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นโยบายความเป็ นส่ วนตัว (Privacy Policy)
(ปรับปรุง ณ วันที. 05 พฤษภาคม 2563)
บริ ษัทขอความกรุณาท่านอ่านนโยบายความเป็ นส่วนตัวต่อไปนีโ; ดยละเอียด
ขอต้ อนรับสู่ the Hub Thailand แพลตฟอร์ มที.ดําเนินการโดย บริ ษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ ซ เซอร์ วิสเซส จํากัด
(“บริ ษัท”) สําหรับ the Hub Thailand แล้ ว ความเป็ นส่วนตัวของลูกค้ าถือเป็ นเรื. องสําคัญ ข้ อมูลส่วนบุคคลและข้ อมูลการ
ติดต่อธุรกิจของท่านที.เกิดขึ cนบนแพลตฟอร์ มจะถูกเก็บรวบรวมภายใต้ นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี c บริ ษัทยึดมัน. ต่อการเคารพ
สิท ธิ แ ละให้ ค วามสํ า คัญ เกี. ย วกับ ความเป็ น ส่ว นตัว ของผู้ใ ช้ เ ว็บ ไซต์ www.thehubthailand.biz และ Application the Hub
Thailand ทังหมด
c
(รวมเรี ยกว่า “แพลตฟอร์ ม”) (แพลตฟอร์ มและบริ การทังหมดที
c
.บริ ษัทมอบให้ ดงั ที.ระบุไว้ ในแพลตฟอร์ ม
ของบริ ษัทรวมเรี ยกว่า “บริการ”)
ในการนี c ผู้ใ ช้ ที. มี บัญ ชี (Account) ซึ.ง ได้ ล งทะเบี ย นกับ บริ ษั ท และใช้ แ พลตฟอร์ ม จะได้ รั บ การอธิ บ ายถึง วิธี ก ารที. the Hub
Thailand ใช้ จัดเก็บ เก็บรวบรวม เปิ ดเผย และปกป้องข้ อมูลที.ทา่ นให้ ในขณะที.เข้ าชมและใช้ แพลตฟอร์ ม และ/หรื อ บริ การของ
บริ ษัทไม่ว่าจะในปั จจุบนั หรื ออนาคต ทังนี
c c หากท่านเพียงเยี.ยมชมแพลตฟอร์ ม และเลือกชมสินค้ า ท่านไม่จําเป็ นต้ องให้ ข้อมูล
ส่วนบุคคลใดๆ ดังนันc ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านจึงจะไม่ถกู เก็บรวบรวม นําไปใช้ หรื อเปิ ดเผย เว้ นแต่ท่านเข้ าสูร่ ะบบโดยใช้ ชื.อ
ผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที.สร้ างไว้ กบั the Hub Thailand
ท่านยืนยันว่าในการคลิก หรื อการเข้ าตรวจสอบ "การลงทะเบียน" ท่านได้ ยอมรั บนโยบายความเป็ นส่วนตัวของ the Hub
Thailand และ/หรื อ ข้ อความอื.นที.คล้ ายกันที.ปรากฏที.หน้ าบริ การลงทะเบียนของ the Hub Thailand และท่านยอมรับว่าท่าน
ได้ รับการแจ้ งและเข้ าใจถึงเงื.อนไขของนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี cรวมถึงได้ ยอมรับในวิธีการจัดเก็บและประมวลข้ อมูลส่วน
บุคคล และให้ ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามที.ได้ อธิ บายภายใต้ เงื. อนไข
นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี c
เว้ นแต่จะกําหนดหรื อระบุไว้ เป็ นอย่างอื.น ให้ นําคํานิยามและการตีความที.กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดและเงื.อนไขการใช้ บริ การ
(Terms of Use) มาบังคับใช้ กบั นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี cด้ วย
1.

