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สคคำหรรับคมูสคคุ้คำ ผมูคุ้รรับจคุ้คำง ซรัพพลคำยเออรร

----------------------------------------------------------------------------------

บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน) เรรียกวว่า “บรริษษัทฯ ” ตระหนษักถถึงความสจาคษัญของการครคุ้มครอง
ขคุ้อมมูลสว่วนบรคคล และมรีการกจากษับดมูแล และการบรริหารจษัดการขคุ้อ มมูลสว่วนบรคคล ใหคุ้มรีความสอดคลคุ้องกษับกฎหมาย
ครคุ้มครองขคุ้อมมูลสว่วนบรคคล และกฏหมายทรีที่เกรีที่ยวขคุ้อง จถึงขอแจคุ้งขคุ้อมมูลดษังตว่อไปนรีนี้ใหคุ้ คมูว่คคุ้า ผมูคุ้รษับจคุ้าง ซษัพพลายเออรฑ์
ทรกทว่านทราบเพพที่อเปป็นการปฏริบษัตริตามพระราชบษัญญษัตริครคุ้มครองขคุ้อมมูลสว่วนบรคคล พ.ศ. 2562 โดยมรีสาระสจาคษัญดษัง
ตว่อไปนรีนี้  

1. วรัตถคประสงครในกคำรเกก็บรวบรวม ใชคุ้ เปป ดเผยขคุ้อมมูลสสวนบคคคล
บรริษษัทฯ ดจาเนรินการเกป็บรวบรวม ใชคุ้ หรพอเปริดเผยขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลของทว่าน โดยมรีวษัตถรประสงคฑ์ภายใตคุ้

ฐานในการประมวลผลขคุ้อมมูล ดษังตว่อไปนรีนี้
1.1 การปฏริบษัตริตามสษัญญา เพพที่อการปฏริบษัตริตามสษัญญาทรีที่ทว่านเปป็นคมูว่สษัญญา เชว่น สษัญญาจคุ้างทจา

ของ สษัญญาซพนี้อขาย สษัญญาขนสว่ง หรพอสษัญญาอพที่นใด หรพอเพพที่อใชคุ้ในการดจาเนรินการเขคุ้าทจาสษัญญา ตามแกว่กรณรี
1.2 การปฏริบษัตริตามกฎหมาย เพพที่อปฏริบษัตริหนคุ้าทรีที่ตามทรีที่กฎหมายกจาหนด เชว่น  กฎหมายภาษรี

อากร กฎหมายปคุ้องกษันและปราบปรามการฟอกเงริน กฎหมายคอมพริวเตอรฑ์
1.3 ประโยชนฑ์โดยชอบดคุ้วยกฎหมาย  เพพที่อประโยชนฑ์โดยชอบดคุ้วยกฎหมายของบรริษษัทฯ โดยไมว่

เกรินขอบเขตทรีที่ทว่านสามารถคาดหมายไดคุ้อยว่างสมเหตรสมผล ซถึที่งจะไมว่ละเมริดสริทธริพพนี้นฐาน หรพอสริทธริ ทางเสรรีภาพ
ของทว่าน

1.4 ความยรินยอม  บรริษษัทฯ จะขอความยรินยอมจากทว่าน กรณรีทรีที่มรีกฎหมายกจาหนดใหคุ้ขอความ
ยรินยอม หรพอบรริษษัทฯ ไมว่มรีเหตรใหคุ้ใชคุ้ฐานการประมวลผลขคุ้างตคุ้นเพพที่อประมวลผลขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลทรีที่เกป็บรวบรวมมา
จากทว่านไดคุ้

2.ขคุ้อมมูลสสวนบคคคลททที่เรคำเกก็บรวบรวมและใชคุ้
ตามวษัตถรประสงคฑ์ตามทรีที่ไดคุ้แจคุ้งในขคุ้อ 1. เราทจาการเกป็บรวบรวมขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลของทว่านเมพที่อ

