นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ของบริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด และบริษัทย่อย
บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ใช้อุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในการเฝ้าระวังและสังเกตการณ์
พื้นที่ภายในและรอบๆ อาคาร และสถานที่ เพื่อความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน บริษัทฯจึงได้จัดทำและเผยแพร่นโยบาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดฉบับนี้ (“นโยบาย”) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการ
เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ในฐานะที่ท่านเป็นลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า
หรือคู่สัญญาในปัจจุบัน และที่อาจเป็นลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า หรือคู่สัญญากับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม (ตามที่ระบุในข้อ 3)
พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ ผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ผู้มาเยือน หรือบุคคลใดๆ ทั้งหมดที่เข้ามาในพื้นที่ที่มีการเฝ้าระวังและสังเกตการณ์ภายใน
อาคารและสถานที่ผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในนโยบายฉบับนี้ ยังได้แจ้งวิธีการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางในการจัดการ
ข้ อ มู ล ของท่ า นด้ ว ยวิ ธ ี ก ารที ่ เ หมาะสมตามพระราชบั ญ ญั ต ิ ค ุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล พ.ศ. 2562 (รวมทั ้ ง ที ่ ม ี ก ารแก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม )
(“พระราชบัญญัติฯ”)
1.

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

บริษัทฯ เก็บรวบรวมภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว เสียง และภาพสิ่งของ เช่น พฤติกรรมของท่าน ยานพาหนะของท่าน เมื่อท่าน
เข้าสู่พื้นที่ที่มีการเฝ้าระวังและสังเกตการณ์ภายในอาคารและสถานที่ของบริษัทฯ ผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (“ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด”)
2.

การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายใต้ฐานทางกฎหมาย

บริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผล โอน และดำเนินการใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การบันทึก ถือ ครอง
ปรับเปลี่ยน แก้ไข ทำลาย ลบ กู้คืน รวม ทำสำเนา ส่ง จัดเก็บ แยก เปลี่ยน หรือเพิ่ม กับข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและข้อมูลส่วน
บุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านโดยไม่ได้รับความยินยอม ยกเว้นในกรณี (1) เป็นการจำเป็นต่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย
หรือสุขภาพของบุคคล (2) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ในการปกป้องคุ้มครองสุขภาพ
และความปลอดภัยของท่าน รวมถึงทรัพย์สินของท่าน อาคาร สถานที่ และทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม และกระทำการอื่นใด
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุป ระสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริษัทฯ จะพยายามสร้างความสมดุลระหว่างประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายของบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม และของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี รวมถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่านในการคุ้มครอง
ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เกี่ยวข้ องกับท่าน นอกจากนี้ บริษัทฯ จะใช้ความพยายามในการหาขั้นตอนวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมดุล
ดังกล่าวตามความเหมาะสม และ (3) เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จำกัดเฉพาะ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน เมื่อบริษัทฯ เห็นว่าการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเป็น
มาตรการที่จำเป็นที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวได้ เพื่อ “วัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด ”
ดังต่อไปนี้
1) เพื่อเก็บรวบรวม เฝ้าระวังและสังเกตการณ์ และวิเคราะห์สถิติอัตราการเข้าและออก การเคลื่อนไหว และการจราจรภายในอาคาร
และสถานที่ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
2) เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงทรัพย์สินของท่าน
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3) เพื่อปกป้องอาคาร สถานที่ และทรัพย์สินจากความเสียหาย ความขัดข้อง การทำลายทรัพย์สิน และอาชญากรรมอื่นๆ
4) เพื่อสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการขัดขวาง ป้องกัน และตรวจจับอาชญากรรม รวมถึงการฟ้องร้องเมื่อเกิดอาชญากรรม
5) เพื่อช่วยเหลือในการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางวินัยหรือกระบวนการยุติเรื่องร้องทุกข์อย่างมีประสิทธิภาพ
6) เพื่อช่วยเหลือในการสอบสวนหรือกระบวนพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส
7) เพื่อสนับสนุนในการก่อตั้งสิทธิหรือยกขึ้นเป็นต่อสู้ในการดำเนินการทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คดีทางแพ่ง และคดี
แรงงาน
8) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการวิเคราะห์ ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาสินค้า การบริการ และทำเลที่ตั้งของ
ร้านค้าสาขาของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ในพื้นที่ต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น และเหมาะสมตรงตามความต้องการของลูกค้าของบริษัทฯ และ
บริษัทในกลุ่ม
ในการนี้ บริษัทฯ จะติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่ที่กำหนดให้มีการเฝ้าระวังและสังเกตการณ์ โดยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของ
บริษัทฯ ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน บริษัทฯ จะติดตั้งป้ายที่จุดทางเข้าและทางออก และในพื้นที่ที่มีการเฝ้าระวังและสังเกตการณ์โดย
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อให้ท่านทราบว่าในบริเวณนั้นมีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
3.

การเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของท่านต่อ บริษัทในกลุ่ม หมายความถึง บริษัทในกลุ่มทีดี ได้แก่ บริษัท ทีดี
ตะวันแดง จำกัด และบริษัทย่อย บริษัทในกลุ่มคาราบาว ได้แก่ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัทในกลุ่มซีเจ
ได้แก่ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด และบริษัทย่อย และบริษัทในกลุ่มตะวันแดง ได้แก่ บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด และบริษัทย่อย
(“บริษัทในกลุ่ม ”) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และของบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ระบุในนโยบายนี้
บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของท่านให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นใดตามกฎหมาย
เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการสอบสวนหรือดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีแพ่ง
หรืออาญา
บริ ษั ท ฯ อาจจำเป็ น ต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มูล จากกล้ อ งโทรทั ศน์ ว งจรปิ ดของท่ า นให้ แ ก่ บุค คลภายนอกที่ เ กี่ ยวข้ อ ง เช่ น ผู้ ให้บริการ
ของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นในการปกป้องสุขภาพ ความปลอดภัย และทรัพย์สินของท่าน
ในบางกรณี บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยหรือให้ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของท่านแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้รับโอนสิทธิ บุคคลผู้ที่จะ
ได้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือบุคคลผู้ที่จะเป็นผู้รับโอน หากมีการปรับโครงสร้างองค์กร หรือมีการปรับโครงสร้างหนี้ การควบรวมกิจการ การ
ได้มาซึ่งกิจการ การจำหน่าย การซื้อ การร่วมทุน การโอนสิทธิ การเลิกกิจการ หรือเหตุการณ์อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและมีการโอน
หรือจำหน่ายไปซึ่งธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด
4.

การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกหรือหรือเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมี
หรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เพื่อทำให้
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มั่ น ใจว่ า การโอนข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลจะถู ก โอนอย่ า งปลอดภั ยและบุ ค คลที่ รั บโอนข้ อ มู ลนั้ น มี มาตรฐานการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่
เหมาะสม และการโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นชอบด้วยกฎหมายตามที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น
5.

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลา และมาตรการในการรักษาความปลอดภัย