ข้ อมูลส่ วนบุคคลที>เก็บรวบรวม

เมื.อท่านสร้ างบัญชี (Account) กับบริ ษัท หรื อเมื.อท่านให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริ ษัทในช่องทางอื.น บริ ษัทจะทําการ
จัดเก็บข้ อมูลเฉพาะที.จําเป็ นและเกี.ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัท เพื.อที.บริ ษัทสามารถมอบประสบการณ์และบริ การที.ดี
ที.สดุ แก่ทา่ นได้ ซึง. อาจรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะข้ อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี c
(ก) ชื.อ รวมถึง ชื.อผู้ใช้ (Username)
(ข) ที.อยู่
(ค) อีเมลแอดเดรส
(ง) หมายเลขโทรศัพท์
(จ) ที.อยูต่ ามบัตรประชาขน
(ฉ) ที.อยูส่ าํ หรับเรี ยกเก็บเงิน หรื อที.อยูส่ าํ หรับออกใบกํากับภาษี
(ช) ที.อยูส่ าํ หรับการจัดส่ง
(ซ) รายละเอียดบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต/บัตรเดบิต และข้ อมูลการชําระเงิน
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(ฌ) ข้ อมูลอื.นๆ ที.เกี.ยวกับผู้ใช้ และคําสัง. ซื cอ และข้ อมูลที.บริ ษัทเก็บรวบรวมในขณะที.ท่านเข้ าถึงแพลตฟอร์ มและใช้ บริ การ
ของบริ ษัท
(ญ) ข้ อมูลเทคนิคที.ได้ รับ จาก/หรื อ เกี.ยวกับอุปกรณ์ ที.ท่านติดตังแอปพลิ
c
เคชันของท่าน และ/หรื อ ใช้ อปุ กรณ์ เพื.อเข้ าถึง
บริ การของท่าน และ/หรื อ แพลตฟอร์ ม เช่น หมายเลขที.ใช้ สําหรับระบุตวั ตนของเครื. องคอมพิวเตอร์ ที.เชื.อมต่ออยู่บน
เครื อข่าย (IP) ข้ อมูลการเข้ าระบบ ประเภทเบราว์เซอร์ และเวอร์ ชนั. การเชื.อมต่อและประเภทของเบราว์เซอร์ ที.ใช้
เชื.อมต่อ ระบบปฏิบตั กิ ารและแพลตฟอร์ ม และเทคโนโลยีอื.นๆ บนอุปกรณ์ที.ทา่ นใช้ เข้ าระบบแพลตฟอร์ ม
(ฎ) รายละเอียดบัญชี (Account) ของท่านกับเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกที.ท่านได้ เชื.อมต่อบัญชีผ้ ใู ช้
ของท่านผ่านทางแพลตฟอร์ ม
กรุณาให้ ข้อมูลที.ถกู ต้ อง ครบถ้ วนและเป็ นความจริ งแก่บริ ษัทหรื อตัวแทนบริ ษัทที.ได้ รับอนุญาต หากมีการเปลี.ยนแปลงเกี.ยวกับ
ข้ อมูลของท่านกรุณาแก้ ไขข้ อมูลของท่านให้ ตรงกับข้ อมูลปั จจุบนั บริ ษัทขอสงวนสิทธิ•ในการร้ องขอเอกสารใด ๆ เพื.อตรวจสอบ
ความถูกต้ องของข้ อมูลที.ทา่ นได้ ให้ ไว้
หากท่านลงทะเบียนและสมัครสมาชิกกับทางบริ ษัทผ่านบัญชีสื.อสังคม (Social media) ของท่าน หรื อท่านได้ เชื.อมบัญชีสื.อ
สัง คม (Social media) ของท่า นเข้ า กับ บัญ ชี (Account) ที. ท่า นได้ ส ร้ างไว้ กับ ทางบริ ษั ท ท่า นยิ น ยอมให้ บ ริ ษั ท เข้ า ถึง เก็ บ
รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ตามที.ท่านเคยอนุญาตให้ สื.อสังคม (Social media) นันc เก็บข้ อมูลและ
เข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
2.

วัตถุประสงค์ ของการเก็บรวบรวม ใช้ และการเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล

ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านที.บริ ษัทเก็บรวบรวมจะถูกนําไปใช้ หรื อเปิ ดเผยแก่บุคคลภายนอก (ซึ.งรวมถึงบริ ษัทที.เกี.ยวข้ อง ผู้
ให้ บริ การภายนอก และผู้ขายที.เป็ นบุคคลภายนอก) เพื.อวัตถุประสงค์ทงหมดหรื
ัc
อบางส่วนดังต่อไปนี c:
(ก) เพื.อดําเนินการ หรื อสนับสนุนการใช้ บริ การของท่าน
(ข) เพื.อดําเนินการตามคําสัง. ซื cอ และการชําระเงินของท่านผ่านทางแพลตฟอร์ ม
(ค) เพื.อจัดการเกี.ยวกับธุรกรรมทางการเงินที.เกี.ยวข้ องกับการชําระเงินของท่าน
(ง) เพื.อดําเนินการจัดส่งสินค้ าที.ท่านได้ ซื cอผ่านทางแพลตฟอร์ ม โดยบริ ษัทอาจส่งต่อข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ค่คู ้ า
เพื.อการขนส่งสินค้ า
(จ) เพื.อแจ้ งให้ ทา่ นทราบเกี.ยวการจัดส่งสินค้ า รวมถึงสถานะของการดําเนินการจัดส่งสินค้ า
(ฉ) เพื.อเปรี ยบเทียบข้ อมูลและตรวจสอบกับบุคคลภายนอกในการรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
(ช) เพื.อจัดการบัญชี (Account) ที.ท่านมีกบั บริ ษัท ซึ.งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการระบุตวั ตน, การตรวจสอบการดาวน์
โหลดข้ อมูลจากแพลตฟอร์ ม, การวิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของท่านเพื.อพัฒนาและปรับแต่งรู ปแบบ, ข้ อมูล, และ
เนื cอหาของแพลตฟอร์ มให้ เหมาะสมกับท่าน
(ซ) เพื.อส่งข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชัน. ต่างๆ เกี.ยวกับสินค้ าหรื อบริ การที.น่าสนใจเป็ นครังc คราว โดยท่านสามารถ
ยกเลิกการรับข้ อมูลดังกล่าวได้ ตลอดเวลา ผ่านระบบยกเลิกการรับข้ อมูลที.อยู่ในข่าวสารทางการตลาดที.จดั ส่งให้ แก่
ท่าน
(ฌ) เพื.อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ ให้ เข้ าใจพฤติกรรมในการใช้ บริ การในเว็บไซต์ของผู้เยี.ยมชม และนําผลการศึกษา
ดังกล่าวไปพัฒนาและปรับปรุงให้ การใช้ งานเว็บไซต์งา่ ยและมีประสิทธิภาพมากขึ cน
(ญ) เพื.อใช้ ข้อมูลประวัติการซื cอสินค้ าและรายละเอียดของสินค้ าที.ท่านซื cอในการประมวลผลและเสนอสินค้ าที.เราเชื.อว่า
ท่านสนใจเพิ.มเติม
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(ฎ) เพื.อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที.เกี.ยวกับการจัดทําเอกสารประวัติศาสตร์ หรื อจดหมายเหตุเพื.อประโยชน์สาธารณะ หรื อที.
เกี.ยวกับการศึกษาวิจยั หรื อสถิตซิ งึ. ได้ จดั ให้ มีมาตรการปกป้องที.เหมาะสมเพื.อคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพของท่าน
(ฏ) เพื.อป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรื อสุขภาพของบุคคล
(ฐ) เป็ นการจําเป็ นเพื.อการปฏิบตั ิตามสัญญาซึง. ท่านเป็ นคู่สญ
ั ญาหรื อเพื.อใช้ ในการดําเนินการตามคําขอของท่านก่อน
เข้ าทําสัญญานันc
(ฑ) เป็ นการจําเป็ นเพื.อการปฏิบตั ิหน้ าที.ในการดําเนินภารกิจเพื.อประโยชน์สาธารณะของบริ ษัท หรื อปฏิบตั ิหน้ าที.ในการ
ใช้ อํานาจรัฐที.ได้ มอบให้ แก่บริ ษัท
(ฒ) เป็ นการจําเป็ นเพื.อประโยชน์โดยชอบด้ วยกฎหมายของบริ ษัทหรื อของบุคคลหรื อนิตบิ คุ คลอื.น
(ณ) เป็ นการปฏิบตั ติ ามกฎหมายของบริ ษัท
บริ ษัทจะสามารถจัดเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื.อท่านส่งมอบข้ อมูลให้ บริ ษัทด้ วยความสมัครใจของท่านเท่านันc ท่าน
สามารถเลือกที.จะไม่ส่งข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ แก่บริ ษัท หรื อเพิกถอนความยินยอมที.ได้ ให้ ไว้ แก่บริ ษัทสําหรับการเก็บ
รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นในเวลาใดก็ ไ ด้ โดยแจ้ งทางบริ ษั ท เป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษรมาที.
support@thehubthailand.biz ในการนี c บริ ษัทอาจไม่สามารถให้ บริ การของบริ ษัทแก่ทา่ นได้ หรื ออาจส่งผลให้ บริ ษัทไม่สามารถ
จัดหาสินค้ าหรื อให้ บริ การท่านได้ เนื.องจากไม่มีข้อมูลเพียงพอในการดําเนินการ อีกทังบริ
c ษัทขอสงวนสิทธิ•ในการใช้ สทิ ธิและการ
เยียวยาทางกฎหมายในกรณีดงั กล่าว (ถ้ ามี) อย่างไรก็ดี ท่านสามารถเข้ าถึงและปรับเปลี.ยนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านที.ทา่ นได้
ส่งมอบให้ บริ ษัทได้ ตลอดเวลา
การใช้ บตั รเครดิตเพื.อทําธุรกรรมบนแพลตฟอร์ มเป็ นการเชื.อมต่อระหว่างท่านกับผู้ให้ บริ การภายนอกโดยตรงและเป็ นการที.
ท่านนําส่งข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริ การภายนอก ในการนี c ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านที.ท่านได้ ให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริ การ
ภายนอกจะอยู่ภายใต้ นโยบายความเป็ นส่วนตัวของผู้ให้ บริ การภายนอกนันc โดย the Hub Thailand ไม่อาจเข้ าถึงข้ อมูลส่วน
บุคคลที.เกี.ยวข้ องและไม่ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลนันc
โดยการที.ท่านยอมรับนโยบายเพื.อความเป็ นส่วนตัวนี c ท่านยืนยันว่าข้ อมูลทังหมดที
c
.ท่านให้ ไว้ แก่บริ ษัทเป็ นข้ อมูลที.ถกู ต้ องและ
เป็ นความจริ ง ในการนี c ท่านตกลงที.จะปรับปรุ งข้ อมูลทังหมดให้
c
เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ และท่านจะแจ้ งให้ บริ ษัททราบเกี.ยวกับ
การเปลี. ย นแปลงข้ อ มูล ใดๆ โดยท่ า นจะแจ้ ง ให้ บ ริ ษั ท ทราบถึ ง การเปลี. ย นแปลงข้ อ มูล โดยเข้ า สู่ร ะบบบัญ ชี ข องท่ า นบน
แพลตฟอร์ ม
ข้ อมูลเกี.ยวกับคําสัง. ซื cอของท่านจะถูกเก็บไว้ กบั บริ ษัท แต่ด้วยเหตุผลด้ านความปลอดภัยบริ ษัทไม่สามารถเรี ยกค้ นข้ อมูลได้
โดยตรง อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถเข้ าถึงรายละเอียดคําสัง. ซื cอ และข้ อมูลเกี.ยวกับบัญชี/การตลาด/การส่งเสริ มการขายอื.นๆ
ได้ โดยเข้ าสูร่ ะบบบัญชีของท่านบนแพลตฟอร์ ม
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ•ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื.อวัตถุประสงค์อื.นใดนอกเหนือจากที.ได้ ระบุ
ไว้ ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี cเมื.อมีบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ˆ‰Šˆ (รวมทังที
c .มีการ
แก้ ไข) หรื อกฎหมายอื.นบัญญัตใิ ห้ กระทําได้
เพื.อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ข้างต้ น ท่านยินยอมให้ บริ ษัทส่งมอบข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ แก่คคู่ ้ าด้ านการขนส่ง และ/หรื อด้ าน
การชําระเงิน หรื อบริ ษัทในเครื อของบริ ษัท ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมในระยะเวลาเท่าที.จําเป็ นเพื.อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ที.ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ นเท่านันc
3.

