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หลักการว่าด้วยความเป็นส่วนตัว 

 

บรษิทัในเครอืยูนิลเีวอรท์ัง้หมดทัว่โลก ซึง่ในทีน่ี้รวมถงึ ยูนิลเีวอร ์เน็ทเวริค์ ธุรกจิ ภายใต้การดูแลของยูนิลี
เวอรถ์อืความเป็นส่วนตวัเป็นเรื่องจรงิจงั หลกัการทัง้หา้ขอ้ดงัต่อไปนี้เป็นสิง่รองรบักลวธิขีองบรษิทัในเครอืยูนิลีเวอร์
ทัง้หมดในการเคารพความเป็นสว่นตวัของท่าน: 

1. บรษิทัใหคุ้ณค่าความไวว้างใจทีท่่านมใีหแ้ก่บรษิทัจากการทีไ่ดใ้หข้อ้มูลส่วนตวัของท่านแก่บรษิทัจะใชข้อ้มลู
สว่นตวัของท่านในทางทีเ่ป็นธรรมและควรค่าแก่ความไวว้างใจดงักล่าวนัน้เสมอ 

2. ท่านมสีทิธิไ์ดร้บัขอ้มลูทีช่ดัเจนเกีย่วกบัวธิกีารทีบ่รษิทัใชข้อ้มลูสว่นตวัของท่าน บรษิทัจะโปร่งใสกบัท่านเสมอ
ในเรื่องขอ้มลูทีบ่รษิทัเกบ็รวบรวม สิง่ทีบ่รษิทักระท ากบัขอ้มลูนัน้ บุคคลทีบ่รษิทัร่วมแบ่งปันขอ้มลูนัน้อยู่ และ
บุคคลทีท่่านควรจะตดิต่อหากท่านมขีอ้กงัวลใด ๆ 

3. หากท่านมขีอ้กงัวลใดๆ เกีย่วกบัวธิกีารทีบ่รษิทัใชข้อ้มลูสว่นตวัของท่าน บรษิทัจะร่วมมอืกบัทา่นเพื่อแกไ้ขขอ้
กงัวลดงักล่าวนัน้โดยพลนั 

4. บรษิทัจะด าเนินการอนัสมควรทัง้ปวงเพื่อปกป้องขอ้มลูของท่านจากการถูกน าไปใชใ้นทางทีผ่ดิ และเพื่อรกัษา
ขอ้มลูดงักล่าวไวใ้หป้ลอดภยั 

5. บรษิัทจะปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลซึ่งใชบ้งัคบัอยู่ทัง้ปวง และบรษิทัจะให้
ความร่วมมอืกบัเจ้าหน้าที่ผู้คุ้มครองขอ้มูลต่าง ๆ หากไม่มกีฎหมายคุ้มครองขอ้มูล บรษิัทกจ็ะปฏบิตัิตาม
หลกัการอนัเป็นทีย่อมรบัทัว่ไปว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลู 

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว 

 

 ยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์ ธุรกจิ ภายใตก้ารดแูลของยนูิลเีวอร ์ (ต่อไปเรยีกว่า “ยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์”) มพีนัธะสญัญา
ว่าจะปกป้องความเป็นส่วนตวัของท่านและจะรบัรองใหแ้น่ใจว่าขอ้มลูส่วนตวัของท่านจะไดร้บัความคุม้ครอง นโยบาย
ความเป็นสว่นตวันี้จะอธบิายประเภทขอ้มลูส่วนตวัซึง่ยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์เป็นผูเ้กบ็รวบรวมและวธิกีารทีย่นูิลเีวอร ์เน็ท
เวริค์ใช ้เปิดเผย และคุม้ครองขอ้มลูนัน้ 
 

นโยบายความเป็นส่วนตัวน้ีใช้บังคับแก่อะไรบ้าง? 

 นโยบายความเป็นส่วนตวันี้ใชบ้งัคบัแก่ขอ้มูลส่วนตวัซึง่บรษิทัไดเ้กบ็รวบรวมไวโ้ดยเกีย่วเนื่องกบับรกิารซึ่ง   
ยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศเป็นผูเ้สนอให ้ขอ้มลูสว่นตวัดงักล่าวนี้รวมถงึขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวม
ไดท้างออฟไลน์ (offline) โดยอาศยั 

• ยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์ เซน็เตอร ์และอาวยีองซ ์ชอ็ป  
• ศนูยต์ดิต่อลกูคา้ (คอลเซน็เตอร)์ ของยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์  
• การรณรงคท์ าการตลาดแบบตรง การชงิโชคและการแขง่ขนั  
• ขอ้มูลทีไ่ดท้างออนไลน์ ทัง้จากเวบ็ไซต์ต่างๆ ของยูนิลเีวอร ์เน็ทเวริค์ หน้าเพจทีม่ชีื่อตราสนิคา้บน

แพลทฟอร์มของบุคคลภายนอกและแอพพลิเคชัน่ซึ่งมผีู้เข้าถึงหรือใช้งานผ่านทางเว็บไซต์หรอื
แพลทฟอร์มของบุคคลภายนอกเช่นนัน้ ซึ่งปฏบิตัิการอยู่โดยหรอืในนามของยูนิลเีวอร์  เน็ทเวริ์ค 
(ต่อไปเรยีกว่า “เวบ็ไซตข์องยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์”)  
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นโยบายความเป็นส่วนตัวถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ตกลงการใช้งานเว็บไซต์ของยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ท่าน
สามารถดูขอ้มลูเกีย่วกบัยูนิลเีวอร ์เน็ทเวริค์ในเครอืทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนตวัของท่านที ่สิทธ์ิใน
ความเป็นส่วนตวัของท่านและบุคคลท่ีจะให้ติดต่อ ขา้งล่างนี้ 

