ประกาศความเป็นส่วนตัว สาหรับผูม้ าติดต่อ บุคคลภายนอก
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ”) ให้ควำมสำคัญกับควำมเป็นส่วนตัว
และมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคลของท่ำน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้ อมูล
ส่ ว นบุ ค คล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.ฯ”) และฉบั บ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตำมที่ จ ะมี ก ำรปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม และ
กฎหมำยและกฎระเบี ย บอื่ น ๆ ที่ จ ะประกำศใช้ ภ ำยใต้ พ.ร.บ.ฯ ดั ง กล่ ำ ว บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ จั ด ท ำประกำศ
ควำมเป็นส่วนตัวฉบั บนี้ ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่ำนทรำบถึงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเก็ บ รวบรวม กำรใช้ และ/หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเฉพำะเมื่อมีเหตุผลที่เหมำะสมในกำร
ด ำเนิ น กำร และ/หรื อ ที่ ก ฎหมำยก ำหนดให้ ก ระท ำกำรได้ ซึ่ ง รวมถึ ง กำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลให้ กั บ
บุคคลภำยนอกด้วย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังต่อไปนี้
1.1 เพื่อกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย หรือภำระข้อผูกพันตำม
กฎหมำย
1.2 เพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัย
1.3 เพื่อกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ และกำรตรวจสอบธุรกิจของบริษัทฯ (ทั้งภำยในและภำยนอก)
1.4 เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมตำมกฎหมำยของบริษัทฯ ที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
โดยยังคงคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐำนของท่ำนนั้นไม่เหนือไปกว่ำประโยชน์ของบริษัทฯ
1.5 เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ดวั ต ถุ ป ระสงค์ ห นึ่ ง โดยเฉพำะ ตำมควำมยิ น ยอมที่ ท่ ำ นให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ
ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหลำกหลำยประเภท โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่
บริษัทฯ เก็บรวบรวมนั้นขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงท่ำนและบริษัทฯ
ในฐำนะผู้มำติดต่อของบริษัท
2.1 แหล่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำย เช่น
• ข้อมูลที่ได้จำกท่ำนโดยตรง เช่น บัตรประจำตัวประชำชน หนังสือเดินทำง ใบอนุญำตขับขี่ เป็นต้น
• กำรบันทึกภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหวจำกกล้องวงจรปิด อุปกรณ์บันทึกภำพ
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• กำรสนทนำระหว่ำงท่ำน และบริษัทฯ รวมถึงบันทึกกำรสนทนำผ่ำนทำงโทรศัพท์ จดหมำย อีเมล์ บันทึก
ข้อควำม หรือวิธีกำรอื่นใด
• เมื่อท่ำนใช้งำนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
• กำรเข้ำร่วมกิจกรรมใด ๆ ของบริษัทฯ
ในบำงกรณี บริษัทฯ อำจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกบุคคลอื่น เช่น หน่วยงำนสำธำรณะ หน่ว ยงำน
รำชกำร หน่วยงำนคัดกรองแหล่งข้อมูล ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสำธำรณะ และแหล่งข้อมูลที่สำมำรถเข้ำถึงได้ เช่น
โปรไฟล์ทำงอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
2.2 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ประเภทของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่ำนที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่ำ “ประมวลผล”)
ภำยใต้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
• ข้อมูลส่วนตัว: ชื่อ นำมสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน หมำยเลขหนังสือ
เดินทำง หมำยเลขอื่น ๆ ที่ทำงรำชกำรออกให้ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวที่ปรำกฏอยู่บนเอกสำรที่รำชกำรออกให้เพื่อใช้
ในกำรยืนยันตัวตน สัญชำติ ภำพบนบัตรประจำตัวประชำชน หรือหนังสือเดิ นทำง สำเนำทะเบียนบ้ำน ลำยมือชื่อ
ภำพถ่ำย ภำพหรือบันทึกจำกกล้องวงจรปิด (CCTV)