การเข้ าถึงข้ อมูลส่ วนบุคคล
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เมื. อ ท่ า นสร้ างบัญ ชี (Account) กั บ the Hub Thailand และทํ า การเข้ าสู่ บัญ ชี ข องท่ า นบนแพลตฟอร์ ม ท่ า นอาจเข้ าดู
รายละเอียดเกี.ยวกับการสัง. ซื cอสินค้ าของท่าน ซึง. รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ รายละเอียดเกี.ยวกับการสัง. ซื cอสินค้ าที.สมบูรณ์ทงที
ัc .
ได้ มีการชําระเงินและจัดส่งสินค้ าแล้ ว หรื อที.ยงั คงอยู่ระหว่างการดําเนินการชําระเงิน และ/หรื อ การจัดส่ง และท่านยังสามารถ
จัดการข้ อมูลที.อยูส่ ําหรับการจัดส่งสินค้ า, รายละเอียดเกี.ยวกับการชําระเงิน หรื อการรับข่าวสารที.ทา่ นได้ สมัครไว้ ได้ ท่านตกลง
ที. จะจัดการชื. อผู้ใช้ (Username), รหัสผ่าน (Password) และรายละเอียดการสั.งสินค้ าเป็ นความลับ และจะไม่เปิ ดเผยต่อ
บุคคลภายนอกที.ไม่ได้ รับอนุญาต ทังนี
c c บริ ษัทไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายที.เกิดจากการใช้ ชื.อผู้ใช้ (Username), รหัสผ่าน
(Password) และรายละเอียดการสัง. สินค้ าโดยมิชอบ ทุจริ ต หรื อไม่ได้ รับอนุญาตไม่วา่ ในกรณีใด เว้ นแต่จะเป็ นกรณีที.ได้ ระบุไว้
ในข้ อกําหนดและเงื.อนไขการใช้ บริ การ
4.

การปรั บปรุ งข้ อมูลส่ วนบุคคล

ท่า นสามารถปรั บ ปรุ ง ข้ อ มูล ส่ว นบุค คลของท่า นให้ เ ป็ น ปั จ จุบัน ได้ ต ลอดเวลาโดยการเข้ า สู่บัญ ชี (Account) ของท่า นบน
แพลตฟอร์ ม กรุ ณาแก้ ไขข้ อมูลของท่านหากมีการเปลี.ยนแปลงใดๆ หากข้ อมูลในหน้ าบัญชีของท่านไม่ตรงกับข้ อมูลปั จจุบนั
ของท่าน อาจมีการล่าช้ าในการส่งสินค้ าที.ทา่ นสัง. ซื cอ หรื อ การล่าช้ าอื.นๆในการบริ การ
ท่านยินยอมให้ บริ ษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลที.ได้ รับการปรั บปรุ งของท่านให้ แก่บุคคลภายนอก (ซึ.ง
รวมถึงบริ ษัทที.เกี.ยวข้ อง ผู้ให้ บริ การภายนอก และผู้ขายที.เป็ นบุคคลภายนอก) เพื.อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
ใช้ และการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลที.ระบุไว้ ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี cตราบเท่าที.ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านยังคงจําเป็ นต่อ
วัตถุประสงค์ที.กล่าวไว้ ข้างต้ น
5. ผู้เยาว์ และคนเสมือนไร้ ความสามารถ
กรณีบุคคลธรรมดา ท่านจะต้ องมีอายุอย่างน้ อย ˆ‹ ปี ขึ cนไปหรื อบรรลุนิติภาวะแล้ ว และไม่เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อคน
เสมือนไร้ ความสามารถ ที.สามารถแสดงเจตนาและให้ ความยินยอมตามกฎหมายได้ ในกรณีที.ทา่ นยังไม่บรรลุนิติภาวะหรื อเป็ น
คนเสมือนไร้ ความสามารถ ท่านยืนยันว่าท่านได้ รับความยินยอมจากบิดาหรื อมารดา หรื อผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย
หรื อผู้พิทกั ษ์ แล้ วแต่กรณี ก่อนการแสดงเจตนาใดๆ เกี.ยวข้ องกับการใช้ บริ การแพลตฟอร์ มในแต่ละคราวแล้ ว
6.

ความปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคล

เพื.อรักษาความความปลอดภัยในการปกป้องข้ อมูลที.จดั เก็บซึ.งรวมถึงข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริ ษัทมีแนวปฏิบตั ิในการ
จํากัดการเข้ าถึง ใช้ เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล และจัดให้ มีวิธีการทางเทคโนโลยีซงึ. ได้ มาตรฐานในอุตสาหกรรมเพื.อป้องกันไม่ให้
มี ก ารเข้ า สู่ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ โ ดยไม่ไ ด้ รั บ อนุญ าต ทังc นี c บริ ษั ท จะทบทวนมาตรการดัง กล่า วเมื. อ มี ค วามจํ า เป็ น หรื อ เมื. อ
เทคโนโลยีเปลี.ยนแปลงไป และจัดการทําลายข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื.อข้ อมูลดังกล่าวไม่จําเป็ นสําหรับวัตถุประสงค์ทาง
กฎหมาย และ/หรื อ เพื.อดําเนินการภายใต้ ข้อกําหนดและเงื.อนไขใดๆ ที.เกี.ยวข้ องกับแพลตฟอร์ มและบริ การอีกต่อไป
เมื.อท่านกํ าหนดรหัสผ่าน (Password) บริ ษัทขอแนะนํ าให้ ท่านใช้ ตัวเลข, ตัวอักษร หรื อสัญลักษณ์ ที.มีความหลากหลาย
ประกอบอยู่ในรหัสผ่าน (Password) ของท่าน และท่านจะรับผิดชอบต่อการกระทําต่างๆ ที.ได้ กระทําลงในนาม หรื อผ่านทาง
บัญชี (Account) ของท่านซึง. รวมถึงผลที.ตามมาใดๆ ที.เกี.ยวข้ องกับการควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลหรื อข้ อมูลใดๆ ของท่านที.ได้ สง่
ให้ แก่บริ ษัทและนิติกรรมใดๆ ที.ได้ ทําลงในนามของท่าน หากท่านมีเหตุให้ เชื.อได้ ว่ารหัสผ่าน (Password) ของท่านถูกเปิ ดเผย
หรื อไม่เป็ นความลับอีกต่อไปท่านจะแจ้ งให้ บริ ษัททราบและเปลีย. นรหัสผ่าน (Password) ของท่าน
เพื.อความปลอดภัยในบัญชี (Account) และข้ อมูลใดๆ ของท่านที.บนั ทึกอยู่ในบัญชี (Account) นันc บริ ษัทขอแนะนําให้ ท่าน
ออกจากระบบบัญชี และปิ ดเบราว์เซอร์ ที.ทา่ นใช้ เข้ าระบบทุกครังc หากท่านมิได้ ใช้ คอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคลเข้ าสูแ่ พลตฟอร์ ม ท่าน
ยอมรับและตกลงว่าบริ ษัทไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายที.เกิดจากการใช้ รหัสผ่าน (Password) โดยมิชอบ ทุจริ ต หรื อไม่
ได้ รับอนุญาตไม่ว่าในกรณีใดเว้ นแต่การกระทํานันเป็
c นผลโดยตรงจากการกระทําโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง
ของบริ ษัท
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หากท่านมีเหตุให้ เชื.อได้ วา่ มีการละเมิดข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านที.มีอยูใ่ นแพลตฟอร์ ม ท่านสามารถแจ้ งให้ บริ ษัททราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรผ่านช่องทางติดต่อที.ระบุไว้ ข้างใต้ นี c
บริ ษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ ซ เซอร์ วิสเซส จํากัด
Œ•Œ ห้ อง เอˆ, เอˆ/Ž, บีŽ, บีˆ ชันc ŽŠ อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์
ถนนพระราม Ž แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ Ž‹••‹
บริ ษัทจะแจ้ งเหตุการณ์ ละเมิดข้ อมูลส่วนบุคคลให้ แก่สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อแก่ท่านทราบ
ภายในระยะเวลาที.กฎหมายที.เกี.ยวข้ องกําหนด
7. การเก็บข้ อมูล
บริ ษัทเก็บข้ อมูลเพื.อใช้ เป็ นข้ อมูลในการวิเคราะห์และประเมินซึง. จะช่วยให้ บริ ษัทเข้ าใจความต้ องการและความสนใจของท่าน
มากขึ cน และสามารถมอบประสบการณ์ที.ดีในการใช้ แพลตฟอร์ มให้ มีความสะดวก, ความปลอดภัย, ความรวดเร็ ว, และความ
เหมาะสมกับความสนใจของท่าน รวมถึงการเพิ.มประสิทธิ ภาพในการปกป้องความเป็ นส่วนตัวของท่าน ท่านยินยอมและ
ยอมรั บ ว่าบริ ษั ท หรื อ ผู้ให้ บ ริ ก ารที. ได้ รับ อนุญ าตจากบริ ษั ท อาจจะใช้ วิธีก ารดังนี เc พื. อ เก็ บ ข้ อ มูล ใดๆ ของท่านขณะใช้ งาน
แพลตฟอร์ ม
ก) โปรแกรมคุก กี c ที. จัด วางไว้ บ นหน่ว ยความจํ า ของเบราว์ เซอร์ ที. ท่า นใช้ หรื อ บนอุป กรณ์ ที. ท่า นใช้ ข ณะเข้ า ชม
แพลตฟอร์ ม

