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สคคำหรรับ กคำรใชคุ้กลคุ้องวงจรปป ด

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

บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน) เรรียกวว่า “บรริษษัทฯ ”  กจาลษังดจา เนรินการใชช้กลช้องวงจรปริด
(CCTV) สจาหรษับการเฝช้าระวษังสษังเกตการณฑ์ในพพพื้นทรีที่ภายในและรอบบรริเวณสจานษักงานของบรริษษัทฯ เลขทรีที่ 488 ถนน
นครสวรรคฑ์ แขวงสรีที่แยกมหานาค เขตดรสริต กรรงเทพมหานคร เพพที่อปช้องกษันหรพอระงษับอษันตรายตว่อชรีวริต รว่างกาย
หรพอสรขภาพของบรคคล ทษัพื้งนรีพื้ เราทจาการเกก็บรวบรวมขช้อมมูลสว่วนบรคคลของพนษักงาน ผมูช้ปฏริบษัตริงาน ลมูกคช้า ลมูกจช้าง
ผมูช้รษับเหมา ผมูช้มาตริดตว่อ หรพอ บรคคลใด ๆ (ซซที่งตว่อไปนรีพื้จะเรรียกรวมกษันวว่า “ทสคำน”) ทรีที่เขช้ามายษังพพพื้นทรีที่ โดยผว่านการใชช้
งานอรปกรณฑ์กลช้องวงจรปริดดษังกลว่าว

คจาประกาศนโยบายครช้มครองขช้อมมูลสว่วนบรคคล สจาหรษับการใชช้กลช้องวงจรปริด (“ประกคำศ”) ฉบษับนรีพื้ใหช้
ขช้อมมูลเกรีที่ยวกษับการดจาเนรินการเกก็บรวบรวม ใชช้หรพอเปริดเผย ซซที่งขช้อมมูลทรีที่สามารถทจาใหช้สามารถระบรตษัวทว่านไดช้
(“ขคุ้อมมูลสสวนบคคคล”) รวมทษัพื้งสริทธริตว่าง ๆ ของทว่าน ดษังนรีพื้

 
        1. ฐคำนกฎหมคำยในกคำรประมวลผลขคุ้อมมูลสสวนบคคคล

บรริษษัทฯ ดจาเนรินการเกก็บรวบรวมขช้อมมูลสว่วนบรคคลของทว่านภายใตช้ฐานกฎหมายดษังตว่อไปนรีพื้
1.1 ความจจาเปก็นในการปช้องกษันหรพอระงษับอษันตรายตว่อชรีวริต รว่างกาย หรพอสรขภาพของทว่านหรพอบรคคล

อพที่น
1.2 ความจจาเปก็นเพพที่อประโยชนฑ์โดยชอบดช้วยกฎหมายของเราหรพอบรคคลอพที่น โดยประโยชนฑ์ดษัง

กลว่าวมรีความสจาคษัญไมว่นช้อยไปกวว่าสริทธริขษัพื้นพพพื้นฐานในขช้อมมูลสว่วนบรคคลของทว่าน
1.3 ความจจาเปก็นในการปฏริบษัตริตามกฎหมายทรีที่เกรีที่ยวขช้อง ซซที่งควบครมดมูแลเกรีที่ยวกษับความปลอดภษัย

และสภาพแวดลช้อมในสถานทรีที่ทจางาน และทรษัพยฑ์สรินของเรา
2. วรัตถคประสงคค์ในกคำรเกก็บรวบรวมขคุ้อมมูลสสวนบคคคลของทสคำน

บรริษษัทฯ ดจาเนรินการเกก็บรวบรวมขช้อมมูลสว่วนบรคคลของทว่านเพพที่อวษัตถรประสงคฑ์ ดษังตว่อไปนรีพื้
2.1 เพพที่อการปกปช้องสรขภาพและความปลอดภษัยสว่วนตษัวของทว่าน ซซที่งรวมไปถซงทรษัพยฑ์สรินของทว่าน
2.2 เพพที่อการปกปช้องอาคาร สริที่งอจานวยความสะดวกและทรษัพยฑ์สรินของเราจากความเสรียหาย การ