ทว่านตริดตว่อกษับบรริษษัทฯ หรพอตษัวแทนของบรริษษัทฯ ดษังตว่อไปนรีนี้
ขคุ้อมมูลบนบษัตรประจจาตษัวประชาชน ทะเบรียนบคุ้าน และขคุ้อมมูลการตริดตว่อ เชว่น คจานจาหนคุ้า 

ชพที่อ นามสกรล วษันเดพอนปรีเกริด อายร สษัญชาตริ เลขทรีที่ประจจาตษัวประชาชน ทรีที่อยมูว่ปษัจจรบษัน ทรีที่อยมูว่ตามทะเบรียนบคุ้าน อรีเมลฑ์ 
หมายเลขโทรศษัพทฑ์ 

3.กคำรเปป ดเผยขคุ้อมมูลสสวนบคคคลของทสคำน
บรริษษัทฯ จะเกป็บรษักษาขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลตามขคุ้อ 2 ของทว่านไวคุ้เปป็นความลษับ และจะไมว่ทจาการเปริดเผย เวคุ้น

แตว่ กรณรีทรีที่ บรริษษัทฯ มรีความจจาเปป็นเพพที่อใหคุ้สามารถบรรลรวษัตถรประสงคฑ์ตามทรีที่ไดคุ้ระบรในประกาศฉบษับนรีนี้  บรริษษัทฯ
อาจเปริดเผยขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลดษังกลว่าวแกว่ประเภทของบรคคลหรพอนริตริบรคคล ดษังตว่อไปนรีนี้

3.1 เจคุ้าหนคุ้าทรีที่ฝว่ายจษัดซพนี้อ ฝว่ายการเงริน ผมูคุ้บรริหารทรีที่มรีความรษับผริดชอบในการบรริหารหรพอตษัดสรินใจ
เกรีที่ยวกษับทว่าน หรพอเมพที่อตคุ้องเกรีที่ยวขคุ้องกษับขษันี้นตอนทางนริตริกรรมสษัญญา ฝว่ายหรพอทรีมสนษับสนรนตว่างๆ เชว่น ฝว่าย
กฎหมาย



3.2 หนว่วยงานทรีที่มรีอจานาจหนคุ้าทรีที่ตามทรีที่กฎหมายกจาหนด เพพที่อชว่วยเหลพอ สนษับสนรนในการบษังคษับใชคุ้
กฎหมาย หรพอเพพที่อการดจาเนรินการสพบสวน สอบสวน หรพอการดจาเนรินคดรีความตว่าง ๆ

3.3 ผมูคุ้ใหคุ้บรริการซถึที่งเปป็นบรคคลภายนอก เพพที่อความจจาเปป็นในการสรคุ้างความมษัที่นใจในเรพที่องการปคุ้องกษันหรพอ
ระงษับอษันตรายตว่อชรีวริต รว่างกาย สรขภาพ รวมทษันี้งทรษัพยฑ์สรินของทว่านหรพอบรคคลอพที่น 

4.สปทธปตคำมพระรคำชบรัญญรัตปคคคุ้มครองขคุ้อมมูลสสวนบคคคล พ.ศ. 2562 ของทสคำน
มาตรา 19 วรรคหคุ้า  เจคุ้าของขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลจะถอนความยรินยอมเสรียเมพที่อใดกป็ไดคุ้โดยจะตคุ้องถอนความ

ยรินยอมไดคุ้งว่ายเชว่นเดรียวกษับการใหคุ้ความยรินยอม เวคุ้นแตว่มรีขคุ้อจจากษัดสริทธริในการถอนความยรินยอมโดยกฎหมาย
หรพอสษัญญาทรีที่ใหคุ้ประโยชนฑ์แกว่เจคุ้าของขคุ้อมมูลสว่วนบรคคล ทษันี้งนรีนี้ การถอนความยรินยอมยว่อมไมว่สว่งผลกระทบตว่อ
การเกป็บรวบรวม ใชคุ้ หรพอเปริดเผยขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลทรีที่เจคุ้าของขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลไดคุ้ใหคุ้ความยรินยอมไปแลคุ้ว
 โดยชอบตามทรีที่กจาหนดไวคุ้ในหมวดนรีนี้

