บริษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จำกัด (มหำชน)
นโยบำยคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
(ฉบับปรับปรุ งปี 2565)
บริ ษทั ศรี ไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ในเครื อ (“กลุ่มบริ ษทั ”) มุ่งมัน่ และ
ตระหนัก ถึ งควำมส ำคัญ ของกำรคุ ้ม ครองข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ เป็ นไปตำมพระรำชบัญ ญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 และสร้ำงควำมมัน่ ใจให้กบั เจ้ำของข้อมูล จึงออกประกำศนโยบำยฉบับนี้
เพื่ออธิ บำยเหตุผล วิธีกำรเก็บรวบรวม กำรจัดเก็บรักษำ กำรใช้ กำรเปิ ดเผย รวมถึ งแจ้งสิ ทธิ ต่ำงๆ ของเจ้ำของ
ข้อมูลส่ วนบุคคล
นโยบำยฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคคลทัว่ ไปที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั รับทรำบ และให้มีผลบังคับใช้กบั
ผูบ้ ริ หำร พนัก งำน บุ คคลภำยนอก รวมถึ งให้ผูป้ ฏิ บตั ิงำนให้บริ ษ ทั ฯทุก คนถื อปฏิ บตั ิ โดยบริ ษทั ฯจะให้ทุ ก
หน่ วยงำนมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิ บตั ิตำม สนับสนุ น ผลักดัน และตรวจสอบกิ จกำรภำยในให้
เป็ นไปตำมนโยบำย และกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลอย่ำงเคร่ งครัด
คำนิยำม
“บริษัทฯ” หมำยถึง บริ ษทั ศรี ไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จำกัด (มหำชน)
“บริษัทในเครื อ” หมำยถึง บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ฯ และหมำยควำมรวมถึงผูก้ ระทำกำร
แทนของบริ ษทั ดังกล่ำวด้วย
“ข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้สำมำรถระบุตวั บุคคลนั้นได้ ไม่วำ่ ทำงตรง
หรื อทำงอ้อม ที่บริ ษทั ฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ตำมที่ได้แจ้งไว้ในนโยบำยฉบับนี้ ตัวอย่ำงข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่
ชื่อ นำมสกุล ชื่อเล่น วันเดือนปี เกิด สัญชำติ เลขประจำตัวประชำชน เลขบัตรประกันสังคม เลขที่หนังสื อ
เดินทำง (กรณี บุคคลต่ำงด้ำว) ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ เลขใบอนุญำตขับขี่ เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษีอำกร
สถำนภำพกำรสมรส กำรศึกษำ ข้อมูลกำรทำงำน (เช่น อำชีพ ชื่อสถำนที่ทำงำน ตำแหน่ง เงินเดือน) ลำยมือชื่อ
รู ปถ่ำย ทะเบียนบ้ำน รวมถึง ข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว
“ข้ อมูลทีม่ ีควำมอ่ อนไหว” (Sensitive Data) หมำยถึง ข้อมูลที่เป็ นเรื่ องส่ วนบุคคลโดยแท้ของแต่ละ
บุคคลที่มีควำมละเอียดอ่อนและอำจสุ่ มเสี่ ยงในกำรเลือกปฏิบตั ิอย่ำงไม่เป็ นธรรม เช่น เชื้อชำติ เผ่ำพันธุ์ ควำม
คิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเชื่ อในลัทธิ ศำสนำหรื อปรัชญำ ประวัติอำชญำกรรม ข้อมูลสุ ขภำพ ควำมพิกำร ข้อมูล
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สหภำพแรงงำน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภำพ หรื อข้อมูลอื่นใดซึ่ งกระทบต่อเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลใน
ทำนองเดียวกันตำมที่คณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลประกำศ
“เจ้ ำของข้ อมูลบุคคล” (Data Subject) หมำยถึง ตัวบุคคลที่เป็ นเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น โดย
เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลหมำยถึงบุคคลธรรมดำเท่ำนั้น และไม่รวมถึง “นิติบุคคล” ที่จดั ตั้งขึ้นตำมกฎหมำย เช่น