คุกกี & คือ ข้ อมูลขนาดเล็กหรื อข้ อความที7ออกให้ กบั คอมพิวเตอร์ ของท่านเมื7อท่านเยี7ยมชมเว็บไซต์ และ
ใช้ เ พื7 อ จัด เก็ บ หรื อ ติ ด ตามข้ อ มูล เกี7 ย วกับ การใช้ เ ว็บ ไซต์ ข องท่า นและนํ า มาใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ก ระแสความ
นิยม (trend) การบริ หารจัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลื7อนไหวการใช้ เว็บไซต์ของผู้ใช้ บริ การ หรื อเพื7อจดจําการ
ตังค่
& าของผู้ใช้ บริ การ ทังนี
& & คุกกี &บางประเภทนันจํ
& าเป็ นเป็ นอย่างมาก มิฉะนันหน้
& าเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถใช้
การได้ อ ย่า งเหมาะสม และคุก กี ป& ระเภทอื7 น ๆ นัน& อนุญ าตให้ เราปรั บ ปรุ ง ประสบการณ์ ก ารเบราวซ์ ข องท่า น
ปรับแต่งเนื &อหาตามความต้ องการของท่าน และทําให้ ปฏิสมั พันธ์ ของท่านกับเว็บไซต์สะดวกมากขึ &น เนื7องจาก
คุกกี &จะจดจําชื7อผู้ใช้ (ในวิธีการที7ปลอดภัย) รวมทังจดจํ
& าการตังค่
& าทางภาษาของท่าน
ข้ อมูลในคุกกี cอาจจะประกอบด้ วย
1)
2)
3)
4)

ที.อยูไ่ อพีแอดเดรส (IP Address) ของคอมพิวเตอร์ ที.ทา่ นใช้
เซสชัน. นัมเบอร์ (session number) ของการเข้ าถึงเรา
ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน (customer ID เช่น ชื.อจริ ง, นามสกุล, ฯลฯ)
เลขยืนยันตัวบุคคล (identification number) สําหรับกิจกรรมแต่ละอย่าง ซึง. ระบบจะกําหนดให้

อินเตอร์ เน็ตเบราว์เซอร์ ส่วนใหญ่จะให้ ท่านเป็ นคนตัดสินใจว่าจะยอมรับคุกกี &หรื อไม่ หากท่านปฏิเสธ
ลบออก หรื อ บล็ อ คการติ ด ตามโดยคุก กี & อาจกระทบประสบการณ์ ผ้ ูใ ช้ ข องท่ า น และหากปราศจากคุก กี &
ความสามารถของท่านในการใช้ งานท่านลักษณะหรื อพื &นที7ทงหมดหรื
ั&
อบางส่วนของเว็บไซต์อาจถูกจํากัด
นอกจากนี & บุคคลภายนอกบางท่านอาจออกคุกกีผ& ่านเว็บไซต์ของเราเพื7อมอบโฆษณาที7เกี7ยวข้ องกับ
ความสนใจของท่านตามกิจกรรมการเบราวซ์ของท่าน บุคคลภายนอกเหล่านี &อาจเก็บรวบรวมประวัติการเบราวซ์
ของท่านหรื อข้ อมูลอื7นเพื7อให้ ทราบว่าท่านเข้ าถึงเว็บไซต์ อย่างไร และเพจที7ท่านเยี7ยมชมหลังจากที7ออกจาก
เว็บไซต์ของเราข้ อมูลที7รวมรวมผ่านตัวกลางอัตโนมัติเหล่านี &อาจมีความเกี7ยวข้ องกับข้ อมูลส่วนบุคคลที7ทา่ นได้ ให้
ไว้ ก่อนหน้ านี &บนเว็บไซต์ของเรา
ข) เว็บบีคอน รูปภาพกราฟิ กขนาดเล็กที.อาจรวมอยูใ่ นแพลตฟอร์ ม
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ค) หรื อโปรแกรมอื.นๆ ที.คล้ ายคลึงกันเพื.อจัดเก็บข้ อมูลการใช้ งานแพลตฟอร์ ม
เมื.อท่านเข้ าสู่แพลตฟอร์ มของบริ ษัท เซิร์ฟเวอร์ จะทําการจดจําและบันทึกข้ อมูลที.เบราว์เซอร์ ของท่านส่งเข้ ามาโดยอัตโนมัติ
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ที.อยู่ไอพีแอดเดรสของคอมพิวเตอร์ ของท่าน, ชนิดของเบราว์เซอร์ ที.ท่านใช้ ขณะเข้ าสู่แพลตฟอร์ ม,
เว็บไซต์ที.ทา่ นเข้ าถึงก่อนที.ทา่ นจะเข้ าสูแ่ พลตฟอร์ ม, หน้ าเว็บเพจที.ทา่ นเข้ าชมในแพลตฟอร์ ม รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะจํานวน
เวลาที.ท่านใช้ ในการชมเว็บไซต์ดงั กล่าว, สินค้ าหรื อข้ อมูลที.ท่านค้ นหาในแพลตฟอร์ ม, วันและเวลาเข้ าชม และข้ อมูลทางสถิติ
อื.นๆ
8.

การเก็บรั กษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
ข) บริ ษัทจัดเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ตราบเท่าที.จําเป็ นเพื.อการให้ บริ การหรื อตามกฎหมายหรื อเท่าที.มี
ความจําเป็ นตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้ อมูลนันไว้
c ตามที.ได้ ระบุไว้ ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี c
ค) บริ ษัทจะจัดให้ มีระบบการตรวจสอบเพื.อดําเนินการลบหรื อทําลายข้ อมูลส่วนบุคคลเมื.อพ้ นกําหนดระยะเวลาการ
เก็บรักษา หรื อที.ไม่เกี.ยวข้ องหรื อเกินความจําเป็ นตามวัตถุประสงค์ที.ต้องเก็บรวบรวมข้ อมูลนันc หรื อเจ้ าของข้ อมูล
ส่วนบุคคลร้ องขอหรื อไถ่ถอนความยินยอม
ง) ท่านมีสทิ ธิขอให้ บริ ษัทหยุดการเก็บข้ อมูลส่วนบุคคล ทําลาย หรื อลบข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เมื.อ
1) เมื.อข้ อมูลส่วนบุคคลหมดความจําเป็ นในการเก็บรักษาไว้ ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
ข้ อมูลส่วนบุคคล
2) เมื.อท่านถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลและบริ ษัทไม่มีอํานาจตาม
กฎหมายที.จะเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลนันได้
c ตอ่ ไป
3) เมื.อท่านคัดค้ านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลตามข้ อ 11 ค) 1) หรื อ ข้ อ 11 ค) 2)
4) เมื.อข้ อมูลส่วนบุคคลได้ ถกู เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยโดยไม่ชอบด้ วยกฎหมาย