มาตรา 30 วรรคหนถึที่ง เจคุ้าของขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลมรีสริทธริขอเขคุ้าถถึงและขอรษับสจาเนาขคุ้อมมูลสว่วนบรคคล
ทรีที่เกรีที่ยวกษับตนซถึที่งอยมูว่ในความรษับผริดชอบของผมูคุ้ควบครมขคุ้อมมูลสว่วนบรคคล หรพอขอใหคุ้เปริดเผยถถึงการไดคุ้มาซถึที่งขคุ้อมมูล
สว่วนบรคคลดษังกลว่าวทรีที่ตนไมว่ไดคุ้ใหคุ้ความยรินยอม

มาตรา 31 เจคุ้าของขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลมรีสริทธริขอรษับขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลทรีที่เกรีที่ยวกษับตนจากผมูคุ้ควบครม
ขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลไดคุ้  ในกรณรีทรีที่ผมูคุ้ควบครมขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลไดคุ้ทจา ใหคุ้ขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลนษันี้นอยมูว่ ในรมูปแบบ
ทรีที่สามารถอว่านหรพอใชคุ้งานโดยทษัที่วไปไดคุ้ดคุ้วยเครพที่องมพอหรพออรปกรณฑ์ทรีที่ทจางานไดคุ้โดยอษัตโนมษัตริและสามารถใชคุ้
หรพอเปริดเผยขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลไดคุ้ดคุ้วยวริธรีการอษัตโนมษัตริ รวมทษันี้งมรีสริทธริ ดษังตว่อไปนรีนี้

(1) ขอใหคุ้ผมูคุ้ควบครมขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลสว่งหรพอโอนขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลในรมูปแบบดษังกลว่าวไปยษัง
ผมูคุ้ควบครมขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลอพที่นเมพที่อสามารถทจาไดคุ้ดคุ้วยวริธรีการอษัตโนมษัตริ

(2) ขอรษับขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลทรีที่ผมูคุ้ควบครมขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลสว่งหรพอโอนขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลในรมูปแบบ
ดษังกลว่าวไปยษังผมูคุ้ควบครมขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลอพที่นโดยตรง เวคุ้นแตว่โดยสภาพทางเทคนริคไมว่สามารถทจาไดคุ้ 

มาตรา 32 เจคุ้าของขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลมรีสริทธริคษัดคคุ้านการเกป็บรวบรวม ใชคุ้ หรพอเปริดเผยขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลทรีที่
เกรีที่ยวกษับตนเมพที่อใดกป็ไดคุ้ ดษังตว่อไปนรีนี้

(1) กรณรีทรีที่เปป็นขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลทรีที่เกป็บรวบรวมไดคุ้โดยไดคุ้รษับยกเวคุ้นไมว่ตคุ้องขอความยรินยอม
ตามมาตรา 24 (4) หรพอ (5) เวคุ้นแตว่ผมูคุ้ควบครมขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลพริสมูจนฑ์ไดคุ้วว่า

(ก) การเกป็บรวบรวม ใชคุ้ หรพอเปริดเผยขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลนษันี้น ผมูคุ้ควบครมขคุ้อมมูลสว่วนบรคคล
ไดคุ้แสดงใหคุ้เหป็นถถึงเหตรอษันชอบดคุ้วยกฎหมายทรีที่สจาคษัญยริที่งกวว่า

(ข) การเกป็บรวบรวม ใชคุ้ หรพอเปริดเผยขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลนษันี้นเปป็นไปเพพที่อกว่อตษันี้งสริทธริเรรียก
รคุ้องตามกฎหมาย การปฏริบษัตริตามหรพอการใชคุ้สริทธริเรรียกรคุ้องตามกฎหมาย หรพอการยกขถึนี้นตว่อสมูคุ้สริทธริเรรียกรคุ้องตาม
กฎหมาย

(2) กรณรีทรีที่เปป็นการเกป็บรวบรวม ใชคุ้ หรพอเปริดเผยขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลเพพที่อวษัตถรประสงคฑ์เกรีที่ยวกษับการ
ตลาดแบบตรง