 
นโยบายความเป็นสว่นตวันี้ไม่ใชบ้งัคบัแก่ 

• ขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมโดยเวบ็ไซต ์แพลทฟอรม์ และหรอืแอพพลเิคชัน่ของบุคคลภายนอก (“เวบ็ไซต์
ของบุคคลภายนอก”) ซึง่ยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์มไิดค้วบคุมอยู่ 

• ขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมโดยเวบ็ไซตข์องบุคคลภายนอกซึง่ท่านเขา้ถงึโดยผ่านทางลงิคบ์นเวบ็ไซตข์องยู
นิลเีวอร ์เน็ทเวริค์หรอื 

• แบนเนอร ์(banners) การชงิโชคและการโฆษณาหรอืส่งเสรมิอื่น ๆ บนเวบ็ไซต์ของบุคคลภายนอก
ซึง่ยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์อาจเป็นผูอุ้ปถมัภห์รอืมสีว่นร่วมอยู่ 

 

เวบ็ไซตข์องบุคคลภายนอกเหล่านี้อาจมนีโยบายตลอดจนขอ้ก าหนดและเงื่อนไขความเป็นสว่นตวัของตนเอง 
ยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์สนบัสนุนใหท้่านอ่านสิง่ดงักล่าวก่อนจะใชง้านเวบ็ไซตข์องบุคคลภายนอกเหล่านัน้ 

 
ความยินยอมของท่าน 

 ยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์จะไม่เกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นตวัของท่านโดยทีท่่านไม่ยนิยอม โดยในกรณี
ส่วนใหญ่ยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์จะขอความยนิยอมจากท่านโดยชดัแจง้ แต่ในบางกรณียูนิลเีวอร ์เน็ทเวริค์อาจอนุมานเอา
ว่าไดร้บัความยนิยอมแลว้จากการกระท าและความประพฤตขิองท่าน โดยการใชเ้วบ็ไซต์ของยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์ ท่าน
จงึยนิยอมใหย้นูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์และธุรกจิในเครอืทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูเ้กบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนตวัของท่าน
ตามนโยบายความเป็นสว่นตวันี้ได ้
 ยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์อาจขอใหท้่านใหค้วามยนิยอมเพิม่เตมิ หากยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์จ าเป็นต้องใชข้อ้มลูสว่นตวั
ของท่านส าหรบัวตัถุประสงคอ์ื่นใดที่นโยบายความเป็นส่วนตวันี้ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ ทัง้นี้ ท่านไม่จ าเป็นต้องใหค้วาม
ยนิยอมเพิม่เตมิกไ็ด ้แต่หากท่านตดัสนิใจไม่ใหค้วามยนิยอมเพิม่เตมิ สทิธใินการเขา้ร่วมในกจิกรรมบางอย่างของท่าน
อาจถูกจ ากดัได ้หากท่านใหค้วามยนิยอมเพิม่เตมิ กใ็หถ้อืบงัคบัตามเงื่อนไขของความยนิยอมดงักล่าวนัน้ในกรณีทีม่ี
ความขดักนัใด ๆ กบัเงื่อนไขของนโยบายความเป็นสว่นตวันี้ 
 หากท่านไม่เหน็ชอบดว้ยกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นตวัของท่านโดยวธิกีารนี้ โปรดอย่าใช้
เวบ็ไซตข์องยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์ หรอืใหข้อ้มลูสว่นตวัแก่ยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์ 
 
เยาวชน 

 เวบ็ไซตข์องยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์โดยสว่นใหญ่มุ่งหมายหรอืมเีจตนาใหผู้ใ้หญ่เป็นผูใ้ชง้าน หากพบว่ามผีูเ้ขา้ชม
หรอืใชง้านเป็นเยาวชน ยูนิลเีวอร์ เน็ทเวริ์คจะเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนตวัของเขาเหล่านั ้นเมื่อได้รบัความยนิยอมจาก
บดิามารดาหรอืผูป้กครองก่อน โดยยูนิลเีวอร ์เน็ทเวริค์จะท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนตวัตามทีเ่หน็ว่าเหมาะสมทีจ่ะ
กระท าเช่นนัน้หรอืในกรณีทีจ่ าเป็นซึง่เป็นไปตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายและกฎระเบยีบว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูซึง่
ใชบ้งัคบัอยู่ (อายุของเยาวชนทีต่อ้งไดร้บัความยนิยอมเปลีย่นแปลงไปตามประเทศ) หากท่านเป็นเยาวชนซึง่มอีายุเกนิ
กว่าทีจ่ะตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากบดิามารดาในประเทศของท่าน ท่านกค็วรตรวจสอบเงื่อนไขของนโยบายความเป็น
สว่นตวันี้ร่วมกบับดิามารดาหรอืผูป้กครองของท่านเพื่อใหแ้น่ว่าท่านเขา้ใจและยอมรบัเงื่อนไขดงักล่าว 
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หากยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์พบว่าไดม้กีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยมไิดร้บัความยนิยอมจากบดิามารดาหรอืผูป้กครอง ซึง่เป็น
กรณีทีต่้องไดร้บัความยนิยอมก่อนจงึจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้ยูนิลเีวอร ์เน็ทเวริค์จะลบขอ้มลูเช่นนัน้ออกโดยเรว็เท่าที่
จะกระท าได ้
 การเขา้ถึงเวบ็ไซต์ของยูนิลเีวอร์ เน็ทเวริ์คในบางส่วนและหรอืสทิธติามกฎหมายทีจ่ะเขา้ใช้บรกิารเวบ็ไซต์ 
รวมถงึร่วมธุรกจิเครอืข่ายหรอืกจิกรรมกบัยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์ เช่น การสมคัรเป็นผูร้่วมธุรกจิ Affiliate การร่วมแขง่ขนั 
ชงิโชค เพื่อรบัรางวลั สนิคา้ตวัอย่าง หรอืของรางวลัอื่น ๆ อาจถูกจ ากดัไวใ้หแ้ก่ผูใ้ชง้านซึง่มอีายุเกนิวยัหนึ่งวยัใดตามที่
ยูนิลเีวอร์ เน็ทเวริ์ค ก าหนด ยูนิลเีวอร์ เน็ทเวริ์คอาจใช้ขอ้มูลส่วนตวัของท่านในการด าเนินการตรวจพสิูจน์อายุและ
บงัคบัใชข้อ้จ ากดัดา้นอายุใด ๆ เช่นนัน้กไ็ด ้
 

