพาท เช่น เพ่ือแก้ไขปัญหาข้อพิพาท เพ่ือบังคับใช้ตามสัญญาของบริษัทฯ และเพ่ือก่อตั้ง ใช้ หรือยกขึ้นต่อสู้

ซ่ึงสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

7. การปรับปรุงและบริหารการดำเนินธุรกิจ เช่น เพื ่อประกอบการทดสอบและติดตามผลการทดสอบสินค้า เพื ่อทำการ

วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนและจัดการธุรกิจของเรา ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานหรือผลการตรวจสอบ เพื่อปฏิบตัิ

ตามข้อกำหนดทางธุรกิจที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน การจัดซื้อจัด

จ้าง การฝึกอบรม เพื่อดูแลการปฏิบัติการของบริษัทฯ ประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบและควบคุมการดำเนินงานภายใน

บริษัทฯ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และแผนของบริษัทฯ และเพ่ือประกอบการรับรองมาตรฐานของ

บริษัทฯ   

8. การบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เพื่อการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแก้ปัญหา ดูแล จัดทำ

และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับท่าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการใช้งานแพลตฟอร์ม เพื่อสร้าง

บัญชี บันทึกข้อมูลของท่านลงในระบบ เพื่อแก้ไขและอัปเดตข้อมูลบนแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อใช้ควบคุมการเข้าถึงข้อมูล

และการเข้าใช้งานระบบ เพื ่อติดตามตรวจสอบระบบอินเทอร์เน็ตและแพลตฟอร์มให้ทำงานอย่างปลอดภัยและมี

ประสิทธิภาพ   
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9. การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและคำสั่งของหน่วยงานของรัฐ เช่น ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และ/

หรือคำส่ัง หรือต้องให้ความร่วมมือดังกล่าว เพ่ือดำเนินการตามกฎหมาย กระบวนพิจารณา หรือคำส่ังของหน่วยงานของรัฐ 

ซึ่งรวมถึงหน่วยงานของรัฐภายนอกประเทศไทย และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล ผู้กำกับดูแล หน่วยงานของรัฐ และ

หน่วยงานทีบ่ังคับใช้กฎหมาย โดยบริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง

กฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของรัฐดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการ

สืบสวนสอบสวนภายใน หรือการป้องกันอาชญากรรม การฉ้อโกง และ/หรือเพ่ือก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

10. เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น เพื่อรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องของธุรกจิของบริษัทฯ 

เพื ่อใช้สิทธิและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ เมื ่อจำเป็นและชอบด้วยกฎหมาย เช่น เพื ่อตรวจจับ ป้องกัน และ

ดำเนินการเก่ียวกับการทุจริตใดๆ ข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการละเมิดกฎหมาย เพ่ือจัดการและ

ป้องกันการสูญเสียทรัพย์สิน เพ่ือตรวจจับและป้องกันการกระทำผดิภายในสถานที่ของบรษิัทฯ และเพ่ือดูแลให้มีการปฏบิตัิ

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายที่อาจเกิดต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

11. การเปลี่ยนแปลงในกิจการ: เช่น ในกรณีของการขาย การโอน การควบรวมกิจการ การฟ้ืนฟูกิจการ หรือกรณีอ่ืนที่คล้ายกัน 

บริษัทฯ อาจโอนข้อมูลของท่านให้กับบุคคลที่สามหนึ่งฝ่ายหรือมากกว่าในฐานะส่วนหนึ่งของการดำเนินการดังกล่าว 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะบุคคลที่เก่ียวข้องกับนิติบุคคลสำหรับลูกค้านิติบุคคล และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ 

บริษัทฯจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ รวมถึงข้อมูลอ่ืนๆ เพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ด้วย  

12. การคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ: เช่น เพ่ือการยืนยันตัวตนของท่านและสถานะของพันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือทราบข้อเท็จจรงิ 

และ/หรือเพื่อการประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของท่าน ของพันธมิตรทางธุรกิจ และของบุคลากรเพื่อการทำงาน

ให้แก่บริษัทฯ เพื่อการพิจารณาใบเสนอราคาหรือเสนอประมูล เพื่อการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ และเพื่อการพิจารณาต่อ

สัญญาหรือการพิจารณาอ่ืนใด 

13. การจัดการความสัมพันธ:์ เช่น เพื่อวางแผน ดำเนินการ และบริหารจัดการความสัมพันธ์เชิงสัญญากับท่าน (เช่น การเจรจา