(3) กรณรีทรีที่เปป็นการเกป็บรวบรวม ใชคุ้ หรพอเปริดเผยขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลเพพที่อวษัตถรประสงคฑ์เกรีที่ยวกษับการ
ศถึกษาวริจษัยทางวริทยาศาสตรฑ์ ประวษัตริศาสตรฑ์ หรพอสถริตริ เวคุ้นแตว่เปป็นการจจาเปป็นเพพที่อการดจาเนรินภารกริจเพพที่อประโยชนฑ์
สาธารณะของผมูคุ้ควบครมขคุ้อมมูลสว่วนบรคคล 



มาตรา 33 เจคุ้าของขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลมรีสริทธริขอใหคุ้ผมูคุ้ควบครมขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลดจาเนรินการลบหรพอทจาลาย 
หรพอทจาใหคุ้ขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลเปป็นขคุ้อมมูลทรีที่ไมว่สามารถระบรตษัวบรคคลทรีที่เปป็นเจคุ้าของขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลไดคุ้ ในกรณรีดษังตว่อ
ไปนรีนี้

(1) เมพที่อขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลหมดความจจาเปป็นในการเกป็บรษักษาไวคุ้ตามวษัตถรประสงคฑ์ในการเกป็บ
รวบรวมใชคุ้ หรพอเปริดเผยขคุ้อมมูลสว่วนบรคคล

(2) เมพที่อเจคุ้าของขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลถอนความยรินยอมในการเกป็บรวบรวม ใชคุ้ หรพอเปริดเผยขคุ้อมมูล
สว่วนบรคคลและผมูคุ้ควบครมขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลไมว่มรีอจานาจตามกฎหมายทรีที่จะเกป็บรวบรวม ใชคุ้ หรพอเปริดเผยขคุ้อมมูล
สว่วนบรคคลนษันี้นไดคุ้ตว่อไป

(3) เมพที่อเจคุ้าของขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลคษัดคคุ้านการเกป็บรวบรวม ใชคุ้ หรพอเปริดเผยขคุ้อมมูลสว่วนบรคคล
ตามมาตรา 32 (1) และผมูคุ้ควบครมขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลไมว่อาจปฏริเสธคจาขอตามมาตรา 32 (1) (ก) 
หรพอ (ข) ไดคุ้ หรพอเปป็นการคษัดคคุ้านตามมาตรา 32 (2)

(๔) เมพที่อขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลไดคุ้ถมูกเกป็บรวบรวม ใชคุ้ หรพอเปริดเผยโดยไมว่ชอบดคุ้วยกฎหมายตามทรีที่
กจาหนดไวคุ้ในหมวดนรีนี้

มาตรา 34 เจคุ้าของขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลมรีสริทธริขอใหคุ้ผมูคุ้ควบครมขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลระงษับการใชคุ้ขคุ้อมมูลสว่วนบรคคล
ไดคุ้ ในกรณรีดษังตว่อไปนรีนี้

(1) เมพที่อผมูคุ้ควบครมขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลอยมูว่ในระหวว่างการตรวจสอบตามทรีที่เจคุ้าของขคุ้อมมูลสว่วนบรคคล
รคุ้องขอใหคุ้ดจาเนรินการตามมาตรา 36

(2) เมพที่อเปป็นขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลทรีที่ตคุ้องลบหรพอท าลายตามมาตรา 33 (4) แตว่เจคุ้าของขคุ้อมมูล
สว่วนบรคคลขอใหคุ้ระงษับการใชคุ้แทน

(3) เมพที่อขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลหมดความจจาเปป็นในการเกป็บรษักษาไวคุ้ตามวษัตถรประสงคฑ์ในการเกป็บ
รวบรวมขคุ้อมมูลสว่วนบรคคล แตว่เจคุ้าของขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลมรีความจจาเปป็นตคุ้องขอใหคุ้เกป็บรษักษาไวคุ้เพพที่อใชคุ้ในการกว่อตษันี้ง
สริทธริเรรียกรคุ้องตามกฎหมาย การปฏริบษัตริตามหรพอการใชคุ้สริทธริเรรียกรคุ้องตามกฎหมาย หรพอการยกขถึนี้นตว่อสมูคุ้สริทธริเรรียก
รคุ้องตามกฎหมาย