9. ข้ อมูลขยะ, สปายแวร์ และไวรั สคอมพิวเตอร์
เพื.อป้องกันมิให้ ข้อมูลขยะ, สปายแวร์ , ไวรัสคอมพิวเตอร์ รวมถึงวัสดุต้องห้ ามอื.นใด ซึง. ถือว่าเป็ นสิ.งไม่พงึ ประสงค์เป็ นอย่างยิ.ง
และมีความเป็ นไปได้ ในการที.จะก่อให้ เกิดความเสียหายแก่แพลตฟอร์ มและ/หรื อบริ การ รวมถึงผู้ใช้ อื.นบนแพลตฟอร์ ม, ระบบ
และอุปกรณ์ ใดๆ ท่านตกลงที.จะไม่ส่งข้ อความใดๆ หรื อกระทําการใดๆ ที.จะเป็ นการนําเข้ าข้ อมูลขยะ, สปายแวร์ หรื อไวรัส
คอมพิวเตอร์ ผ่านทางแพลตฟอร์ ม ท่านจะตังค่
c าการติดต่อสื.อสารตามนโยบายของแพลตฟอร์ ม หากท่านต้ องการรายงานกรณี
ที.น่าสงสัยว่าจะมีข้อมูลขยะ, สปายแวร์ , ไวรัสคอมพิวเตอร์ รวมถึงวัสดุต้องห้ ามอื.นใด ท่านสามารถแจ้ งให้ บริ ษัททราบผ่าน
ช่องทางติดต่อที.ระบุด้านล่างนี c
บริ ษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ ซ เซอร์ วิสเซส จํากัด
989 ห้ อง เอˆ, เอˆ/Ž, บีŽ, บีˆ ชันc 16 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
อีเมล : support@thehubthailand.biz
10. สิทธิของ the Hub Thailand ในการเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ•ในการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื.อวัตถุประสงค์อื.นใดนอกเหนือจากที.ได้ ระบุไว้ ในนโยบายความ
เป็ นส่วนตัวนี cเมื.อมีบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ˆ‰Šˆ (รวมทังที
c .มีการแก้ ไข) หรื อกฎหมายอื.น
บัญญัติให้ กระทําได้ ท่านรับทราบและยอมรับว่าบริ ษัทมีสิทธิเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที.ได้ รับอนุญาต
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ตามกฎหมายที.เกี.ยวข้ อง ท่านตกลงที.จะไม่กระทําการใดๆ และสละสิทธิ•ของท่านที.จะกระทําการใดๆ ต่อบริ ษัทเนื.องจากการ
เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลตามสถานการณ์เช่นว่านี c
11. สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ท่านมีสทิ ธิ ดังต่อไปนี c

ก) ท่านมีสิทธิขอเข้ าถึงและขอรับสําเนาข้ อมูลส่วนบุคคลที.เกี.ยวกับตนซึ.งอยู่ในความรับผิดชอบของบริ ษัท หรื อขอให้
เปิ ดเผยถึงการได้ มาซึง. ข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที.ตนไม่ได้ ให้ ความยินยอม

ข) ท่านมีสทิ ธิขอรับข้ อมูลส่วนบุคคลที.เกี.ยวกับตัวท่านเองจากบริ ษัทได้ ในกรณีที.บริ ษัทได้ ทําให้ ข้อมูลส่วนบุคคลนันอยู
c ่
ในรู ปแบบที.สามารถอ่านหรื อใช้ งานโดยทัว. ไปได้ ด้วยเครื. องมือหรื ออุปกรณ์ที.ทํางานได้ โดยอัตโนมัติและสามารถใช้
หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลได้ ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทังมี
c สทิ ธิ ดังต่อไปนี c

1) ขอให้ บริ ษัทส่งหรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลในรู ปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลอื.นเมื.อสามารถทํา
ได้ ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
2) ขอรับข้ อมูลส่วนบุคคลที.บริ ษัทส่งหรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลในรู ปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคล
อื.นโดยตรง เว้ นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทําได้