ขษัดขวาง การทจาลายซซที่งทรษัพยฑ์สรินหรพออาชญากรรมอพที่น
2.3 เพพที่อสนษับสนรนหนว่วยงานทรีที่เกรีที่ยวขช้องในการบษังคษับใชช้กฎหมายเพพที่อการยษับยษัพื้ง ปช้องกษัน สพบคช้น

และ ดจาเนรินคดรีทางกฎหมาย
2.4 เพพที่อการใหช้ความชว่วยเหลพอในกระบวนการระงษับขช้อพริพาทซซที่งเกริดขซพื้นในระหวว่างทรีที่มรี

กระบวนการทางวรินษัยหรพอกระบวนการรช้องทรกขฑ์
2.5 เพพที่อการใหช้ความชว่วยเหลพอในกระบวนการสอบสวน หรพอ กระบวนการเกรีที่ยวกษับการสว่งเรพที่องรช้อง

เรรียน 
2.6 เพพที่อการใหช้ความชว่วยเหลพอในกระบวนการรริเรริที่มหรพอปช้องกษันการฟช้องรช้องทางแพว่ง ซซที่งรวมไป

ถซงแตว่ไมว่จจากษัดเพรียงการดจาเนรินการทางกฎหมายทรีที่เกรีที่ยวขช้องกษับการจช้างงาน



3. ขคุ้อมมูลสสวนบคคคลททที่เรคำเกก็บรวบรวมและใชคุ้
ตามวษัตถรประสงคฑ์ตามทรีที่ไดช้แจช้งในขช้อ 2. เราทจาการตริดตษัพื้งกลช้องวงจรปริดในตจาแหนว่งทรีที่มองเหก็นไดช้ โดยจะ

จษัดวางปช้ายเตพอนวว่ามรีการใชช้งานกลช้องวงจรปริด รวมถซงพพพื้นทรีที่ทรีที่เราเหก็นสมควรวว่าเปก็นจรดทรีที่ตช้องมรีการเฝช้าระวษัง เพพที่อ
เกก็บรวบรวมขช้อมมูลสว่วนบรคคลของทว่านเมพที่อทว่านเขช้ามายษังพพพื้นทรีที่ ดษังตว่อไปนรีพื้

3.1 ภาพนริที่ง
3.2 ภาพเคลพที่อนไหว
3.3 เสรียง
3.4 ภาพทรษัพยฑ์สรินของทว่าน เชว่น พาหนะ กระเปป๋า หมวก เครพที่องแตว่งกาย เปก็นตช้น

ทษัพื้งนรีพื้ เราจะไมว่ทจาการตริดตษัพื้งกลช้องวงจรปริดในพพพื้นทรีที่ทรีที่อาจลว่วงละเมริดสริทธริขษัพื้นพพพื้นฐานของทว่านจนเกริน
สมควร ไดช้แกว่ หช้องนจพื้า 

4. กคำรเปป ดเผยขคุ้อมมูลสสวนบคคคลของทสคำน
บรริษษัทฯ จะเกก็บรษักษาขช้อมมูลในกลช้องวงจรปริดทรีที่เกรีที่ยวกษับทว่านไวช้เปก็นความลษับ และจะไมว่ทจาการเปริดเผย

เวช้นแตว่ กรณรีทรีที่ บรริษษัทฯ มรีความจจาเปก็นเพพที่อใหช้สามารถบรรลรวษัตถรประสงคฑ์ในการเฝช้าระวษังสษังเกตการณฑ์ตามทรีที่ไดช้
ระบรในประกาศฉบษับนรีพื้  บรริษษัทฯ อาจเปริดเผยขช้อมมูลในกลช้องวงจรปริดแกว่ประเภทของบรคคลหรพอนริตริบรคคล ดษังตว่อ
ไปนรีพื้