บริ ษทั ห้ำงหุ น้ ส่ วน สมำคม มูลนิธิ หรื อองค์กรอื่นใด
“ผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล” (Data Controller) หมำยถึง บุคคลหรื อนิติบุคคลซึ่งมีอำนำจหน้ำที่
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับกำรบันทึก รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
“ผู้ประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล” (Data Processor) หมำยถึง บุคคลหรื อนิติบุคคลซึ่งดำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรเก็บ รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล ตำมคำสั่งหรื อในนำมของผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล
“เจ้ ำหน้ ำทีค่ ้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล” ( Data Protection Officer: DPO) หมำยถึง ผูท้ ี่ได้รับมอบหมำย
ให้มีหน้ำที่ให้คำแนะนำและตรวจสอบกำรดำเนิ นงำน ประสำนงำน และให้ควำมร่ วมมือกับสำนักคณะกรรมกำร
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล รวมถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
“คณะกรรมกำรคุ้ มครองข้ อมู ลส่ วนบุ ค คล” (Data Protection Committee) หมำยถึ ง คณะกรรมกำร
ผูท้ รงคุ ณวุฒิที่มีควำมรู ้ควำมเชี่ ยวชำญด้ำนกำรคุ ม้ ครองข้อมู ลส่ วนบุ คคล ที่ คณะรั ฐมนตรี มีมติ แต่งตั้งขึ้ น เพื่อให้มี
หน้ำที่และอำนำจในกำรออกประกำศหรื อระเบียบ ให้กำรดำเนินกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นไปตำมกฎหมำย รวมถึง
หน้ำที่และอำนำจอื่น ที่ พรบ. คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด
กำรบันทึก รวบรวม ใช้ จัดเก็บ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลโดยบริษัทฯ ษัทฯ ประมวลผล โดยหลักดังนี้
1. บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมำย เป็ นธรรม และโปร่ งใส

อยูใ่ นควำมคำดหมำยของเจ้ำของข้อมูล ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทำงด้ำนลบต่อเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล
เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งให้แก่เจ้ำของข้อมูลรับทรำบ โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้เจ้ำของข้อมูลทรำบและขอควำม
ยินยอมก่อนบันทึก รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น เว้นแต่ในกรณี ที่กฎหมำยกำหนด
หรื อในกรณี อื่นๆ ตำมที่กำหนดไว้ในนโยบำยฉบับนี้
2. บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลตำมวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดและแจ้งให้เจ้ำของ
ข้อมูลทรำบเท่ำนั้น โดยจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีกำรเก็บรวบรวมไว้ต่อบุคคลภำยนอก และไม่
นำข้อมูลไปดำเนินกำรนอกขอบเขตของวัตถุประสงค์เดิม
3. บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลภำยใต้หลักกำรมีขอ้ มูลให้นอ้ ยที่สุดเท่ำที่จำเป็ น สอดคล้อง
กับ หลั ก ควำมได้ สั ด ส่ วน บริ ษ ั ท ฯ มี ก ำรจัด เก็ บ ข้อ มู ล เท่ ำ ที่ จ ำเป็ นในกำรให้ บ ริ ก ำรทำงระบบ
คอมพิวเตอร์ รวมถึงกำรดำเนิ นงำนในด้ำนอื่น ๆ ตำมอำนำจหน้ำที่และวัตถุประสงค์ในกำรดำเนิ นงำน
ของบริ ษทั ฯ ซึ่งเป็ นไปตำมสัญญำ และตำมที่กฎหมำยกำหนดเท่ำนั้น
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4. บริ ษ ัท ฯ รั ก ษำควำมถู ก ต้องครบถ้ว นของข้อมู ล และจะแก้ไ ขโดยไม่ ชัก ช้ำ เมื่ อพบควำมไม่ ถู ก ต้อ ง

ครบถ้วนทั้งที่พบเอง และเจ้ำของข้อมูลขอแก้ไข
5. บริ ษทั ฯ เก็บข้อมู ลส่ วนบุคคลภำยในระยะเวลำที่จำเป็ นเท่ำนั้น และจะลบข้อมูล เมื่อไม่มีควำมจำเป็ น
