
 
 

ประกาศความเปน็ส่วนตัว 

สำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู ้กรรมการ และ ผู้บริหาร ของบริษัท 

 

บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” เคารพสิทธิความเป็น

ส่วนตัวและตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ และกรรมการ 

(รวมต่อไปนี้เรียกว่า “ท่าน”) เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าท่านได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงได้

จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพ่ือแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการเก็บรวบรวม 

การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมตลอดถึงวิธีการจัดการ การลบ และการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่าน (รวมต่อไปนี้เรียกว่า “การประมวลผล”) ในทุกช่องทางตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กำหนด ดังนี้ 

 

1. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

1.1 เพ่ือให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง (Legal Obligation) เช่น การบริหาร

จัดการบริษัท (เช่น การจัดตั้ง การเพ่ิมทุน ลดทุน การปรับโครงสร้างกิจการ การเปลี่ยนแปลงรายการจด

ทะเบียน) การประชุมผู้ถือหุ้น การสรรหาและเป็นกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัท การ

จัดการเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นกู้ การจ่ายเงินปันผล การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ การจัดทำ

บัญชีและรายงาน การตรวจสอบ เอกสารตามกฎหมาย การจัดส่งเอกสารหรือหนังสือต่าง ๆ รวมถึงหน้าที่ตาม

กฎหมายต่าง ๆ ของการเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) 

1.2 เพ่ือการจำเป็นต่อการดำเนินการ เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท (Legitimate 

Interest) หรือของบุคคลอื่น เช่น การบริหารจัดการบริษัท การบันทึกภาพหรือเสียงการประชุม การรักษา

ความปลอดภัย การจัดกิจกรรม หรือการส่งข่าวสารหรือข้อเสนอใด ๆ เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ 

หรือกรรมการของบริษัท รวมถึงเพ่ือใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย 



 
 

1.3 เพ่ือเป็นการปฎิบัติตามสัญญา (Contract) เพ่ือดำเนินการต่างๆ ในกรณีท่ีท่านเป็นผู้แทนหรือ

กระทำการในนามของบริษัทฯ เช่น การเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล (KYC) 

ที่เก่ียวข้องกับการทำธุรกรรมกับธนาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

1.4 เพ่ือป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอ่ืน (Vital 

Interest) เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมโรคติดต่อ 

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม 

2.1 กรณีท่านเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ 

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู ้รวมถึงผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบฉันทะ เมื่อ

ท่านจองซื้อหุ้น เป็นผู้ถือหุ้น เป็นผู้ถือหุ้นกู้ โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง หรือ

ผ่านทางนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลข

โทรศัพท ์อีเมล ช่องทางการติดต่อ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขประจำตัว

ประชาชน เลขทะเบียนนิติบุคคล บัญชีธนาคาร จำนวนหุ้น 

2.2 กรณีท่านเป็นกรรมการ หรือ ผู้บริหาร 

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดย

จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ในบางกรณี บริษัทฯ อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากแหล่ง

อ่ืน เช่น หน่วยงานต้นสังกัดของท่าน เลขานุการหรือผู้ประสานงานแทนของท่าน หน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่กำกับดูแล หรือแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ซึ่งเปิดเผยสู่สาธารณะ ดังนี้ 

(1) ในกระบวนการสรรหา บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบัตรประจำตัวประชาชน

หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่สามารถใช้ในการยืนยันตัวตนได้ เช่น ชื่อนามสกุล เพศ เลขที่บัตร

ประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง รูปถ่าย วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ส่วนสูง 

(2) สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน

บุคคลเพิ่มเติม เช่น การจ่ายค่าตอบแทน การจัดอบรม กิจกรรม สถานะการสมรส ข้อมูลเกี่ยวกับคู่

สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตร บิดามารดา พ่ีน้อง หมู่โลหิต หมายเลขบัญชีธนาคาร 

อีเมล ประวัติการศึกษา อาชีพ ประวัติการทำงาน การเป็นกรรมการหรือมีตำแหน่งในบริษัทหรือ



 
 

กิจการอ่ืน ๆ การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อย หรือการเป็นผู้ถือหุ้น 

ค่าตอบแทนกรรมการ ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 

และข้อมูลอื่นตามท่ีกฎหมายหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนด 

(3) ในบางกรณีบริษัทอาจมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใน

ครอบครัว หรือบุคคลอ่ืน ซึ่งกรรมการ หรือ ผู้บริหาร ของบริษัท ได้ให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี ้บริษัทจะเก็บ

รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของบุคคลเหล่านั้น ตามความจำเป็นและเหตุผล เพ่ือการตรวจสอบ

ข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหาร 

รายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพ่ือเก็บรวบรวมเป็นข้อมูล และรายงานข้อมูลที่

เกี่ยวข้อง เช่น การถือครองหลักทรัพย์ การรายงาน strategic shareholder ให้กับหน่วยงานกำกับ

ได้รับทราบ และในกรณีท่ีท่านได้ให้ข้อมูลของบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลอื่นแก่บริษัทฯนั้น ท่าน

จะต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ถือ

หุ้นกู้, กรรมการ หรือ ผู้บริหาร ของบริษัท ฉบับนี้ และ/หรือดำเนินการขอความยินยอม (หากจำเป็น) 

2.3 เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ของบริษัท บริษัทอาจมีการจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ิมเติมโดยขอ

ความยินยอมจากท่านเป็นกรณีไป 

2.4 บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ (ข้อมูล

อ่อนไหว) ตามท่ีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด เช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลการแพ้อาหาร ข้อมูลการ

แพ้ยา เพ่ือดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ท่านเข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี ้บริษัทจะขอความ

ยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเป็นรายกรณีไปและจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการรักษา

ความปลอดภัยที่เพียงพอเพ่ือปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน 

 

3. การใช้คุกกี้ 

บริษัทมีการใช้คุกกี้เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามท่ีกำหนดไว้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้ 

 

4. การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม 



 
 

4.1 ในกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน 

ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านที่ให้ไว้กับบริษัทได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผล

กระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อน

หน้านี้ 

4.2 หากท่านถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้บริษัท

ไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ 

 

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1 บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีนานขึ้น ใน

กรณีท่ีไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตาม

ระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม และอายุความตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

5.2 บริษัทจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนด

ระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน

บุคคลนั้น 

 

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่น 

6.1 บริษัทอาจเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ 

(1) บริษัทในเครือหรือในกลุ่ม และ 

(2) บุคคลและนิติบุคคลอ่ืนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของบริษัท (“บุคคลอื่น”) เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์

การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพียง

เท่าท่ีจำเป็นและเป็นประโยชน์กับการนั้น ๆ เช่น หน่วยงานรัฐ (เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทศูนย์รับ

ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ ศาลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี) 



 
 

ผู้ให้บริการที่เก่ียวข้อง (เช่น ผู้ให้บริการด้านการจัดการประชุม สถาบันการเงิน ผู้รับประกันและ

ตัวแทนหรือนายหน้าของผู้รับประกัน บริษัทหลักทรัพย์ พันธมิตรและคู่ธุรกิจ ที่ปรึกษา ผู้ให้บริการ

ทางวิชาชีพ และบุคคลอ่ืนที่จำเป็นเพื่อให้สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 

 

6.2 บริษัทจะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ 

 

7. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

7.1 บริษัทอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือหรือในกลุ่ม หรือบุคคลอื่นใน

ต่างประเทศในกรณีท่ีจำเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระทำตามสัญญา

ระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์ของท่านหรือเพ่ือใช้ในการดำเนินการตามคำขอของ

ท่านก่อนเข้าทำสัญญา หรือเพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น 

เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นการจำเป็นเพ่ือดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ 

7.2 บริษทัอาจเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่น และ

อาจใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของบุคคลอ่ืนในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์สำเร็จรูปและรูปแบบ

ของการให้บริการแพลตฟอร์มสำเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่บริษัทจะไม่อนุญาตให้

บุคคลที่ไม่เก่ียวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และจะกำหนดให้บุคคลอ่ืนเหล่านั้นต้องมีมาตรการ

คุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม 

7.3 ในกรณีที่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและใช้มาตรการที่เหมาะสมเพ่ือทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับ

การคุ้มครองและท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามกฎหมาย รวมถึงบริษัทจะ

กำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ดังกล่าวเท่าท่ีจำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย

ปราศจากอำนาจโดยมิชอบ 



 
 

 

8. มาตรการความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล 

8.1 ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทและบริษัทได้นำมาตรฐาน

ความปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารที่เหมาะสมมาใช้เพ่ือปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การ

เข้าถึงการใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานในทางท่ีผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และการ

ทำลายโดยใช้เทคโนโลยีและข้ันตอนการรักษาความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสและการจำกัดการเข้าถึง เพ่ือให้

มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและบุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรม

เกี่ยวกับความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 

8.2 บริษัทจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ 

เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 

และจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเม่ือเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้มี

ประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม 

 

9. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

9.1 ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยสรุปดังนี้ 

• สิทธิขอถอนความยินยอมท่ีท่านได้ให้ไว้กับบริษัท เพ่ือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน(Right 

to withdraw consent) 

• สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to access to personal data) ขอดู หรือคัดลอกข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

• สิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability) ที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ตามท่ีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน 

• สิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน (Right to object 

the processing of personal data) 



 
 

• สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย (Right to erase personal data) หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ (anonymous) 

• สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right to suspend the use of personal 

data) 

• สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right to rectify of personal data) ให้ถูกต้อง เป็น

ปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

• สิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูล

ส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ทั้งนี ้บริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันที่

บริษัทได้รับคำร้องขอดังกล่าว และสิทธิตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นไปตามท่ีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กำหนด 

9.2 ท่านสามารถใช้สิทธิเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวตามกฎหมาย ได้โดยติดต่อที่   

dpo@trvrubber.co.th 

 

10. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) 
  บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 

เลขที่ 40, 88/8-9 ซอย เอกชัย 76 แยก 1-3-1 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน  กทม. 10150 
Email Address: dpo@trvrubber.co.th  
โทรศัพท์ : 02-451-1562  แฟกซ์ : 02-451-1563 
 

mailto:dpo@trvrubber.co.th


 
 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 
  บริษัท ท.ีอาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 
  เลขที่ 40, 88/8-9 ซอย เอกชัย 76 แยก 1-3-1 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน  กทม. 10150 
  Email Address: dpo@trvrubber.co.th  

โทรศัพท์ : 02-451-1562  แฟกซ์ : 02-451-1563 
 
นโยบายฉบับนี้ได้รับการอนุมัติ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 

2565 เป็นต้นไป 

 

 

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ที่อยู่ : 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 7 ถนน
แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
เบอร์โทรศัพท์ : 02-141-6993, 02-142-1033 
อีเมล : pdpc@mdes.go.th  
 
11. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้
ในอนาคต ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทฯ จะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์
ของ บริษัทฯ www.trvrubber.co.th  

12. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นผู้มี
อำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดที่อาจเกิดขึ้น 

 

 

 

           17 พฤษภาคม 2565 
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