ยูนิลีเวอร์เก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง? 

ข้อมูลที่ท่านเป็นผู้ให้แก่ยนูิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คโดยตรง 

 ยูนิลเีวอร์ เน็ทเวริ์คอาจเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากท่านโดยตรงกไ็ด้เมื่อท่านให้ขอ้มูลส่วนตวัแก่ยูนิลเีวอร์ เน็ท
เวริค์ เช่น เมื่อท่านสมคัรเขา้ร่วมธุรกจิเครอืขา่ยกบัยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์ ท่านมกีารลงทะเบยีนเพื่อจบัสลากชงิรางวลัหรอื
แข่งขนั ลงชื่อเขา้รบัขอ้มูล ใชค้ าขอต่าง ๆ สัง่ซื้อผลติภณัฑห์รอืบรกิารจากยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์ กรอกแบบส ารวจ หรอื
ใหข้อ้คดิเหน็หรอืท าการสอบถาม ประเภทขอ้มลูทีย่นูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์อาจเกบ็รวบรวมจากท่านโดยตรงนัน้ เช่น 

• ชื่อของท่าน 
• ทีอ่ยู่ของท่าน 
• ทีอ่ยู่ไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์(อเีมล)์ ของท่าน 
• ชื่อผูใ้ชง้านของท่าน 
• หมายเลขโทรศพัทข์องท่าน 
• วธิกีารช าระเงนิของท่าน 
• หมายเลขบญัชธีนาคาร 
• อายุของท่าน 
• วนัเดอืนปีเกดิของท่าน 
• เพศของท่าน 
• เน้ือหาทีเ่กดิจากผูใ้ชง้าน ขอ้ความทีโ่พสต ์และขอ้ความอื่นทีท่่านสง่ไปยงัเวบ็ไซตข์องยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์ 
• ขอ้มลูของบุคคลอื่นใดทีท่่านเป็นผูใ้หแ้ก่ยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์โดยสมคัรใจ 
 

ข้อมูลทียู่นิลีเวอร์ เน็ทเวิรค์เก็บรวบรวมมาได้โดยอัตโนมัติเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ 

 ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คใช้คุกกี้ (cookies) และเครื่องมืออื่น ๆ (เช่น เครื่องมือวิเคราะห์ (analytic tools) และ
พกิเซลแทก็ (pixel tags) ของเวบ็) เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัท่านเมื่อท่านใชง้านเวบ็ไซตข์องยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์ 
ภายใตบ้งัคบัเงื่อนไขของนโยบายความเป็นสว่นตวันี้และกฎหมายและกฎระเบยีบว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูซึง่ใชบ้งัคบั
อยู่ ประเภทขอ้มลูทีย่นูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์อาจเกบ็รวบรวมมาไดโ้ดยอตัโนมตันิัน้ไดแ้ก่ 

• ขอ้มลูเกีย่วกบัประเภทบราวเซอรท์ีท่่านใชง้านอยู่ 
• รายละเอยีดของเวบ็เพจทีท่่านไดด้ไูปแลว้ 
• ทีอ่ยู่ของผูใ้หบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ต (IP address) ของท่าน 
• ไฮเปอรล์งิคท์ีท่่านไดค้ลกิเขา้ไป 
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• ชื่อผู้ใช้งาน รูปภาพแสดงโปรไฟล์ เพศ ข่ายงานของท่าน และขอ้มูลอื่นใดซึ่งท่านเลอืกที่จะแบ่งปันเมื่อใช้
เวบ็ไซตข์องบุคคลภายนอก (เช่น เมื่อท่านใชค้วามสามารถท าหน้าทีแ่สดงความ “ชอบ (Like)” บนเฟซบุ๊ค (Facebook) 
หรอืความสามารถท าหน้าที ่+1 บน กเูกิล้พลสั (Google+) 

• เวบ็ไซตท์ีท่่านไดเ้ขา้เยีย่มชมมาแลว้ก่อนทีจ่ะมาถงึเวบ็ไซตข์องยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์ 
 ในเบื้องต้นอนิเตอร์เน็ตบราวเซอร์ส่วนใหญ่ถูกตัง้ค่าให้รบัคุกกี้ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตัง้ค่าเพื่อให้
บลอ็กคุกกีห้รอืเตือนใหท้่านระวงัเมื่อคุกกีก้ าลงัถูกส่งมายงัเครื่องอุปกรณ์ของท่าน หากท่านปิดทางท างานของคุกกี้ก็
อาจมผีลกระทบต่อประสบการณ์ของท่านบนเวบ็ไซตข์องยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์ได้ 