4.1 เจช้าหนช้าทรีที่รษักษาความปลอดภษัย ผมูช้บรริหาร  ทรีที่มรีความรษับผริดชอบในการบรริหารหรพอตษัดสรินใจ
เกรีที่ยวกษับทว่าน หรพอเมพที่อตช้องเกรีที่ยวขช้องกษับขษัพื้นตอนทางดช้านงานรษักษาคามปลอดภษัย ฝว่ายหรพอทรีมสนษับสนรนตว่างๆ
เชว่น ฝว่ายกฎหมาย

4.2 หนว่วยงานทรีที่มรีอจานาจหนช้าทรีที่ตามทรีที่กฎหมายกจาหนด เพพที่อชว่วยเหลพอ สนษับสนรนในการบษังคษับใชช้
กฎหมาย หรพอเพพที่อการดจาเนรินการสพบสวน สอบสวน หรพอการดจาเนรินคดรีความตว่าง ๆ

4.3 ผมูช้ใหช้บรริการซซที่งเปก็นบรคคลภายนอก เพพที่อความจจาเปก็นในการสรช้างความมษัที่นใจในเรพที่องการ
ปช้องกษันหรพอระงษับอษันตรายตว่อชรีวริต รว่างกาย สรขภาพ รวมทษัพื้งทรษัพยฑ์สรินของทว่านหรพอบรคคลอพที่น 

5. สปทธปตคำมพระรคำชบรัญญรัตปคคคุ้มครองขคุ้อมมูลสสวนบคคคล พ.ศ. 2562 ของทสคำน
มาตรา 19 วรรคหช้า  เจช้าของขช้อมมูลสว่วนบรคคลจะถอนความยรินยอมเสรียเมพที่อใดกก็ไดช้โดยจะตช้องถอนความ

ยรินยอมไดช้งว่ายเชว่นเดรียวกษับการใหช้ความยรินยอม เวช้นแตว่มรีขช้อจจากษัดสริทธริในการถอนความยรินยอมโดยกฎหมาย
หรพอสษัญญาทรีที่ใหช้ประโยชนฑ์แกว่เจช้าของขช้อมมูลสว่วนบรคคล ทษัพื้งนรีพื้ การถอนความยรินยอมยว่อมไมว่สว่งผลกระทบตว่อ
การเกก็บรวบรวม ใชช้ หรพอเปริดเผยขช้อมมูลสว่วนบรคคลทรีที่เจช้าของขช้อมมูลสว่วนบรคคลไดช้ใหช้ความยรินยอมไปแลช้ว
 โดยชอบตามทรีที่กจาหนดไวช้ในหมวดนรีพื้

มาตรา 30 วรรคหนซที่ง เจช้าของขช้อมมูลสว่วนบรคคลมรีสริทธริขอเขช้าถซงและขอรษับสจาเนาขช้อมมูลสว่วนบรคคล
ทรีที่เกรีที่ยวกษับตนซซที่งอยมูว่ในความรษับผริดชอบของผมูช้ควบครมขช้อมมูลสว่วนบรคคล หรพอขอใหช้เปริดเผยถซงการไดช้มาซซที่งขช้อมมูล
สว่วนบรคคลดษังกลว่าวทรีที่ตนไมว่ไดช้ใหช้ความยรินยอม

มาตรา 31 เจช้าของขช้อมมูลสว่วนบรคคลมรีสริทธริขอรษับขช้อมมูลสว่วนบรคคลทรีที่เกรีที่ยวกษับตนจากผมูช้ควบครม
ขช้อมมูลสว่วนบรคคลไดช้  ในกรณรีทรีที่ผมูช้ควบครมขช้อมมูลสว่วนบรคคลไดช้ทจา ใหช้ขช้อมมูลสว่วนบรคคลนษัพื้นอยมูว่ ในรมูปแบบ
ทรีที่สามารถอว่านหรพอใชช้งานโดยทษัที่วไปไดช้ดช้วยเครพที่องมพอหรพออรปกรณฑ์ทรีที่ทจางานไดช้โดยอษัตโนมษัตริและสามารถใชช้
หรพอเปริดเผยขช้อมมูลสว่วนบรคคลไดช้ดช้วยวริธรีการอษัตโนมษัตริ รวมทษัพื้งมรีสริทธริ ดษังตว่อไปนรีพื้