ต่อรอง การตกลงราคา การสอบราคา การประกวดราคา การจัดซ้ือจัดจ้าง การทำสัญญา หรือการต่อสัญญากับท่าน ลูกค้านิติ

บุคคล และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ การลงนามจรรยาบรรณคู่ค้า การขึ้นทะเบียนคู่ค้า การออกใบสั่งซื้อ (Purchase Order) 

การออกใบแจ้งหนี้และเรียกเก็บค่าใช้จ่าย การจัดทำใบสำคัญจ่าย การชำระเงิน (เช่น ค่าจ้าง ค่าใช้ประโยชน์ในที่ดิน หรือ

ค่าตอบแทนอื่นๆ) การดำเนินการด้านบัญชี การตรวจสอบ) เพื่อการติดตามและตรวจสอบประเมินท่านในการปฏิบัติตาม

สัญญา เพ่ือการจัดส่งของขวัญในวาระโอกาสต่างๆ ตลอดจนเพ่ือการสนับสนุนในการดำเนินงานต่างๆ หรือการทำธุรกรรม

อ่ืนใดที่เก่ียวข้อง  

14. การแนะนำพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น เพ่ือการแนะนำท่านแก่บริษัทในเครือหรือบุคคลอ่ืนใด 

 
นอกจากการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามรายการต่างๆ ข้างต้นนี้ บริษัทฯ ยังเก็บรวบรวม ใช้ และ/

หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ดังต่อไปนี้ 
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• ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนในเอกสารราชการ (เช่น ข้อมูลศาสนาบนบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลเชื้อชาติบน

หนังสือเดินทาง) เพ่ือพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่าน   

• ข้อมูลศาสนา เพื่อการรับรองและจัดเตรียมอาหารแก่ท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมหรือตรวจสอบสถานประกอบกิจการของเรา

หรือเม่ือมีการประชุม สัมมนา  หรือการอบรม 

• ประวัติอาชญากรรม เพื่อเป็นหลักฐานและข้อมูลประกอบการตรวจสอบตามข้อร้องเรียน และ/หรือเพื่อดำเนินการทาง

กฎหมายที่จำเป็นเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของเรา 

• ข้อมูลสุขภาพ เพื่อเป็นหลักฐานและข้อมูลประกอบการตรวจสอบตามข้อร้องเรียนที่ท่านได้ร้องเรียนแก่เรา เพื่อบริหาร

จัดการกรณีการเคลมประกันภัย หรือเพ่ือรับรองสุขลักษณะที่ดี และ/หรือเพ่ือประกอบการรับรองมาตรฐานของบริษัทฯ    

• ข้อมูลสุขภาพ และ/หรือข้อมูลความพิการของท่าน (เช่น ในกรณีที่เรามีการเก็บภาพถ่ายของท่านเมื่อทำกิจกรรมร่วมกับ

ท่านและในบางกรณีภาพถ่ายดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงสุขภาพหรือความพิการของท่าน) เพื ่อประกอบโครงการความ

รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมขององค์กร (CSR) เพ่ือพิจารณาผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ หรือได้รับการสนับสนุนจาก

บริษัทฯ เพื ่อประกอบการจัดทำรายงาน เอกสาร วิดีโอ หรือสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ เพื ่อประชาสัมพันธ์ทั ้งภายในและ

ภายนอกบริษัทฯ และเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ     
 

ในกรณีที่เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการเข้าทำ

สัญญากับท่าน หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นได้ 

 

ในกรณีที่เราต้องได้รับความยินยอมจากท่านสำหรับกิจกรรมการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท 

เราจะขอความยินยอมจากท่านสำหรับกิจกรรมนั้นๆ แยกต่างหาก7 

 

3. บุคคลหรือหน่วยงานท่ีบริษัทฯ เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้ 

 

เราอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก ไม่ว่าที่อยู่ภายในประเทศหรือนอกประเทศไทย เพ่ือ

วัตถุประสงค์ตามที่ได้อธิบายข้างต้น เช่น (1) บริษัทย่อย หรือ บริษัทในเครือ1 (2) พันธมิตรทางธุรกิจ (เช่น มหาวิทยาลัย ตัวแทน

จำหน่าย คู่สัญญา บริษัทประกันภัย นายหน้าประกันภัย หน่วยงานรับรองระบบ หน่วยงานตรวจสอบอิสระ) (3) ผู้ให้บริการของ

เรา (เช่น ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว/ บริษัทนำเที่ยว บริษัทรับจองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ธนาคาร / สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ (Cloud) ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)