(4) เมพที่อผมูคุ้ควบครมขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลอยมูว่ในระหวว่างการพริสมูจนฑ์ตามมาตรา 32 (1) หรพอตรวจสอบ
ตามมาตรา 32 (3) เพพที่อปฏริเสธการคษัดคคุ้านของเจคุ้าของขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลตามมาตรา 32 วรรคสาม 

มาตรา 36 ในกรณรีทรีที่เจคุ้าของขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลรคุ้องขอใหคุ้ผมูคุ้ควบครมขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลดจาเนรินการตามมาตรา 
35 หากผมูคุ้ควบครมขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลไมว่ด าเนรินการตามคจารคุ้องขอ ผมูคุ้ควบครมขคุ้อมมูลสว่วนบรคคล ตคุ้องบษันทถึกคจารคุ้องขอ
ของเจคุ้าของขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลพรคุ้อมดคุ้วยเหตรผลไวคุ้ในรายการตามมาตรา 39 

มาตรา 73 เจคุ้าของขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลมรีสริทธริรคุ้องเรรียนในกรณรีทรีที่ผมูคุ้ควบครมขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลหรพอผมูคุ้ประมวล
ผลขคุ้อมมูลสว่วนบรคคล รวมทษันี้งลมูกจคุ้างหรพอผมูคุ้รษับจคุ้างของผมูคุ้ควบครมขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลหรพอผมูคุ้ประมวลผลขคุ้อมมูลสว่วนบรคคล
ฝว่าฝพนหรพอไมว่ปฏริบษัตริตามพระราชบษัญญษัตริหรพอประกาศทรีที่ออกตามพระราชบษัญญษัตรินรีนี้



5.ระยะเวลคำในกคำรเกก็บรรักษคำขคุ้อมมูลสสวนบคคคล

บรริษษัทฯ จะเกป็บรษักษาขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลของทว่านตลอดระยะเวลาทรีที่จจาเปป็นตคุ้องใชคุ้ขคุ้อมมูลเพพที่อใหคุ้บรรลร
วษัตถรประสงคฑ์ตามทรีที่ไดคุ้แจคุ้งไวคุ้ขคุ้างตคุ้น และเมพที่อความสษัมพษันธฑ์ระหวว่างทว่านและบรริษษัทสรินี้นสรดลงแลคุ้ว บรริษษัทฯ คาด
หมายวว่าจะเกป็บรษักษาขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลดษังกลว่าว เปป็นระยะเวลา 10 ปรี นษับจากวษันทรีที่บรริษษัทฯและทว่านไดคุ้ตริดตว่อกษัน
ตามวษัตถรประสงคฑ์ขคุ้อ 1 เปป็นครษันี้งสรดทคุ้าย หรพอความสษัมพษันธฑ์ระหวว่างทว่านและบรริษษัทฯ ไดคุ้สรินี้นสรดลงเมพที่อพคุ้นระยะ
เวลาดษังกลว่าว บรริษษัทฯ จะทจาการ ลบ ทจาลายขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลของทว่านตว่อไป

6.กคำรรรักษคำควคำมมรัที่นคงปลอดภรัยขคุ้อมมูลสสวนบคคคล
บรริษษัทฯ มรีมาตรการในการรษักษาความมษัที่นคงปลอดภษัยขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลของทว่านอยว่างเหมาะสม ทษันี้งใน

เชริงเทคนริคและการบรริหารจษัดการ เพพที่อปคุ้องกษันมริใหคุ้ขคุ้อมมูลสมูญหาย หรพอมรีการเขคุ้าถถึง ลบ ทจาลาย ใชคุ้ เปลรีที่ยนแปลง
แกคุ้ไข หรพอเปริดเผยขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลโดยไมว่ไดคุ้รษับอนรญาต ซถึที่งสอดคลคุ้องกษับนโยบายและแนวปฏริบษัตริดคุ้านความ
มษัที่นคงปลอดภษัยสารสนเทศ ของบรริษษัทฯ