 

ข้อมูลทียู่นิลีเวอร์ เน็ทเวิรค์เก็บรวบรวมมาจากแหล่งอ่ืน ๆ 

 ยูนิลเีวอร ์เน็ทเวริค์อาจไดร้บัขอ้มูลส่วนตวัเกีย่วกบัตวัท่านจากแหล่งอื่น ๆ หากท่านไดอ้นุญาตไวแ้ลว้ว่าให้
แบ่งปันขอ้มลูดงักล่าวนัน้ได ้ขอ้มลูดงักล่าวนี้อาจรวมไปถงึขอ้มลูจากแหล่งทีพ่อมใีหใ้ชไ้ดใ้นทางการคา้ เช่น ฐานขอ้มูล
สาธารณะและองคก์รทีร่วบรวมขอ้มูล ตลอดจนขอ้มูลจากบุคคลภายนอก ประเภทขอ้มูลส่วนตวัทียู่นิลเีวอร ์เน็ทเวริค์
อาจเกบ็รวบรวมมาไดจ้ากแหล่งต่าง ๆ นัน้ไดแ้ก่ 

• ชื่อของท่าน 
• ทีอ่ยู่ของท่าน 
• อายุของท่าน 
• นิสยัการจบัจ่ายใชส้อยของท่าน 
• สิง่ทีโ่ปรดปรานและขอ้มลูเกีย่วกบัรปูแบบการด าเนินชวีติของท่าน เช่น งานอดเิรกและสิง่ทีท่่านสนใจ 
• ขอ้มูลที่มไีว้ให้ประชาชนทัว่ไปได้ใช้ประโยชน์ เช่น เนื้อหาที่ผู้ใช้งานได้ก่อให้เกดิขึ้น บลอ็กและการโพสต์

ขอ้ความ ตามทีก่ฎหมายไดอ้นุญาตไว ้
 

ข้อมูลที่ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิรค์จัดท าขึ้นให้กับท่าน 

 ในการด าเนินธุรกจิหรอืสัง่ซื้อสนิค้าและเข้ารบับริการจากยูนิลีเวอร์ เน็ทเวริ์ค ท่านจ าเป็นต้องมขีอ้มูลที่ใช้
ยนืยนัตวัตนกบัทางยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์ ซึง่ยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์จะเป็นผูจ้ดัท าและสง่มอบใหท้่าน (ขอ้มลูสว่นตวัของท่าน
บางประเภท ท่านควรเกบ็รกัษาไวเ้ป็นความลบัอย่างด)ี เช่น 

• หมายเลขบญัช ี(รหสัสว่นตวั) หรอือาจเรยีกอกีอย่างว่า Promo Code 
• ชื่อผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผ่าน (Password) ส าหรบัเขา้ใชบ้างบรกิารทีก่ าหนดใหต้อ้งลงชื่อเขา้ใชง้าน

ในเวบ็ไซตข์องยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์ (ท่านสามารถปรบัปรุงแกไ้ขรหสัผ่านเพื่อใหม้คีวามปลอดภยัไดเ้อง)  

 

การป้องกันรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน 

 ยูนิลเีวอร ์เน็ทเวริค์ตระหนักถงึความไวว้างใจของท่านทีไ่ดใ้หข้อ้มูลที่ส าคญักบัยูนิลเีวอร ์เน็ทเวริค์ โดยยูนิลี
เวอร์ เน็ทเวิร์คจะด าเนินมาตรการป้องกันในการรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้ให้ปลอดภัยและก าหนดให้
บุคคลภายนอกใด ๆ ซึ่งจดัการหรอืประมวลผลขอ้มูลส่วนตวัของท่านให้แก่ยูนิลเีวอร์ เน็ทเวริ์คนัน้ต้องกระท าอย่าง
เดยีวกนัดว้ย การเขา้ถงึขอ้มลูส่วนตวัของท่านถูกจ ากดัไวเ้พื่อป้องกนัการเขา้ดูขอ้มลูของท่านโดยมไิดร้บัอนุญาต หรอื
เพื่อไม่ใหม้กีารดดัแปลงขอ้มลู หรอืการน าขอ้มลูของท่านไปใชใ้นทางทีผ่ดิ โดยยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์จะอนุญาตใหเ้ขา้ไปดู
ไดเ้ฉพาะบรรดาลกูจา้งและตวัแทนของยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์ตามความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งทราบเท่านัน้ 
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 ส าหรบัรหสัผ่าน (Password) ทีท่่านสามารถสรา้งขึน้เองไดเ้ป็นการเฉพาะบุคคล โดยใชห้มายเลข ตวัอกัษร 
และสญัลกัษณ์ใดๆ ประกอบขึน้มา เพื่อใชใ้นการเขา้ถงึบางบรกิารในเวบ็ไซต์ของยูนิลเีวอร ์เน็ทเวริค์ทีก่ าหนดใหท้่าน
ต้องลงชื่อผูใ้ชง้านก่อน ท่านต้องไม่เปิดเผยรหสัผ่านดงักล่าวใหก้บับุคคลภายนอกทราบ หากท่านไดม้กีารแบ่งปันหรอื
เปิดเผยรหสัผ่านหรอืขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหก้บับุคคลอื่น หรอืแมว้่าในกรณีใดๆ ทีท่่านไม่สามารถรกัษาความลบั
ในรหสัผ่านส่วนตวัหรอืไม่สามารถควบคุมการใชง้านของรหสัผ่านของท่านได ้ท่านจะต้องเป็นผูร้บัผดิชอบส าหรบัการ
กระท าใดๆ ภายใต้ชื่อหรอืบญัชนีี้ โดยถอืว่าเป็นการกระท าโดยตวัท่านเองและต้องรบัผดิตามกฎหมายในฐานะทีท่่าน
เป็นเจา้ของบญัช ีดงันัน้ หากท่านทราบว่ารหสัผ่านของท่านไม่มคีวามปลอดภยั ท่านจะต้องด าเนินการเปลีย่นเองหรอื
แจง้ทางยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์ในทนัทเีพื่อเปลีย่นรหสัผ่าน และไม่ว่ากรณีใดๆ ยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์จะไม่รบัผดิชอบในกรณี
ทีม่กีารใชร้หสัผ่านสว่นตวัหรอืสทิธใินการเขา้ใชข้องท่านไปในทางทีผ่ดิ 
 