(1) ขอใหช้ผมูช้ควบครมขช้อมมูลสว่วนบรคคลสว่งหรพอโอนขช้อมมูลสว่วนบรคคลในรมูปแบบดษังกลว่าวไปยษัง
ผมูช้ควบครมขช้อมมูลสว่วนบรคคลอพที่นเมพที่อสามารถทจาไดช้ดช้วยวริธรีการอษัตโนมษัตริ

(2) ขอรษับขช้อมมูลสว่วนบรคคลทรีที่ผมูช้ควบครมขช้อมมูลสว่วนบรคคลสว่งหรพอโอนขช้อมมูลสว่วนบรคคลในรมูปแบบ
ดษังกลว่าวไปยษังผมูช้ควบครมขช้อมมูลสว่วนบรคคลอพที่นโดยตรง เวช้นแตว่โดยสภาพทางเทคนริคไมว่สามารถทจาไดช้ 

มาตรา 32 เจช้าของขช้อมมูลสว่วนบรคคลมรีสริทธริคษัดคช้านการเกก็บรวบรวม ใชช้ หรพอเปริดเผยขช้อมมูลสว่วนบรคคลทรีที่
เกรีที่ยวกษับตนเมพที่อใดกก็ไดช้ ดษังตว่อไปนรีพื้

(1) กรณรีทรีที่เปก็นขช้อมมูลสว่วนบรคคลทรีที่เกก็บรวบรวมไดช้โดยไดช้รษับยกเวช้นไมว่ตช้องขอความยรินยอม
ตามมาตรา 24 (4) หรพอ (5) เวช้นแตว่ผมูช้ควบครมขช้อมมูลสว่วนบรคคลพริสมูจนฑ์ไดช้วว่า

(ก) การเกก็บรวบรวม ใชช้ หรพอเปริดเผยขช้อมมูลสว่วนบรคคลนษัพื้น ผมูช้ควบครมขช้อมมูลสว่วนบรคคล
ไดช้แสดงใหช้เหก็นถซงเหตรอษันชอบดช้วยกฎหมายทรีที่สจาคษัญยริที่งกวว่า

(ข) การเกก็บรวบรวม ใชช้ หรพอเปริดเผยขช้อมมูลสว่วนบรคคลนษัพื้นเปก็นไปเพพที่อกว่อตษัพื้งสริทธริเรรียก
รช้องตามกฎหมาย การปฏริบษัตริตามหรพอการใชช้สริทธริเรรียกรช้องตามกฎหมาย หรพอการยกขซพื้นตว่อสมูช้สริทธริเรรียกรช้องตาม
กฎหมาย

(2) กรณรีทรีที่เปก็นการเกก็บรวบรวม ใชช้ หรพอเปริดเผยขช้อมมูลสว่วนบรคคลเพพที่อวษัตถรประสงคฑ์เกรีที่ยวกษับการ
ตลาดแบบตรง

(3) กรณรีทรีที่เปก็นการเกก็บรวบรวม ใชช้ หรพอเปริดเผยขช้อมมูลสว่วนบรคคลเพพที่อวษัตถรประสงคฑ์เกรีที่ยวกษับการ
ศซกษาวริจษัยทางวริทยาศาสตรฑ์ ประวษัตริศาสตรฑ์ หรพอสถริตริ เวช้นแตว่เปก็นการจจาเปก็นเพพที่อการดจาเนรินภารกริจเพพที่อประโยชนฑ์
สาธารณะของผมูช้ควบครมขช้อมมูลสว่วนบรคคล 