ค) ท่านมีสทิ ธิคดั ค้ านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลที.เกี.ยวกับตนเมื.อใดก็ได้ ดังต่อไปนี c
1) กรณี ที.เป็ นข้ อมูลส่วนบุคคลที.เก็บรวบรวมได้ โดยได้ รับยกเว้ นไม่ต้องขอความยินยอมตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ˆ‰Šˆ (รวมทังที
c .มีการแก้ ไข) กําหนด เว้ นแต่ผ้ คู วบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลพิสจู น์ได้
ว่า
(ก) การเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลนันc บริ ษัทได้ แสดงให้ เห็นถึงเหตุอนั ชอบด้ วยกฎหมายที.
สําคัญยิ.งกว่า
(ข) การเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลนันเป็
c นไปเพื.อก่อตังสิ
c ทธิเรี ยกร้ องตามกฎหมาย การ
ปฏิบตั ติ ามหรื อการใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องตามกฎหมาย หรื อการยกขึ cนต่อสู้สทิ ธิเรี ยกร้ องตามกฎหมาย
2) กรณีที.เป็ นการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลเพื.อวัตถุประสงค์เกี.ยวกับการตลาดแบบตรง
3) กรณี ที.เป็ นการเก็ บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลเพื. อวัตถุประสงค์ เกี. ยวกับการศึกษาวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรื อสถิติ เว้ นแต่เป็ นการจําเป็ นเพื.อการดําเนินภารกิจเพื.อประโยชน์สาธารณะของ
ผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคล

ง) ท่านมีสทิ ธิขอให้ บริ ษัทระงับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี c
1) เมื.อบริ ษัทอยูใ่ นระหว่างการตรวจสอบตามที.ทา่ นร้ องขอให้ ดําเนินการตามข้ อ 11 จ)
2) เมื.อเป็ นข้ อมูลส่วนบุคคลที.ต้องลบหรื อทําลายตามข้ อ 8 ค) 4) แต่ทา่ นขอให้ ระงับการใช้ แทน
3) เมื.อข้ อมูลส่วนบุคคลหมดความจําเป็ นในการเก็บรักษาไว้ ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคล
แต่ทา่ นมีความจําเป็ นต้ องขอให้ เก็บรักษาไว้ เพื.อใช้ ในการก่อตังสิ
c ทธิเรี ยกร้ องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรื อ
การใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องตามกฎหมาย หรื อการยกขึ cนต่อสู้สทิ ธิเรี ยกร้ องตามกฎหมาย
4) เมื.อบริ ษัทอยูใ่ นระหว่างการพิสจู น์ตามข้ อ 11 ค) 1) หรื อตรวจสอบตามมาตรา 11 ค) 3) เพื.อปฏิเสธการคัดค้ าน
ของท่านตามพระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ˆ‰Šˆ (รวมทังที
c .มีการแก้ ไข)
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จ) ในกรณีที.ท่านร้ องขอให้ บริ ษัทดําเนินการให้ ข้อมูลส่วนบุคคลนันถู
c กต้ องเป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้ เกิดความ
เข้ าใจผิด หากบริ ษัทไม่ดําเนินการตามคําร้ องขอ บริ ษัทต้ องบันทึกคําร้ องขอของท่านพร้ อมด้ วยเหตุผลไว้ ในบันทึก
รายการตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ˆ‰Šˆ (รวมทังที
c .มีการแก้ ไข)

ฉ) ท่านมีสิทธิร้องเรี ยนในกรณีที.บริ ษัทหรื อผู้ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล รวมทังลู
c กจ้ างหรื อผู้รับจ้ างของบริ ษัทหรื อ

ผู้ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญ ญัติค้ ุมครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ˆ‰Šˆ
(รวมทังที
c .มีการแก้ ไข) หรื อประกาศที.ออกตามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว

12. การเพิกถอนความยินยอม
ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมที.ได้ ให้ ไว้ แก่บริ ษัทสําหรับการเก็บรวบรวม, ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านใน
เวลาใดก็ได้ โดยแจ้ งทางบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมาที. support@thehubthailand.biz ในการนี c การเพิกถอนความยินยอม
ดังกล่าวอาจจะส่งผลให้ ไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ต่างๆ ที.ระบุไว้ ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี cและอาจจะส่งผลให้ บริ ษัท
ไม่สามารถจัดหาสินค้ าหรื อให้ บริ การท่านได้ เนื.องจากไม่มีข้อมูลเพียงพอในการดําเนินการ บริ ษัทจึงไม่รับรองว่าการจัดส่ง
สินค้ า และ/หรื อ การให้ บริ การจะอยูใ่ นสถานะที.สามารถดําเนินการให้ แก่ทา่ นได้ ทังนี
c c ขึ cนอยูก่ บั พฤติการณ์ และบริ ษัทขอสงวน
•
สิทธิทางกฎหมายและการเยียวยาใดๆ กรณีที.ไม่สามารถจัดส่งสินค้ าหรื อบริ การให้ แก่ท่านได้ อนั เนื.องมาจากคําบอกกล่าวเพิก
ถอนความยินยอมดังกล่าว
13. การปรั บปรุ งนโยบายความเป็ นส่ วนตัว
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ•ในการปรับปรุงนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี cเมื.อใดก็ได้ โดยให้ ถือว่าการปรับปรุงนโยบายความเป็ นส่วนตัวมี
ผลใช้ บงั คับทันทีและท่านได้ รับทราบถึงนโยบายความเป็ นส่วนตัวที.ได้ มีการปรับปรุ งแล้ วเมื.อมีการประกาศ หรื อตีพิมพ์ หรื อ
เผยแพร่ในแพลตฟอร์ ม
14. การติดต่ อต่ อ the Hub Thailand
หากท่ า นมี ข้ อสงสั ย , ความคิ ด เห็ น หรื อ ต้ องการความช่ ว ยเหลื อ ท่ า นสามารถติ ด ต่ อ บริ ษั ท ผ่ า นช่ อ งทางอี เ มลที.
support@thehubthailand.biz
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