นอกจากนี้ ท่านอาจจะทราบดวี่า ในปัจจุบนัมบีุคคลภายนอกทีอ่าจท าการดกัขอ้มลูหรอืท าการใดๆ เพื่อเขา้ถงึ
ขอ้มูลระหว่างการส่งขอ้มูลหรอืเขา้มาในระบบของท่านหรอืของยูนิลเีวอร์ เน็ทเวริ์คอย่างไม่มสีทิธติามกฎหมาย และ
บุคคลดงักล่าวอาจน าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านทีไ่ดจ้ากเวบ็ไซต์ของยูนิลเีวอร์ เน็ทเวริ์คไปใชอ้ย่างไม่ถูกต้อง ดงันัน้ 
แมว้่ายนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์จะปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างสุดความสามารถในการป้องกนัขอ้มลูส่วนตวัของท่าน แต่ยูนิลเีวอร ์เน็ท
เวริค์ไม่อาจใหค้ ามัน่สญัญาไดแ้ละท่านไม่ควรคาดหวงัว่าขอ้มูลส่วนตวัหรอืขอ้มูลการติดต่อสื่อสารของท่านจะยงัเป็น
ความลบัอยู่เสมอ ดงันัน้ หากเกดิกรณีทีข่อ้มลูส่วนตวัของท่านถูกจารกรรมโดยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืสญูหาย 
เสยีหายอนัเน่ืองจากเหตุสุดวสิยัหรอืไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ ยูนิลเีวอร ์เน็ทเวริค์ขอสงวนสทิธิใ์นการปฏเิสธความรบัผดิ
จากเหตุดงักล่าวทัง้หมด 

 

ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร? 

ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน 

• เพื่อปรบัปรุงธุรกจิ ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์และประสบการณ์ของท่านบนเวบ็ไซตข์องยูนิ
ลเีวอร ์เน็ทเวริค์   

• เพื่อตดิต่อท่านในเรื่องเกีย่วกบัธุรกจิ ผลติภณัฑแ์ละบรกิารซึง่ท่านอาจสนใจ แต่ทัง้นี้ ท่านจะต้องไดใ้หค้วาม
ยนิยอมแก่ยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์ในการกระท าเช่นนัน้หรอืท่านไดเ้คยรอ้งขอเขา้ร่วมธุรกจิ ขอรบัผลติภณัฑห์รอืบรกิารจาก
ยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์มาก่อนแลว้ และการตดิต่อนัน้จะตอ้งเกีย่วขอ้งหรอืเกีย่วพนักบัค ารอ้งขอทีเ่คยมมีาก่อนดงักล่าวและ
กระท าขึน้ภายในกรอบเวลาใด ๆ ซึง่กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ไดต้ัง้ไว้  

• จดัใหท้่านไดเ้ขา้ร่วมธุรกจิ ไดม้ผีลติภณัฑห์รอืบรกิารทีท่่านรอ้งขอจากยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์ 
 ในกรณีทีย่นูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์เกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นตวัเพื่อความมุ่งประสงคจ์ าเพาะประการหนึ่งประการใด ยู
นิลเีวอร ์เน็ทเวริค์จะไม่เกบ็ขอ้มลูดงักล่าวไวเ้ป็นเวลานานเกนิกว่าทีจ่ าเป็นในการบรรลุตามความมุ่งประสงคน์ัน้ เวน้แต่
ยูนิลเีวอร ์เน็ทเวริค์จะตอ้งเกบ็ขอ้มลูดงักล่าวไวด้ว้ยเหตุผลโดยชอบทางธุรกจิหรอืกฎหมาย เพื่อปกป้องขอ้มลูจากการ
ถูกท าลายโดยบงัเอญิหรอืดว้ยเจตนามุ่งรา้ย เมื่อยูนิลเีวอร ์เน็ทเวริค์ลบขอ้มูลออกจากบรกิารของยูนิลเีวอร ์เน็ทเวริค์
แล้ว ยูนิลเีวอร์ เน็ทเวริ์คอาจไม่ลบส าเนาตกค้างออกจากเซริ์ฟเวอร์ของยูนิลเีวอร์ เน็ทเวริ์คหรอืขจดัขอ้มูลออกจาก
ระบบเพื่อการส ารอง (แบค็อพั) ของยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์โดยทนัท ี
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บริการส่งข้อความทางโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