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของท่านตราบเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามหน้าที่เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ระบุในนโยบายนี้ เมื่อบริษัทฯ ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เก็บรักษา ข้ อ มู ลจาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของท่านอีกต่อไป บริษัทฯ จะทำการลบข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบและบันทึกของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจ
เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรีย กร้อง
ตามกฎหมาย หรือตามอายุความ
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของท่าน โดยจัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เหมาะสม ทั้งมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (Administrative Safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค
(Technical Safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (Physical Safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลจาก
กล้องโทรทัศน์วงจร (Access Control) รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขมาตรการต่างๆ ตามสมควร เพื่ อ ป้ องกัน การสูญหาย การเข้ าถึง ใช้
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยมิ ชอบหรือกระทำโดยปราศจากอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้
เพื่อให้มั่นใจในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลจากกล้ องโทรทัศน์ว งจรปิดของท่า นต่อการละเมิด การธำรงไว้ซึ่งความลั บ
(Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability)
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯ มีการจำกัดการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ของท่าน โดยได้กำหนดการอนุญาตหรือสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด มีการบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน
(User Access Management) เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้วให้เข้าถึงข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้ และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้ใช้งาน (User Responsibilities) เพื่อป้องกันมิให้มีการเข้าถึงข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การ
ล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด รวมถึงจัดให้มีวิธีการเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์ว งจรปิด เกี่ยวกับการเข้าถึง
เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของท่านให้แก่
บุคคลภายนอกที่ดำเนินการประมวลผลหรือแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล บริษัทฯ จะดำเนินการกำกับดูแลให้บุคคลนั้นดำเนินการอย่างเหมาะสมให้
เป็นไปตามคำสั่งของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาในการเก็บ
รักษาข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
6.

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิเพิกถอนความยินยอมที่ท่านได้ไว้กับบริษัทฯ เมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การเพิกถอน ความ
ยินยอมจะมีข้อจำกัดตามกฎหมาย หรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการ ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ไว้ก่อนหน้าโดยชอบด้วยกฎหมาย
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ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มี
สิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลของท่านในรูปแบบที่บริษัทฯ มีการจัดระเบียบไว้แล้ว และสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีสิทธิ
ขอให้ส่งข้อมูลไปยังบุคคลอื่นตามที่ท่านมีความประสงค์
ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกรณีที่กฎหมายกำหนด มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบหรือ
ทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ ไม่สามารถระบุตัวตนได้ด้วยวิธีการใดๆ และสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน เว้นแต่ จะมีข้อจำกัดตามกฎหมาย
บริษัทฯ พยายามอย่างเต็มที่ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันของท่าน เพื่อให้เป็นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และไม่
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ส่วนบุคคล หรือหากเห็นว่าข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน
ทั้งนี้ การใช้สิทธิของท่านตามที่ ระบุไว้ข้างต้นต้องเป็นไปตามกฎหมายและบริษัทฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านข้างต้นได้ตาม
ข้อจำกัดที่กฎหมายกำหนด
ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติ ฯ หากบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นซึ่งดำเนินการแทนบริ ษั ท ฯ ใน
การเก็ บ รวบรวม ใช้ และ/หรื อ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นมิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ฯ ดั งกล่ า ว อย่ า งไรก็ ตาม บริษัทฯ
ใคร่ขอให้ท่านโปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงข้อกังวลของท่าน เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อกังวลดังกล่าว ก่อนที่ท่านจะติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามช่องทางติดต่อที่ระบุไว้นโยบาย
นี้ บริษัทฯ จะทำการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน ในกรณีที่บริษัทฯ ปฏิเสธ
การใช้สิทธิของท่าน บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลในการปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านไปพร้อมกัน
7.

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

บริษัทฯ มีการพิจารณาทบทวนและอาจปรับปรุงแก้ไขนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิ บัติและเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้
หากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข บริษัทฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบผ่านทางช่องทางที่เหมาะสม เช่น ประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ เป็นต้น กรุณาตรวจสอบนโยบายฉบับนี้เป็นระยะเพื่อตรวจดูการแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบาย โดย บริษัทฯ จะแจ้งเตือนให้ท่าน
ทราบ หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อท่าน และขอความยินยอมจากท่านอีกครั้งในกรณีที่จำเป็น และตามที่
กฎหมายกำหนด
8.

ช่องทางการติดต่อ
หากท่านมีข้อกังวลหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือหากท่านต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของท่าน โปรด

ติดต่อ
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด และบริษัทย่อย
เลขที่ 393 อาคาร 393 สีลม ชั้น 3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ช่องทางการติดต่อ: โทรศัพท์ 02-023-8888
Email : PDPA@tdshop.io
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