และไม่มีฐำนทำงกฎหมำยประกำรอื่นใดที่จะจัดเก็บต่อไปแล้ว
6. บริ ษ ท
ั ฯ ยึด หลักกำรรักษำควำมถู กต้องสมบู รณ์ และกำรรัก ษำควำมลับ โดยมี ก ำรรั ก ษำควำมมัน่ คง
ปลอดภัยในข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อรักษำควำมสมบูรณ์ของข้อมูล และรักษำควำมลับ จัดให้มีมำตรกำร
รัก ษำควำมมัน่ คงปลอดภัยในข้อมู ลส่ วนบุ ค คลในทั้งเชิ งองค์กรและเทคนิ ค โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำร
ป้ องกันมิให้มีกำรประมวลผลข้อมูลโดยมิได้รับอนุ ญำต กำรเข้ำถึง กำรใช้ หรื อกำรเปิ ดเผยโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมำย รวมถึงกำรป้ องกันมิให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลสู ญหำย เสี ยหำย หรื อถูกทำลำยด้วย นอกจำกนี้
พนักงำน ลู กจ้ำง พันธมิ ตรทำงธุ รกิ จ หรื อผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอกมี หน้ำที่ ตอ้ งรักษำควำมลับของข้อมู ล
ส่ วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล ตำมสัญญำรักษำควำมลับที่ลงนำมไว้กบั บริ ษทั ฯ
คุกกี้ (Cookies) และ กำรใช้ คุกกี้
คุ ก กี้ คื อข้อมู ล ที่ มี กำรส่ งไปยังระบบของเจ้ำของข้อมู ล ผ่ำนโปรแกรมกำรเข้ำถึ งเว็บ ไซต์ต่ำงๆ (Web
browser) โดยเจ้ำของโปรแกรม ในกำรเข้ำถึงเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ อำจมีกำรวำงคุ กกี้ ไว้ในอุปกรณ์ ของผูเ้ ข้ำชม
และมี กำรเก็บรวบรวมข้อมู ลโดยอัตโนมัติ คุ กกี้ บำงส่ วนมีควำมจำเป็ นเพื่อให้เว็บไซต์สำมำรถทำงำนได้อย่ำง
เหมำะสม และเพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผเู ้ ข้ำชมเว็บไซต์ โดยกำรเปิ ดใช้งำนคุกกี้จะทำให้เจ้ำของข้อมูลได้รับ
ควำมสะดวกสบำยในกำรใช้งำนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ มำกยิง่ ขึ้น สำมำรถศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบำยคุกกี้
ของบริ ษทั ฯ
วัตถุประสงค์ ในกำรจัดเก็บข้ อมูลของบริษัทฯ
กำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุ คคลโดยบริ ษทั ฯ จะต้องได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของ
ข้อมูล และเท่ำที่จำเป็ นภำยใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ได้ให้ควำมยินยอมไว้ โดยควำมยินยอมดังกล่ำว ไม่ใช่
เงื่อนไขในกำรเข้ำถึงกำรบริ กำรหรื อช่องทำงกำรสื่ อสำรของบริ ษทั ฯ แต่อย่ำงใด
1. เพื่อประโยชน์ในกำรยืนยันหรื อระบุตวั ตนของเจ้ำของข้อมูลในกำรเข้ำร่ วมกิจกรรมต่ำงๆ ของบริ ษทั ฯ
2. เพื่อจัดทำกิจกรรมส่ งเสริ มกำรขำยและกำรตลำดเกี่ยวกับสิ นค้ำและกำรให้บริ กำรต่ำงๆ ของบริ ษทั และ/
หรื อกลุ่มบริ ษทั รวมทั้งกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์กิจกรรม โปรโมชัน่ สิ นค้ำ และบริ กำร
3. เพื่อกำรศึกษำ วิจยั ทำสถิติ พัฒนำและปรับปรุ งสิ นค้ำและกำรให้บริ กำรของบริ ษทั ฯ เพื่อประโยชน์ของ
เจ้ำของข้อมูล
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ฯ อำจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่ตอ้ งได้รับควำมยินยอม
จำกเจ้ำของข้อมูล ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
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(1) เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่เกี่ยวกับกำรจัดทำเอกสำรประวัติศำสตร์ หรื อจดหมำยเหตุเพื่อประโยชน์
สำธำรณะ หรื อที่ เกี่ ยวกับ กำรศึ กษำวิจยั หรื อสถิ ติซ่ ึ งได้จดั ให้มีม ำตรกำรปกป้ องที่ เหมำะสมเพื่ อ
คุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภำพของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล ทั้งนี้ ตำมที่คณะกรรมกำรคุ ม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคลประกำศกำหนด
(2) เพื่อป้ องกันหรื อระงับอันตรำยต่อชีวติ ร่ ำงกำย หรื อสุ ขภำพของบุคคล
(3) เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อปฏิ บตั ิตำมสัญญำ ซึ่ งเจ้ำของข้อมูลเป็ นคู่สัญญำกับบริ ษทั ฯ หรื อเพื่อใช้ในกำร
ดำเนินกำรตำมคำขอของเจ้ำของข้อมูลก่อนเข้ำทำสัญญำนั้น
(4) เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในกำรดำเนิ นภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะของบริ ษทั ฯ หรื อ
ปฏิบตั ิหน้ำที่ในกำรใช้อำนำจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล
(5) เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของบริ ษทั ฯ หรื อของบุคคล หรื อนิติบุคคลอื่น
เว้นแต่ประโยชน์ดงั กล่ำวมี ควำมสำคัญน้อยกว่ำสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐำนในข้อมู ลส่ วนบุ คคลของเจ้ำของ
ข้อมูล
(6) เป็ นกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
สิ ทธิของเจ้ ำของข้ อมูล
นอกเหนือจำกควำมยินยอมที่เจ้ำของข้อมูลได้ให้ไว้กบั บริ ษทั ฯ ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย
ข้อมูลส่ วนบุคคล เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิ ในกำรขอให้ดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
• สิ ทธิในกำรเข้ ำถึงข้ อมูลส่ วนบุคคล (Right of Access)
เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิ ขอเข้ำถึงข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ฯ ได้เก็บรวบรวม และมีสิทธิ ขอให้
บริ ษทั ฯ ทำสำเนำข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่ำวให้แก่เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลได้
• สิ ทธิในกำรขอให้ โอนย้ ำยข้ อมูลส่ วนบุคคล (Right to Data Portability)
เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิ ในกำรขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลในรู ปแบบที่บริ ษทั ฯ มีกำรจัดระเบียบไว้
แล้ว รวมถึงสิ ทธิในกำรขอส่ งข้อมูลไปยังบุคคลอื่น หรื อเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลเองด้วยเหตุบำงประกำรได้ กำร
ใช้สิทธิ ตำมข้อนี้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในกำรคิดค่ำบริ กำรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็ นต่อกำรเข้ำดำเนิ นกำรใน
กำรโอนย้ำยข้อมูลส่ วนบุคคลตำมที่เจ้ำของข้อมูลร้องขอ
• สิ ทธิในกำรขอแก้ ไขข้ อมูลส่ วนบุคคลให้ ถูกต้ อง (Right to Rectification)
เจ้ำของข้อมูลมีสิทธิ ในกำรขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่ วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรื อมีกำรเปลี่ยนแปลง
ใหม่ หรื อเพิ่มเติมข้อมูลส่ วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ได้ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ พยำยำมอย่ำงเต็มที่ในกำรเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็ นปัจจุบนั
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• สิ ทธิในกำรคัดค้ ำนกำรประมวลผล (Right to Object) ขอให้ ลบหรื อทำลำย (Right to Eraser) และระงับกำรใช้
ข้ อมูลส่ วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)
เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิ ในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลกรณี ที่