บริษัทที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์และจัดส่ง ผู้ให้บริการขับรถ ที่ปรึกษาอิสระ ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชีซ่ึงให้บริการด้าน

 
1 ซึ่งคือบริษัทในกลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (รายชื่อบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) รวมถึงบริษัทในเครือในต่างประเทศ

ซ ึ ่ งค ือ  1. Sri Trang USA, Inc.; 2. Shidong Shanghai Medical Equipment Co., Ltd.; 3. Sri Trang Indochina (Vietnam) Co. , Ltd.; 4. P.T. Sri Trang 

Lingga Indonesia; 5. PT Star Rubber; 6. Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd.; 7. Sri Trang International Pte. Ltd.; 8. Shi Dong Shanghai 

Rubber Company Limited; 9 .  Sri Trang Gloves Global Pte. Ltd.; 10. Sri Trang Gloves (Singapore) Pte. Ltd.; 11. PT Sri Trang Gloves Indo;  

12. Sri Trang Gloves Vietnam Company Limited  
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บัญชี หรือตรวจสอบบัญชีแก่บริษัทฯ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัทตรวจสอบคุณภาพสินค้า บริษัททดสอบและวิจัย) และ/หรือ

(4) หน่วยงานของรัฐ (เช่น กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมที่ดิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศาล สำนักงาน

ตำรวจแห่งชาต)ิ    

 

ในบางกรณี บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้รับโอนสิทธิ บุคคลผู้ที่จะ

ได้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือบุคคลผู้ที่จะเป็นผูร้ับโอน หากมีการปรับโครงสร้างองค์กร หรือมีการปรับโครงสร้างหนี้ การควบ

รวมกิจการ การได้มาซึ่งกิจการ การจำหน่าย การซื้อ การร่วมทุน การโอนสิทธิ การเลิกกิจการ หรือเหตุการณ์อื่นใดที่มีลักษณะ

คล้ายคลึงกันและมีการโอน หรือจำหน่ายไปซ่ึงธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด 

 

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

 

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่อยู่นอกประเทศไทย เช่น (1) บริษัทในเครือของเรา ซึ่งอาจต้อง

ทำงานร่วมกัน ร่วมกันให้สินค้าและบริการแก่ท่าน หรือใช้ระบบงานบางส่วนร่วมกัน เราจึงอาจจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่านให้แก่บริษัทในเครือ หรืออนุญาตให้บริษัทในเครือเข้าถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือวัตถุประสงคต์ามที่กำหนดไว้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (2) พันธมิตรทางธุรกิจ (เช่น คู่สัญญา) (3) ผู้ให้บริการของเรา (เช่น ธนาคาร ตัวแทนรับ

ชำระเงิน ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว / บริษัทนำเที่ยว โรงแรม บริษัทที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์และจัดส่ง บริษัทนำเข้าสินค้า 

ที ่ปรึกษาอิสระ ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ (Cloud)) และ/หรือ(4) หน่วยงานของรัฐ (เช่น ตลาด

หลักทรัพย์ในต่างประเทศ) ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 

2562 อาจยังไม่ได้มีการประกาศกำหนดว่าเป็นประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ  

 

เม่ือใดก็ตามที่เราจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่

ไม่เทียบเท่าประเทศไทย เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความ

ปลอดภัย และเพื่อให้แน่ใจว่า ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลไดจ้ัดเตรียมมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่มมีาตรฐานเหมาะสม หรือเป็น

กรณีที ่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตให้เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยเราอาจเข้าทำสัญญากับ

บุคคลภายนอกที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับมาตรฐานการคุ้มครองที่

เหมาะสมเทียบเท่ากับที่กฎหมายในประเทศไทยกำหนด   

 

5. ระยะเวลาท่ีบริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

 

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตาม เราอาจ

เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าระยะเวลาดังกล่าวเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ ตลอดจน

นโยบายภายในหรือข้อกำหนดด้านการปฏิบัติงานของเรา และตามความจำเป็นอ่ืนๆ เช่น กรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้น 
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6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและภายใต้กระบวนการจัดการสิทธิของบริษัทฯ ท่านอาจมีสิทธิดังต่อไปนี้ 

1. การเข้าถึง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

เก่ียวกับท่าน  

2. การแก้ไขให้ถูกต้อง ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ

เปิดเผยเก่ียวกับท่าน ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

3. การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มีเก่ียวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบ

แล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพ่ือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วน