 ยูนิลเีวอร์ เน็ทเวริ์คอาจจดัให้มบีรกิารซึ่งท่านสามารถรบัขอ้ความหรอืข่าวสารประเภทอื่นๆ จากยูนิลเีวอร์ 
เน็ทเวริค์ได ้(เช่น บรกิารส่งขอ้ความอย่างย่อ หรอื เอสเอม็เอส บรกิารส่งขอ้ความพรอ้มเสยีงเพลง หรอื อเีอม็เอส และ
บรกิารส่งขอ้ความแบบสื่อประสม หรอื เอม็เอม็เอส) บนเครื่องโทรศพัทไ์รส้ายหรอืโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องท่าน (“บรกิาร
ส่งขอ้ความทางโทรศพัทเ์คลื่อนที่”) หากท่านสมคัรใชบ้รกิารส่งขอ้ความทางโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องยูนิลเีวอร ์เน็ทเวริค์
อย่างหนึ่งอย่างใด ท่านตกลงจะรบัขอ้ความเช่นนัน้จากยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์ตามทีอ่ยู่หรอืหมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนทีซ่ึง่
ท่านเป็นผูใ้หไ้วเ้พื่อการนัน้ (ต่อเมื่อท่านไดเ้ลอืกแลว้ว่าจะไม่รบัขอ้ความเช่นนัน้โดยปฏบิตัติามขอ้แนะน าในหมวด สิทธ์ิ
ในความเป็นส่วนตวัของท่านและบุคคลท่ีจะให้ติดต่อ ขา้งล่างนี้) 

 ท่านเขา้ใจว่า อตัรามาตรฐานของบรษิทัโทรคมนาคมไรส้ายของท่านเป็นอตัราทีใ่ชบ้งัคบัแก่ขอ้ความเหล่านี้ 
และท่านอาจเปลีย่นใจของท่านในขณะใดกไ็ดโ้ดยปฏบิตัติามขอ้แนะน าในหมวด สิทธ์ิในความเป็นส่วนตวัของท่าน
และบุคคลท่ีจะให้ติดต่อ ขา้งล่างนี้ หากคดิค่าบรกิารเอากบัใบแจง้หนี้บญัชโีทรศพัทไ์รส้ายของทา่น ท่านตกลงใหย้นูิลี
เวอร ์เน็ทเวริค์เรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากท่านและจดัใหบ้รษิทัโทรคมนาคมของท่านไดม้ขีอ้มลูการช าระเงนิทีเ่กีย่วขอ้งของ
ท่านโดยเกี่ยวเนื่องกบัค่าบรกิารดงักล่าว ท่านขอให้ถ้อยแถลงว่า ท่านเป็นเจ้าของหรอืผู้ได้รบัอนุญาตให้ใชอุ้ปกรณ์
โทรศพัทไ์รส้ายทีท่่านใชใ้นการสมคัรรบับรกิารสง่ขอ้ความทางโทรศพัทเ์คลื่อนที ่และท่านเป็นผูม้อี านาจอนุมตัคิ่าใชจ้า่ย
ทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากจะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้จ ากดัเรื่องอายุและขอ้ก าหนดและเงื่อนไขอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารสง่
ขอ้ความทางโทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่ล้ว ท่านอาจจ าเป็นต้องลงทะเบยีนขอ้มูลส่วนตวัของท่านดว้ย เช่น ชื่อ ข่าวสารทีเ่ป็น
ขอ้ความ ที่อยู่ระบบไร้สาย หรอืหมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนที่ของท่าน ยูนิลเีวอร์ เน็ทเวริ์คยงัอาจได้วนัที่ เวลา และ
เนื้อหาของขอ้ความของท่านในระหว่างทีท่่านใชบ้รกิารส่งขอ้ความทางโทรศพัท์ เคลื่อนทีม่าด้วยกไ็ด้ ยูนิลเีวอร์ เน็ท
เวริค์จะใชข้อ้มลูทีย่นูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์ไดม้าโดยเกีย่วเน่ืองกบับรกิารสง่ขอ้ความทางโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องยนูิลเีวอร ์เน็ท
เวิร์คตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อย่างไรก็ดี โปรดรับทราบไว้ว่า บริษัทโทรคมนาคมไร้สายของท่านและผู้
ใหบ้รกิารรายอื่น ๆ อาจเกบ็รวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบัการใช้เครื่องอุปกรณ์ไรส้ายของท่านดว้ยกไ็ด ้และการปฏบิตัิของ
บุคคลดงักล่าวกอ็ยู่ใตบ้งัคบันโยบายของตนเอง 