นอกจากนรีนี้ บรริษษัทฯ ไดคุ้กจาหนดใหคุ้มรีนโยบายการครคุ้มครองขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลขถึนี้นโดยประกาศใหคุ้ทราบกษัน
โดยทษัที่วทษันี้งองคฑ์กร พรคุ้อมแนวทางปฏริบษัตริเพพที่อใหคุ้เกริดความมษัที่นคงปลอดภษัยในการเกป็บรวบรวม ใชคุ้ หรพอเปริดเผย
ขคุ้อมมูลสว่วนบรคคล โดยธจารงไวคุ้ซถึที่งความเปป็นความลษับ  ความถมูกตคุ้องครบถคุ้วน และสภาพพรคุ้อมใชคุ้งานของขคุ้อมมูล
สว่วนบรคคล โดยเราไดคุ้จษัดใหคุ้มรีการทบทวนนโยบายดษังกลว่าวรวมถถึงประกาศนรีนี้ในระยะเวลาตามทรีที่เหมาะสม

7.ควคำมรรับผปดชอบของผมูคุ้ควบคคมขคุ้อมมูลสสวนบคคคล
บรริษษัทฯ ไดคุ้กจาหนดใหคุ้เจคุ้าหนคุ้าทรีที่เฉพาะผมูคุ้ทรีที่มรีอจานาจหนคุ้าทรีที่เกรีที่ยวขคุ้องในการจษัดเกป็บรวบรวม ใชคุ้ หรพอเปริด

เผยขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลของกริจกรรมการประมวลผลนรีนี้เทว่านษันี้นทรีที่จะสามารถเขคุ้าถถึงขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลของทว่านไดคุ้ โดย
บรริษษัทฯ จะดจาเนรินการใหคุ้เจคุ้าหนคุ้าทรีที่ปฏริบษัตริตามประกาศนรีนี้อยว่างเครว่งครษัด

8.กคำรเปลทที่ยนแปลงแกคุ้ไขคคคำประกคำศเกทที่ยวกรับควคำมเปก็นสสวนตรัว
ในการปรษับปรรงหรพอเปลรีที่ยนแปลงประกาศนรีนี้  บรริษษัทฯอาจพริจารณาแกคุ้ไขเปลรีที่ยนแปลงตามทรีที่เหป็นสมควร

และจะทจาการแจคุ้งใหคุ้ทว่านทราบผว่านชว่องทางไปรษณรียฑ์ อรีเมลฑ์  แฟกซฑ์ หรพอนจาสว่งผว่านพนษักงานของบรริษษัทฯ
อยว่างไรกป็ดรี บรริษษัทฯ ขอแนะนจาใหคุ้ทว่านโปรดตรวจสอบเพพที่อรษับทราบประกาศฉบษับใหมว่อยว่างสมจที่าเสมอ

9.กคำรตปดตสอสอบถคำมบรปษรัทฯ และ เจคุ้คำหนคุ้คำททที่คคคุ้มครองขคุ้อมมูลสสวนบคคคล
ทว่านสามารถตริดตว่อสอบถามเกรีที่ยวกษับประกาศฉบษับนรีนี้ไดคุ้ทรีที่

บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)  
เลขทรีที่ 488 ถนนนครสวรรคฑ์ แขวงสรีที่แยกมหานาค เขตดรสริต กรรงเทพมหานคร
โทร. 0-2280-0202

    อรีเมลฑ์ spg-hr@siampangroup.com

ประกาศนโยบายครคุ้มครองขคุ้อมมูลสว่วนบรคคลฉบษับนรีนี้ มรีผลใชคุ้บษังคษับตษันี้งแตว่วษันทรีที่ 1 มริถรนายน 2565 เปป็นตคุ้นไป
ตามประกาศของบรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน) ลงวษันทรีที่ 31 พฤษภาคม 2565
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