
         

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 

เรียน  ลูกค้าทีน่ับถือ 

เรื่อง นโยบายความเป็นส่วนตัว 

 บริษัท มัลติแบกซ์ จ ากัด (มหาชน) ให้ความส าคัญในด้านการเคารพสิทธิในความเป็น

ส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทได้ก าหนดนโยบาย

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท แนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และ

มาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านมั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกน าไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ และถูกต้องตามกฎหมาย 

 ปัจจุบันบริษัทได้เก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่าง เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ 

เบอร์โทรศัพท์  อีเมล  และ ไลน์ เพื่อประโยชน์ในการท าธุรกรรมและการท าการซื้อขายกับ

บริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้น ทางบริษัทได้เก็บรวบรวมอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ 

ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อท าธุรกรรม การซื้อขายกับบริษัท ซึ่งรวมไปถึงการด าเนินการต่างๆ  เช่นเสนอราคา 

การน าส่งเอกสารต่างๆ ที่ก่ียวข้องกับการซื้อขาย รวมไปถึงการปฏิบัติภายใต้ข้อก าหนด

ของกฎหมาย หรือหน่วยงานก ากับดูแลที่เก่ียวข้อง 

2. เพื่อใช้ข้อมูลของท่านในการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท 

รายการส่งเสริมการขาย กิจกรรมทางการตลาด ข่าวสิทธิประโยชน์ รวมไปถึงเพื่อใช้

ส าหรับการวิเคราะห์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท ให้เหมาะกับความ

ต้องการของท่าน 

 ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่ให้ไว้กับบริษัท ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่

มีข้อจ ากัดสิทธิโดยกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน 

ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับนโยบายและระเบียบ

ปฏิบั ติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มาติดต่องาน ของบริษัทได้ที่ 

https://www.multibax.com 

 

                                                                      ขอแสดงความนับถือ 

                                                                      บริษัม มัลติแบกซ์ จ ากัด (มหาชน) 

จดหมายฉบบันีจ้ัดพิมพ์โดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่มลีายมือชื่อก ากับ 

https://www.multibax/


 

 

         

 

July 1, 2022 

Dear Customers,  

Privacy Notice Policy 

 Multibax Public Company Limited adheres to the importance of the 

privacy and security rights of your personal data. The Company has 

established the Company's Privacy Policy and the guidelines to comply 

with personal data security policies and standards to ensure that your 

personal data obtained by the Company will be used in accordance with 

its objectives and comply with the respective laws and regulations. 

 The Company collects and uses the personal information such as 

name, family name, address, telephone number, E-Mail and Line for the 

sake of various transactions and business trading with the Company. Your 

personal data will be collected under the following purposes: 

1. To conduct the commercial transactions with the Company, which 

includes quotation, bidding documents and those that related to 

trading, as well as for the other purposes under the requirements of 

law or related regulatory authorities. 

2. To use your personal data to provide the information about the 

Company's products or services, promotional program, marketing 

activities, news and the usage of the data to analyze and develop 

the Company's products or services to suit your needs. 

Nevertheless, you have the right to withdraw the consent to use your 

personal data given to the Company except those under the legal 

restriction or compliance with the terms of the contract that benefits 

you. For more information on the privacy policies and procedures of 

customers, partners or visitors, please visit the company's 

https://www.multibax.com 

 

Yours truly 

Multibax Public Company Limited 

This letter was issued by an automated system and need no signature. 
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