 ท่านรบัทราบและตกลงว่า บรกิารส่งขอ้ความทางโทรศพัท์เคลื่อนทีเ่ป็นบรกิารที่จดัใหม้ไีวโ้ดยผ่านระบบไร้
สายซึ่งใช้คลื่นวทิยุ (และวิธีการอื่น) ในการส่งการติดต่อสื่อสารขา้มโครงข่ายอนัซบัซ้อน ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คจะไม่
รบัประกนัว่าการทีท่่านใชบ้รกิารส่งขอ้ความทางโทรศพัท์เคลื่อนทีน่ัน้จะเป็นการส่วนตวัหรอืปลอดภยั และยูนิลเีวอร์ 
เน็ทเวริค์ไม่ขอรบัผดิต่อท่านต่อการขาดความเป็นส่วนตวัหรอืความปลอดภยัใด ๆ ซึง่ท่านอาจเป็นผูป้ระสบ ท่านเป็น
ผูร้บัผดิชอบเตม็ทีใ่นการด าเนินการป้องกนัล่วงหน้าและในการจดัใหม้มีาตรการดา้นความปลอดภยัอนัเหมาะสมทีส่ดุต่อ
สถานการณ์ของท่านและการใชบ้รกิารสง่ขอ้ความทางโทรศพัทเ์คลื่อนทีอ่นัเป็นทีมุ่่งหมายไว ้ยนูิลีเวอร ์เน็ทเวริค์ยงัอาจ
เขา้ไปตรวจสอบเน้ือหาของบญัชโีทรศพัทไ์รส้ายและหรอืโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องท่านกบับรษิทัโทรคมนาคมของทา่นดว้ย
กไ็ดเ้พื่อความมุ่งประสงคใ์นการระบุลกัษณะและแกไ้ขปัญหาทางเทคนิคและหรอืขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบับรกิาร 

 

ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คร่วมแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับใคร? 

 โดยทัว่ไปแลว้ ยูนิลเีวอร ์เน็ทเวริค์ไม่ร่วมแบ่งปันขอ้มูลส่วนตวัของท่านกบับุคคลใดภายนอกกลุ่มยูนิลีเวอร์ 
เน็ทเวริ์ค อย่างไรกด็ ียูนิลเีวอร์ เน็ทเวริ์คอาจร่วมแบ่งปันขอ้มูลส่วนตวัของท่านกบับุคคลภายนอกผู้เป็นที่เชื่อถือก็
ได ้และดว้ยยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์ เป็นธุรกจิเครอืขา่ยทีม่เีรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์กบัผูเ้ขา้ร่วมธุรกจิ
และลูกคา้ ยูนิลเีวอร ์เน็ทเวริค์จงึจ าเป็นตอ้งให้ผูร้่วมธุรกจิหรอื Affiliated หรอื Privileged Shopper ทีท่่านอา้งถงึ หรอื
เป็นผูแ้นะน าของท่าน หรอืเป็นผูใ้หบ้รกิารแก่ท่าน เขา้ถงึขอ้มูลเกีย่วกบัชื่อ หมายเลขบญัช ีรายละเอยีดในการติดต่อ 
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และรายการสนิค้าหรือมูลค่าในการสัง่ซื้อสนิค้าของท่านได้ (รายละเอียดส่วนนี้ท่านสามารถดูได้จากนโยบายและ
ระเบยีบปฏบิตั)ิ 
 นอกจากนี้ยูนิลเีวอร ์ เน็ทเวริค์ยงัร่วมแบ่งปันขอ้มูลของท่านกบับรษิทั องคก์าร หรอืบุคคลธรรมดาภายนอก
กลุ่มยนูิลเีวอรอ์กีดว้ย หากยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์เชื่อว่าการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวนัน้จ าเป็นดว้ยเหตุผลทางกฎหมาย 

 หากยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์ร่วมแบ่งปันขอ้มลูของท่านกบับุคคลภายนอก ยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์จะใชค้วามพยายาม
อย่างดทีีส่ดุเพื่อใหเ้ป็นทีแ่น่ว่าบุคคลดงักล่าวจะรกัษาขอ้มูลของท่านไวใ้หป้ลอดภยั และจะด าเนินการอนัสมควรทัง้ปวง
ในการปกป้องข้อมูลจากการถูกน าไปใช้ในทางที่ผิด และจะใช้ข้อมูลดงักล่าวเฉพาะแต่โดยวิธีการที่สอดคล้องกับ
นโยบายความเป็นสว่นตวันี้ตลอดจนกฎหมายและขอ้บงัคบัว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูซึง่ใชบ้งัคบัอยู่ 

 ยูนิลเีวอร ์เน็ทเวริค์จะไม่ขายขอ้มลูส่วนตวั เวน้แต่จะขายใหแ้ก่นิตบิุคคลทีย่นูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์สละกจิการของ  
ยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์โดยทัง้หมดหรอืแต่บางสว่นให ้หรอืมฉิะนัน้กโ็ดยเกีย่วเน่ืองกบัการควบกจิการ การรวมกจิการ การ
เปลี่ยนอ านาจควบคุม การปรบัโครงสรา้งองคก์ร หรอืการช าระบญัชกีจิการของบรษิัททีดู่แลยูนิลเีวอร์ เน็ทเวริ์คโดย
ทัง้หมดหรอืแต่บางสว่น 

 

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของท่าน 

 ยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์อาจถ่ายโอนขอ้มลูสว่นตวัของท่านไปยงัเซริฟ์เวอรซ์ึง่มทีีต่ ัง้อยูภ่ายนอกประเทศทีท่่านอยู่
หรอืไปยงัยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์ในเครอืหรอืบุคคลภายนอกผูเ้ป็นทีเ่ชื่อถอืคนอื่นซึง่มถีิน่ฐานทีต่ัง้อยู่ในประเทศอื่น ๆ กไ็ด ้
เพื่อบุคคลดงักล่าวจะไดป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลในนามของยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์ โดยการใชง้านเวบ็ไซตข์องยนูิลี
เวอร ์เน็ทเวริค์หรอืจดัหาขอ้มลูสว่นบุคคลใหแ้ก่ยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์โดยประการอื่น ท่านตกลงเหน็ชอบใหย้นูิลเีวอร ์เน็ท
เวริค์กระท าเช่นนัน้ไดต้ามเงื่อนไขของนโยบายความเป็นสว่นตวันี้ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบยีบว่าดว้ยการคุ้มครอง
ขอ้มลูซึง่ใชบ้งัคบัอยู ่