• ข้อมูลกำรติดต่อ: ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
• ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์: ที่อยู่ IP คุกกี้ บันทึกกิจกรรม ข้อมูลระบุตัวตน และข้อมูลตำแหน่งทำงภูมิศำสตร์
2.3 กำรปฏิเสธให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ
ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน และท่ำนไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนแก่
บริษัทฯ บริษัทฯ อำจปฏิเสธกำรดำเนินกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ในกำรดำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ บริษัทฯ อำจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนภำยใต้
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และฐำนทำงกฎหมำย โดยบริษัทฯ ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวโดยใช้ฐำนทำง
กฎหมำยดังต่อไปนี้
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วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้
และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
• เพื่อดำเนินกำรตำมกฎ ระเบียบ ข้อกำหนดของหน่วยงำนกำกับ
ดูแล หน่วยงำนรำชกำรหน่วยงำนสำธำรณะ และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
• เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทำงกฎหมำย
• เพื่อยืนยันตน
• เพื่อลงทะเบียนผู้มำติดต่อ
• เพื่อกำรเข้ำพื้นที่ของบริษัทฯ
• เพื่อดำเนินกำรตรวจสอบกิจกำรภำยในของบริษัทฯ
• เพื่อกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ และกำรตรวจสอบธุรกิจของ
บริษัทฯ (ทั้งภำยในและภำยนอก)
• เพื่อปกป้องสถำนะทำงกฎหมำยของบริษัทฯ
• เพื่อจัดกำร และบริหำรธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
• เพื่อจัดกิจกรรมทำงสังคม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น
• เพื่อป้องกันอำชญำกรรม และบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยของ
บริษัทฯ เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิดภำยใน และโดยรอบบริษัทฯ ซึ่ง
อำจมีกำรเก็บภำพ ภำพเคลื่อนไหว และเสียงของท่ำน

ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
• ฐำนสัญญำ
• ฐำนหน้ำที่ตำมกฎหมำย
• ฐำนประโยชน์อันชอบธรรม

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริ ษัทฯ อำจเปิ ดเผยหรื อส่ งต่อข้อมูล ส่ ว นบุคคลของท่ำนให้ แ ก่บุค คลภำยนอก เพื่อให้ บุคคลเหล่ ำ นี้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ดังต่อไปนี้
4.1 กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น
• ผู้รับเหมำช่วง นำยหน้ำ หรือผู้ให้บริกำรใด ๆ ที่ทำงำนให้กับบริษัทฯ หรือให้บริกำรแก่บริษัทฯ เช่น ผู้ให้บริกำร
ด้ำนกำรจัดกำรประชุม ทั้งนี้รวมถึงผู้รับเหมำช่วง ผู้ให้บริกำร ผู้บังคับบัญชำ และผู้ปฏิบัติงำนของบุคคลดังกล่ำว
• ผู้ได้รับมอบหมำยให้จัดกำรดูแลผลประโยชน์ใด ๆ ของท่ำน
• บุคคลผู้ติดต่อ และตัวแทนของท่ำน
• หน่ ว ยงำนที่บั งคับ ใช้กฎหมำย เช่น รั ฐ บำล ศำล หน่ว ยงำนระงับข้อ พิ พำท ผู้ มีอำนำจควบคุมของบริ ษั ท ฯ
ผู้ตรวจสอบบัญชี และบุคคลใด ๆ ซึ่งแต่งตั้ง หรือร้องขอโดยผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ ให้ทำกำรตรวจสอบ
กิจกรรมกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
• บุคคลอื่นใดซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องกับข้อพิพำทใด ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อพิพำทที่เกี่ยวข้องกับกำรทำธุรกรรม
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• บุคคลใด ๆ ที่ออกคำสั่ง หรือบริหำรจัดกำรบัญชีของท่ำนหรือในนำมของท่ำน (เช่น ผู้รับมอบอำนำจ ทนำยควำม
เป็นต้น) และ/หรือ
• บุคคลใด ๆ ที่บริษัทฯ ได้รับคำสั่งจำกท่ำนให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้กับบุคคลดังกล่ำว
4.2 กำรส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่ำงประเทศ
บริษัทฯ อำจต้องส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังต่ำงประเทศ เพื่อจัดเก็บ และ/หรือ ประมวลผลในกำร