มาตรา 33 เจช้าของขช้อมมูลสว่วนบรคคลมรีสริทธริขอใหช้ผมูช้ควบครมขช้อมมูลสว่วนบรคคลดจาเนรินการลบหรพอทจาลาย 
หรพอทจาใหช้ขช้อมมูลสว่วนบรคคลเปก็นขช้อมมูลทรีที่ไมว่สามารถระบรตษัวบรคคลทรีที่เปก็นเจช้าของขช้อมมูลสว่วนบรคคลไดช้ ในกรณรีดษังตว่อ
ไปนรีพื้

(1) เมพที่อขช้อมมูลสว่วนบรคคลหมดความจจาเปก็นในการเกก็บรษักษาไวช้ตามวษัตถรประสงคฑ์ในการเกก็บ
รวบรวมใชช้ หรพอเปริดเผยขช้อมมูลสว่วนบรคคล

(2) เมพที่อเจช้าของขช้อมมูลสว่วนบรคคลถอนความยรินยอมในการเกก็บรวบรวม ใชช้ หรพอเปริดเผยขช้อมมูล
สว่วนบรคคลและผมูช้ควบครมขช้อมมูลสว่วนบรคคลไมว่มรีอจานาจตามกฎหมายทรีที่จะเกก็บรวบรวม ใชช้ หรพอเปริดเผยขช้อมมูล
สว่วนบรคคลนษัพื้นไดช้ตว่อไป

(3) เมพที่อเจช้าของขช้อมมูลสว่วนบรคคลคษัดคช้านการเกก็บรวบรวม ใชช้ หรพอเปริดเผยขช้อมมูลสว่วนบรคคล
ตามมาตรา 32 (1) และผมูช้ควบครมขช้อมมูลสว่วนบรคคลไมว่อาจปฏริเสธคจาขอตามมาตรา 32 (1) (ก) 
หรพอ (ข) ไดช้ หรพอเปก็นการคษัดคช้านตามมาตรา 32 (2)

(๔) เมพที่อขช้อมมูลสว่วนบรคคลไดช้ถมูกเกก็บรวบรวม ใชช้ หรพอเปริดเผยโดยไมว่ชอบดช้วยกฎหมายตามทรีที่
กจาหนดไวช้ในหมวดนรีพื้

มาตรา 34 เจช้าของขช้อมมูลสว่วนบรคคลมรีสริทธริขอใหช้ผมูช้ควบครมขช้อมมูลสว่วนบรคคลระงษับการใชช้ขช้อมมูลสว่วนบรคคล
ไดช้ ในกรณรีดษังตว่อไปนรีพื้

(1) เมพที่อผมูช้ควบครมขช้อมมูลสว่วนบรคคลอยมูว่ในระหวว่างการตรวจสอบตามทรีที่เจช้าของขช้อมมูลสว่วนบรคคล
รช้องขอใหช้ดจาเนรินการตามมาตรา 36



(2) เมพที่อเปก็นขช้อมมูลสว่วนบรคคลทรีที่ตช้องลบหรพอท าลายตามมาตรา 33 (4) แตว่เจช้าของขช้อมมูลสว่วน
บรคคลขอใหช้ระงษับการใชช้แทน

(3) เมพที่อขช้อมมูลสว่วนบรคคลหมดความจจาเปก็นในการเกก็บรษักษาไวช้ตามวษัตถรประสงคฑ์ในการเกก็บ
รวบรวมขช้อมมูลสว่วนบรคคล แตว่เจช้าของขช้อมมูลสว่วนบรคคลมรีความจจาเปก็นตช้องขอใหช้เกก็บรษักษาไวช้เพพที่อใชช้ในการกว่อตษัพื้ง
สริทธริเรรียกรช้องตามกฎหมาย การปฏริบษัตริตามหรพอการใชช้สริทธริเรรียกรช้องตามกฎหมาย หรพอการยกขซพื้นตว่อสมูช้สริทธริเรรียก
รช้องตามกฎหมาย