 ท่านควรตระหนกัว่า หลายประเทศไม่สามารถใหค้วามคุม้ครองตามกฎหมายต่อขอ้มลูสว่นบุคคลไดเ้ฉกเช่นที่
ท่านอาจไดร้บัอยูใ่นประเทศตน้ก าเนิดของท่าน ในขณะทีข่อ้มลูสว่นตวัของท่านอยู่ทีป่ระเทศอื่น ขอ้มลูดงักล่าวอาจถูก
ศาล เจา้หน้าทีผู่บ้งัคบัใชก้ฎหมายและเจา้หน้าทีด่า้นความมัน่คงแหง่ชาตขิองประเทศนัน้น าไปประเมนิตามกฎหมาย
ของประเทศดงักล่าวกไ็ด ้ภายใตบ้งัคบัค ารอ้งขอเขา้ตรวจสอบตามกฎหมายเช่นนัน้ ยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์สญัญาว่าบุคคล
ใดซึง่ประมวลผลขอ้มลูสว่นตวัของท่านภายนอกประเทศตน้ก าเนิดของท่านจ าเป็นตอ้งด าเนินมาตรการเพื่อคุม้ครอง
ขอ้มลูดงักล่าวและเพยีงแต่มสีทิธิป์ระมวลผลขอ้มลูตามค าสัง่ของยนิูลเีวอร ์เน็ทเวริค์เท่านัน้ 

 

สิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวของท่านและบุคคลท่ีจะให้ติดต่อ  
 หากท่านมปัีญหาขอ้สงสยั ขอ้คดิเหน็ หรอืขอ้กงัวลใด ๆ เกี่ยวกบัวธิกีารทียู่นิลเีวอร ์เน็ทเวริ์คจดัการขอ้มูล
ส่วนตัวของท่าน เมื่อนัน้ ท่านจะติดต่อยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คได้ทางอีเมลล์ unilevernetwork.th@unilever.com  

หรอื Call Center : +6625542455 

ท่านมสีทิธิแ์จง้ใหย้นิูลเีวอร ์เน็ทเวริค์ทราบหากท่าน 

• ไม่ตอ้งการไดร้บัการตดิต่อจากยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์ในอนาคต 
• ตอ้งการจะไดส้ าเนาขอ้มลูสว่นบุคคลทีย่นูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์ถอืไวโ้ดยเกีย่วกบัตวัท่าน 
• ตอ้งการใหย้นูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์แกไ้ข ปรบัปรุง หรอืลบขอ้มลูสว่นตวัของท่านในสารบบของยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์ 

(บางเวบ็ไซตข์องยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์ ท่านสามารถเขา้ไปแกไ้ข ปรบัปรุง หรอืลบขอ้มลูสว่นตวัของท่านเองได)้ 

mailto:unilevernetwork.th@unilever.com
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• ประสงคจ์ะรายงานว่ามกีารน าขอ้มลูสว่นตวัของท่านไปใชใ้นทางทีผ่ดิไม่ว่าในครัง้คราวใด 
 เพื่อช่วยเหลือยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คในการจดัการกบัค าร้องขอของท่าน โปรดให้ขอ้มูลส่วนตวัที่จ าเป็นและ
เพยีงพอทีย่นูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์จะสามารถยนืยนัตวัตนของท่านได ้ 
 

การเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว 

 ยูนิลเีวอร ์เน็ทเวริค์อาจเปลีย่นแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวันี้เป็นครัง้คราวกไ็ดโ้ดยน านโยบายความเป็น
สว่นตวัฉบบัปรบัปรุงไปโพสตไ์วบ้นเวบ็ไซตข์องยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์ ยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์จะแจง้ใหท้่านทราบตามสมควร
ว่ามกีารเปลีย่นแปลงอนัเป็นสาระส าคญัใด ๆ ยนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์สนบัสนุนใหท้่านเขา้เยีย่มชมบ่อย ๆ เพื่อคอยรบัทราบ
ถงึวธิกีารทีย่นูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์น าขอ้มลูสว่นตวัของท่านไปใช้ 

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ ของยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค 

 นอกเหนือไปจากนโยบายความเป็นส่วนตวันี้แลว้กอ็าจมกีารรณรงคห์รอืส่งเสรมิเป็นการจ าเพาะ ซึง่จะอยู่ใต้
บงัคบัข้อก าหนดหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คสนับสนุนให้ท่านอ่านข้อก าหนดหรือ
นโยบายเพิม่เตมิเหล่านี้ก่อนจะเขา้ร่วมในการรณรงคห์รอืส่งเสริมใด ๆ เช่นนัน้ตามแต่ท่านจะจ าเป็นต้องกระท าเพื่อ
ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดหรอืนโยบายเพิม่เตมิดงักล่าวหากท่านเขา้มสีว่นร่วม โดยจะจดัใหม้ขีอ้ก าหนดหรอืนโยบายความ
เป็นสว่นตวัเพิม่เตมิใด ๆ ไวใ้หเ้หน็เด่นชดัเพื่อใหท้่านไดใ้ชป้ระโยชน์ 

  
 

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลน้ีมีผลบังคับใช้กับทุกเว็บไซต์ของ 

ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2559 

ปรับปรุงล่าสุด 1 กันยายน 2561 

 