กฎหมำยกำหนด มีสิทธิ ขอให้บริ ษทั ฯ ลบ ทำลำย หรื อทำให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลดังกล่ำวเป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถ
ระบุตวั ตนได้ดว้ ยวิธีกำรใดๆ และสิ ทธิ ในกำรระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล เว้นแต่จะมีขอ้ จำกัดทำงกฎหมำย
• สิ ทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอม (Right to Withdraw Consent)
เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิ เพิกถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่ได้ให้ควำม
ยินยอมไว้ได้ตลอดเวลำ เว้นแต่กำรเพิกถอนควำมยินยอมจะมีขอ้ จำกัดทำงกฎหมำย หรื อตำมสัญญำ ทั้งนี้ กำร
ถอนควำมยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่ได้ให้ควำมยินยอมไว้ก่อนหน้ำโดย
ชอบด้วยกฎหมำยต่อบริ ษทั ฯ
• สิ ทธิในกำรได้ รับแจ้ ง (Right to be Informed)
กรณี ที่เจ้ำของข้อมูลมีควำมกังวล หรื อมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำม พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
หรื อกำรประมวลผล
กำรใช้สิทธิ ขำ้ งต้นนั้น เจ้ำของข้อมูลจะต้องทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์ ม
ได้ที่ www.srithaisuperware.com/pdpa/forms หรื อติ ดต่อเจ้ำหน้ำที่ คุม้ ครองข้อมู ลส่ วนบุ คคลของบริ ษทั ฯ โดย
บริ ษทั ฯ จะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่สุดในกำรดำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่สมเหตุผล และไม่เกินระยะเวลำตำม
ที่กฎหมำยกำหนด เว้นแต่จะปรำกฏข้อเท็จจริ งว่ำ กำรดำเนินกำรตำมคำร้องขอดังกล่ำวนั้นเกินสมควร หรื อเสี่ ยง
ต่อกำรละเมิ ดกำรคุ ม้ ครองข้อมู ลส่ วนบุ คคลของผูอ้ ื่ น หรื อเป็ นกำรขัดต่อกฎหมำย หรื อเป็ นกำรพ้นวิสัยที่ จะ
ปฏิบตั ิตำม
กำรเปลีย่ นแปลงนโยบำยคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ จะทำกำรพิจำรณำทบทวน และปรับปรุ งนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นประจำ เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิ ข้อบังคับ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงในกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
กรณี มีก ำรเปลี่ ยนแปลงนโยบำยดังกล่ ำว บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท รำบโดยกำรเผยแพร่ ท ำงเว็บ ไซต์ของ
บริ ษทั ฯ https://www.srithaisuperware.com โดยเร็ วที่สุด
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ช่ องทำงกำรติดต่ อ
หำกเจ้ำของข้อมูลมีขอ้ สงสัยใดเกี่ยวกับนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ หรื อประสงค์ที่จะใช้
สิ ทธิ เกี่ยวกับกำรประมวลผลข้อมูล หรื อมีเหตุร้องเรี ยนเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคล สำมำรถติดต่อได้ที่
เจ้ ำหน้ ำทีค่ ้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Data Protection Officer)
บริ ษัท ศรีไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 15 ซอยสุ ขสวัสดิ์ 36 ถนนสุ ขสวัสดิ์ แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บูรณะ กรุ งเทพฯ 10140
โทร.02-427-0088 ต่อ 2203
อีเมล: DPO@srithaisuperware.com

ประกำศ ณ วันที่ 30 เมษำยน 2565
.....................................................
(นำยสนัน่ อังอุบลกุล)
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
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