(4) เมพที่อผมูช้ควบครมขช้อมมูลสว่วนบรคคลอยมูว่ในระหวว่างการพริสมูจนฑ์ตามมาตรา 32 (1) หรพอตรวจสอบ
ตามมาตรา 32 (3) เพพที่อปฏริเสธการคษัดคช้านของเจช้าของขช้อมมูลสว่วนบรคคลตามมาตรา 32 วรรคสาม 

มาตรา 36 ในกรณรีทรีที่เจช้าของขช้อมมูลสว่วนบรคคลรช้องขอใหช้ผมูช้ควบครมขช้อมมูลสว่วนบรคคลดจาเนรินการตามมาตรา 
35 หากผมูช้ควบครมขช้อมมูลสว่วนบรคคลไมว่ด าเนรินการตามคจารช้องขอ ผมูช้ควบครมขช้อมมูลสว่วนบรคคล ตช้องบษันทซกคจารช้องขอ
ของเจช้าของขช้อมมูลสว่วนบรคคลพรช้อมดช้วยเหตรผลไวช้ในรายการตามมาตรา 39 

มาตรา 73 เจช้าของขช้อมมูลสว่วนบรคคลมรีสริทธริรช้องเรรียนในกรณรีทรีที่ผมูช้ควบครมขช้อมมูลสว่วนบรคคลหรพอผมูช้ประมวล
ผลขช้อมมูลสว่วนบรคคล รวมทษัพื้งลมูกจช้างหรพอผมูช้รษับจช้างของผมูช้ควบครมขช้อมมูลสว่วนบรคคลหรพอผมูช้ประมวลผลขช้อมมูลสว่วนบรคคล
ฝว่าฝพนหรพอไมว่ปฏริบษัตริตามพระราชบษัญญษัตริหรพอประกาศทรีที่ออกตามพระราชบษัญญษัตรินรีพื้ 

6. ระยะเวลคำในกคำรเกก็บรรักษคำขคุ้อมมูลสสวนบคคคล
เพพที่อบรรลรวษัตถรประสงคฑ์ของการเฝช้าระวษังสษังเกตโดยการใชช้อรปกรณฑ์กลช้องวงจรปริดตามทรีที่ประกาศนรีพื้กจาหนด

บรริษษัทฯ จะเกก็บรษักษาขช้อมมูลสว่วนบรคคลในกลช้องวงจรปริดทรีที่เกรีที่ยวขช้องกษับทว่าน เปก็นระยะเวลา 30 วษัน  เวช้นแตว่มรีเหตร
จจาเปก็นทรีที่บรริษษัทฯ จะตช้องเกก็บรษักษาขช้อมมูลสว่วนบรคคลของทว่านนานกวว่าทรีที่กจาหนด เชว่น เมพที่อเกริดขช้อพริพาท หรพอการ
ดจาเนรินคดรีตามกฎหมาย หรพอกรณรีอพที่นๆ ตามทรีที่กฎหมายกจาหนด เมพที่อพช้นระยะเวลาดษังกลว่าว บรริษษัทฯ จะทจาการ
ลบ ทจาลายขช้อมมูลสว่วนบรคคลของทว่านตว่อไป

7. กคำรรรักษคำควคำมมรัที่นคงปลอดภรัยขคุ้อมมูลสสวนบคคคล
บรริษษัทฯ มรีมาตรการในการรษักษาความมษัที่นคงปลอดภษัยขช้อมมูลสว่วนบรคคลของทว่านอยว่างเหมาะสม ทษัพื้งใน

เชริงเทคนริคและการบรริหารจษัดการ เพพที่อปช้องกษันมริใหช้ขช้อมมูลสมูญหาย หรพอมรีการเขช้าถซง ลบ ทจาลาย ใชช้ เปลรีที่ยนแปลง
แกช้ไข หรพอเปริดเผยขช้อมมูลสว่วนบรคคลโดยไมว่ไดช้รษับอนรญาต ซซที่งสอดคลช้องกษับนโยบายและแนวปฏริบษัตริดช้านความ
มษัที่นคงปลอดภษัยสารสนเทศ ของบรริษษัทฯ