ปฏิบัติตำมสัญญำที่ทำขึ้นระหว่ ำงท่ำน และบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไม่อนุญำตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ำถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่ำว และจะกำหนดให้มีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยที่เหมำะสม
5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ตรำบเท่ำที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในกำร
เก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลดังกล่ำว โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้เป็นระยะเวลำ 1
ปี นับจำกวันที่ท่ำนเป็นผู้มำติดต่อบริษัท โดยบริษัทฯ จะทำลำย ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูล ที่ไม่
สำมำรถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทำงกฎหมำย หรือเหตุผลทำง
เทคนิครองรับ บริษัทฯ อำจเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้นำนกว่ำระยะเวลำนั้น
6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ท่ำนมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมกฎหมำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะเคำรพ
สิทธิของท่ำนและจะดำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรประมวลผลข้อมูลของ
ท่ำนภำยใต้สถำนกำรณ์บำงประกำร อย่ำงทันท่วงที
ท่ำนมีสิทธิดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนดังต่อไปนี้
6.1 สิทธิในกำรขอถอนควำมยินยอม: ในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยอำศัยควำม
ยินยอมของท่ำน ท่ำนมีสิทธิที่จะเพิกถอนควำมยินยอมที่จะให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้
ตลอดเวลำ ทั้งนี้ บริษัทฯ อำจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อไปหำกบริษัทฯ สำมำรถใช้ฐำนอื่นในกำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
6.2 สิทธิในกำรขอเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่ำนมีสิทธิในกำรขอสำเนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกบริษัทฯ
6.3 สิทธิในกำรขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่ำนมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
และสมบูรณ์
6.4 สิทธิในกำรขอลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่ำนมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลำย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนไม่สำมำรถระบุตัวตนของท่ำนได้ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
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ท่ำนต่อไป โดยท่ำนสำมำรถใช้สิทธิในกำรขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่ว นบุคคลนี้ควบคู่ไปกับสิทธิในกำรคัดค้ำนในข้อ
ถัดไป อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้สิทธินี้จะต้องไม่เป็นกำรใช้สิทธิเพื่อขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด โดยบริษัทฯ
จะพิจำรณำแต่ละคำขอด้วยควำมระมัดระวังตำมบทบัญญัติของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำน
6.5 สิทธิในกำรคัดค้ำน: ท่ำนมีสิทธิคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่บริษัทฯ ประมวลผล
ภำยใต้ฐำนผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ นอกจำกนี้ ท่ำนยังมีสิทธิคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่ำน หำกบริ ษัทฯ ประมวลผลข้อมูล ส่ ว นบุคคลของท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์ ทำงกำรตลำด กำรบันทึกและ
วิเครำะห์ลักษณะทำงจิตวิทยำและพฤติกรรมของบุคคล (Profiling)
6.6 สิทธิในกำรขอให้มีกำรระงับกำรประมวลผล: ท่ำนมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่ำนชั่วครำว เช่น เมื่อท่ำนต้องกำรให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ถูกต้อง หรือเมื่อท่ำนร้องขอให้
บริษัทฯ พิสูจน์เหตุผล หรือฐำนทำงกฎหมำยในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
6.7 สิทธิในกำรส่งหรือโอนย้ำยข้อมูล: ในบำงกรณี ท่ำนสำมำรถขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
ที่สำมำรถใช้งำนโดยทั่วไปได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิก ส์ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิดังกล่ำวนี้จะใช้ได้
เฉพำะในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่ำนส่งมอบให้แก่บริษัทฯ และกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวได้
กระทำโดยอำศัยควำมยินยอมของท่ำน หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวจำเป็นต้องได้รับกำรประมวลผล
เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติตำมภำระข้อผูกพันภำยใต้สัญญำได้
6.8 สิ ท ธิ ใ นกำรยื่ น ข้ อ ร้ อ งเรี ย น: ท่ ำ นมี สิ ท ธิ ยื่ น ข้ อ ร้ อ งเรี ย นต่ อ หน่ ว ยงำนของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมไปถึ ง
คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ท่ำนเห็นว่ำ บริษัทฯ หรือพนักงำนของบริษัทฯ หรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมพ.ร.บ.ฯ หรือประกำศอื่น ๆ ที่ออกโดยอำศัยอำนำจตำม
พ.ร.บ.ฯ ดังกล่ำว
ท่ำนอำจใช้สิทธิข้ำงตนของท่ำนได้ตลอดเวลำ โดยติดต่อบริษัทฯ ผ่ำนทำงช่องทำงกำรติดต่อตำมที่ระบุไว้ในข้อ 8
ด้ำนล่ำง
บริษัทฯ อำจมีควำมจำเป็นต้องขอข้อมูลบำงประกำรจำกท่ำนเพื่อใช้ในกำรยืนยันตัวตนของท่ำนและรับรองสิทธิ
ของท่ำนในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือเพื่อใช้สิทธิอื่นใด) เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรกำรควำมปลอดภัยที่จะทำ
ให้ท่ำนมั่นใจได้ว่ำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำว
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บริ ษัทฯ จะใช้ควำมพยำยำมในกำรตอบกลับคำขอที่ถูกต้องตำมกฎหมำยทั้งหมดภำยใน 30 วัน ในบำงกรณี
บริ ษัทฯ อำจใช้เวลำมำกกว่ำ 30 วัน หำกคำขอของท่ำนมีควำมซับซ้อน หรือท่ำนยื่นคำขอเข้ำมำเป็นจำนวน
มำกกว่ำหนึ่งคำขอ ในกรณีดังกล่ำว บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่ำนทรำบและจะทำกำรแจ้งสถำนะของคำขอให้ท่ำนทรำบ
อยู่เสมอ
7. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นอย่ำงยิ่ง บริษัทฯ จะตรวจสอบ
และใช้มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยขององค์กร ทั้งทำงกำยภำพ และทำงเทคนิคที่เหมำะสมอยู่เสมอ ในกำร
จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เพื่อให้มั่นใจว่ำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจะไม่สูญหำย ถูกทำลำย
โดยไม่ตั้งใจ ถูกเปิดเผย และนำไปใช้ในทำงที่ผิดวัตถุประสงค์ หรือ เข้ำถึงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงำนหรือผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ปฏิบัติหน้ำที่ของบริษัทฯ
8. การจัดการกับเรื่องร้องเรียน หรือข้อสงสัย
ท่ำนสำมำรถติดต่อบริษัทฯ เพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีกำรที่บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำน หรือสอบถำมข้อสงสัยได้ที่ช่องทำง ดังต่อไปนี้
คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) และบริษัทในเครือ
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหำชน) สำนักงำนใหญ่
เลขที่ 1 อำคำรแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10 ซอยแจ่มจันทร์
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
โทร : +66 2011 8111 แฟกซ์ : +66 2011 8112
Email: dpo@spcg.co.th

6

9. การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว
ประกำศควำมเป็นส่วนตัว สำหรับ ผู้มำติดต่อ บุคคลภำยนอก เป็นส่วนหนึ่งของนโยบำยคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ จะทบทวนนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงสม่ำเสมอ และอำจมีกำร
แก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กระทบถึงประกำศควำมเป็นส่วนตัวของกิจกรรมเพื่อสังคม
ฉบับนี้ โดยท่ำนสำมำรถดูกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งล่ำสุด ได้จำกวันที่ด้ำนล่ำงของประกำศควำมเป็นส่วนตัว
(Privacy Notice) ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spcg.co.th)
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 30 พฤษภำคม 2565

(ดร.วันดี กุญชรยำคง จุลเจริญ)
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
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