บุคคลอ่ืน  

4. การคัดค้าน ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ เป็นไปตามที่

กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด 

5. การระงับการใช้ ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี 

6. การถอนความยินยอม สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่าน ท่านอาจมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านในบางกรณี 

7. การลบหรือทำลาย ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บ

รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้อีก 

8. การร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านเช่ือว่า

บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านตามที่ระบุข้างต้น โปรดติดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดในหัวข้อ "ช่องทางการ

ติดต่อของบริษัทฯ" ที่ระบุด้านล่างของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ 

 

การใช้สิทธิของท่านตามที่ระบุไว้ข้างต้นอาจถูกจำกัดโดยกฎหมายและข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้อง โดยในบางกรณี บริษัทฯ สามารถ

ปฏิเสธคำขอของท่านได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น ในกรณีที่บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายหรือมีคำสั่งศาล ทั้งนี้ หากบริษัทฯ 

ปฏิเสธคำขอของท่านบริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลให้ท่านทราบ     

 

7. คุกกี้และวิธีการใช้คุกกี้ 

 

เม่ือท่านเย่ียมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากท่านผ่านการใช้คุกก้ี  

 

คุกกี้ หมายถึง ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่มีไว้สำหรับเก็บและติดตามข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ โดยที่เว็บไซต์จะส่งคุกกี้ส่งเข้ามา

เก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารของท่านในขณะที่ท่านกำลังใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งคุกกี้บางประเภทนั้นมีความ
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จำเป็น เนื่องจากหากปราศจากคุกกี้ที่จำเป็นประเภทนี้แล้ว หน้าเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถใช้การได้อย่างเหมาะสม และคุกก้ี

ประเภทอ่ืนๆ จะทำให้บริษัทฯ สามารถปรับปรุงประสบการณ์การเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน ปรับแต่งเนื้อหาตามความต้องการของ

ท่าน ทำให้การท่องเว็บไซต์สะดวกมากขึ้น และป้องกันความเสี่ยงหรือภัยคุกคามจากอาชญากรรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ทั้งนี้ หากคุกกี้บางประเภทสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทฯ จะถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็น

ข้อมูลส่วนบุคคลและให้ความคุ้มครองตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด 

 

หากท่านไม่ต้องการให้มีการใช้คุกกี้ ท่านสามารถเลือกที่จะปิดการใช้งานหรือปฏิเสธการติดตั้งคุกกี้ได้เสมอ โดยการตั้งค่าหรือ

เปล่ียนแปลงการตั้งค่าในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ส่ือสารของท่าน แต่โปรดระมัดระวังว่าการกระทำดังกล่าวอาจส่งผลให้

ท่านไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือใช้งานได้อย่างจำกัด   

 

8. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซ่ึงครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้าน

การบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึง

ข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือธำรงไว้ซ่ึงความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือป้องกัน

การสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่

กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด 

 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจดัเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วน

บุคคลที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ยังได้วางมาตรการจำกัดการ

เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล โดยกำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลของ

ผู้ใช้งาน สิทธิในการอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน เพ่ือป้องกัน

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลัก

ขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้วางมาตรการสำหรับการตรวจสอบย้อนหลัง

เกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและสื่อที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 

9. ช่องทางการติดต่อของบริษัทฯ 

 

หากท่านมีความประสงค์จะติดต่อกับบริษัทฯ หรือมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในนโยบาย

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ 
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เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน), บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน): 

• เลขที่ 57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อิโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 

ช้ัน 17 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

• Email: dpo@sritranggroup.com  โทรศัพท์ +662 207 4500 
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เอกสารแนบท้าย 

บริษทัในกลุ่มบริษทั ศรีตรงัแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 

 

1. บริษทั ศรีตรงัโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  

2. บริษทั  รับเบอร์แลนด์โปรดักส์  จำกัด  

3. บริษทั  หน่ำฮ่ัวรับเบอร์  จำกัด 

4. บริษทั  อันวาร์พาราวูด  จำกัด  

5. บริษทั  พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง่  จำกัด  

6. บริษทั  สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด   

7. บริษทั  สะเดา  พี.เอส. รับเบอร์  จำกัด 

8. บริษทั  สตาร์เท็กซ์  รับเบอร์  จำกัด   

9. บริษทั  เซมเพอร์เฟล็กซ์  เอเซีย  จำกัด 

10. บริษทั ศรีตรงั รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทช่ัน จำกัด 

11. บริษทั ศรีตรงั ไอบีซี จำกัด 

 

 