นอกจากนรีพื้ บรริษษัทฯ ไดช้กจาหนดใหช้มรีนโยบายการครช้มครองขช้อมมูลสว่วนบรคคลขซพื้นโดยประกาศใหช้ทราบกษัน
โดยทษัที่วทษัพื้งองคฑ์กร พรช้อมแนวทางปฏริบษัตริเพพที่อใหช้เกริดความมษัที่นคงปลอดภษัยในการเกก็บรวบรวม ใชช้ หรพอเปริดเผย
ขช้อมมูลสว่วนบรคคล โดยธจารงไวช้ซซที่งความเปก็นความลษับ  ความถมูกตช้องครบถช้วน และสภาพพรช้อมใชช้งานของขช้อมมูล
สว่วนบรคคล โดยเราไดช้จษัดใหช้มรีการทบทวนนโยบายดษังกลว่าวรวมถซงประกาศนรีพื้ในระยะเวลาตามทรีที่เหมาะสม

8. ควคำมรรับผปดชอบของผมูคุ้ควบคคมขคุ้อมมูลสสวนบคคคล
บรริษษัทฯ ไดช้กจาหนดใหช้เจช้าหนช้าทรีที่เฉพาะผมูช้ทรีที่มรีอจานาจหนช้าทรีที่เกรีที่ยวขช้องในการจษัดเกก็บรวบรวม ใชช้ หรพอเปริด

เผยขช้อมมูลสว่วนบรคคลของกริจกรรมการประมวลผลนรีพื้เทว่านษัพื้นทรีที่จะสามารถเขช้าถซงขช้อมมูลสว่วนบรคคลของทว่านไดช้ โดย
บรริษษัทฯ จะดจาเนรินการใหช้เจช้าหนช้าทรีที่ปฏริบษัตริตามประกาศนรีพื้อยว่างเครว่งครษัด

 



9. กคำรเปลทที่ยนแปลงแกคุ้ไขคคคำประกคำศเกทที่ยวกรับควคำมเปก็นสสวนตรัว
ในการปรษับปรรงหรพอเปลรีที่ยนแปลงประกาศนรีพื้  บรริษษัทฯ อาจพริจารณาแกช้ไขเปลรีที่ยนแปลงตามทรีที่เหก็นสมควร

และจะทจาการแจช้งใหช้ทว่านทราบผว่านชว่องทาง อรีเมลฑ์ หรพอ ตริดประกาศ ณ ทรีที่ทจาการของบรริษษัทฯ  หรพอนจาสว่งผว่าน
พนษักงานของ บรริษษัทฯ อยว่างไรกก็ดรี บรริษษัทฯ ขอแนะนจาใหช้ทว่านโปรดตรวจสอบเพพที่อรษับทราบประกาศฉบษับใหมว่
อยว่างสมจที่าเสมอ

10. กคำรตปดตสอสอบถคำมบรปษรัทฯ และ เจคุ้คำหนคุ้คำททที่คคคุ้มครองขคุ้อมมูลสสวนบคคคล
ทว่านสามารถตริดตว่อสอบถามเกรีที่ยวกษับประกาศฉบษับนรีพื้ไดช้ทรีที่

บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)  
เลขทรีที่ 488 ถนนนครสวรรคฑ์ แขวงสรีที่แยกมหานาค เขตดรสริต กรรงเทพมหานคร
โทร. 0-2280-0202
อรีเมลฑ์ spg-hr@siampangroup.com

ประกาศนโยบายครช้มครองขช้อมมูลสว่วนบรคคลฉบษับนรีพื้ มรีผลใชช้บษังคษับตษัพื้งแตว่วษันทรีที่ 1 มริถรนายน 2565 เปก็นตช้นไป
ตามประกาศของบรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน) ลงวษันทรีที่ 31 พฤษภาคม 2565




