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ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานของ 
กลุ่มบริษัท เอส.พี. ออโต้  

 

นโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคลของผู้สมคัรงานของกลุม่บริษัท เอส.พี. ออโต้ ฉบบันี ้("นโยบาย 
คุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคลของผู้สมคัรงาน") เป็นการแจ้งให้ทา่นทราบวา่ บริษัท เอส.พี. ออโต้ คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั. บริษัท เอส.พี. ออโต้ อินดสัทรี จ ากดั. บริษัท เอส.พี. ออโต้ โปรดกัส์ จ ากดั. (แตล่ะแหง่รวมกนั
เรียกวา่ "กลุม่บริษัท เอส.พี.ออโต้" ซึง่รวมเรียกวา่ “บริษัท”) จะรวบรวม น าไปใช้และเปิดเผยข้อมลูสว่น
บุคคลของทา่นอยา่งไร ทัง้นีภ้ายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคลของผู้สมคัรงานฉบบันี ้"ข้อมลูสว่น
บุคคล" จะหมายถึง ข้อมลูใดๆ เก่ียวกับทา่นซึง่สามารถระบุตวัตนของทา่นได้ทัง้ทางตรงและทางอ้อม  

นโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคลของผู้สมคัรงานนีใ้ช้บงัคบัผู้สมคัรงาน โดยบริษัทจะประมวลผล

ข้อมลูสว่นบุคคลของทา่นเพื่อพิจารณารับทา่นเข้าท างานและด าเนินการเก่ียวกบัการจดัท าสญัญาจ้างงาน

ตอ่ไป  

หากบริษัทไม่สามารถด าเนินการประมวลผลตามระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคลของ

ผู้สมคัรงานฉบบันีบ้ริษัทอาจไม่สามารถด าเนินการตามกระบวนการจดัหางานหรือเข้าท าสญัญาจ้างงาน

กบัทา่นได้ หรือในกรณีพิเศษ บริษัทอาจจ าเป็นต้องขอความยินยอมจากทา่นเป็นการเฉพาะในการ

ด าเนินการ กบัข้อมลูสว่นบุคคลของทา่นด้วยวธีิการเฉพาะ  

1. บริษัทรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคลอะไรบ้าง 

โดยถือเป็นสว่นหนึง่ในการพิจารณาการจ้างงานของบริษัทบริษัทจะรวบรวมข้อมลูสว่นบุคคลของ
ทา่นในระหวา่งกระบวนการสรรหาและสมัภาษณ์ซึง่ในบางครัง้บริษัทจะได้รับข้อมลูสว่นบุคคลของทา่นจาก
แหลง่ข้อมลูของบุคคลภายนอก เช่น เม่ือบริษัทได้รับรายละเอียดของการรับรองหรือการฝึกอบรมท่ีทา่น
ได้รับ หรือในกรณีท่ีบริษัทได้รับข้อติชมเก่ียวกบัการปฏิบติังานของทา่นจากบริษัทในเครือ นอกจากนีบ้ริษัท
ยงัรวบรวมรายละเอียดบทลงโทษขององค์กรในวิชาชีพ การตรวจสอบทางการเงิน หรือการต้องโทษทาง
อาญา หากทา่นยินยอมให้มีการตรวจสอบประวติั นอกจากนีบ้ริษัทอาจรวบรวมข้อมลูสว่นบุคคลของทา่น
จากบุคคลภายนอก (เช่น บุคคลอ้างอิงของทา่น) และแหลง่อ่ืนๆ (เช่น บริษัทตวัแทนจดัหางานและบริษัทท่ี



 

                                                      บริษัท เอส.พี.ออโต้ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
                                        
 
 

จดัจ้างจากภายนอก) 

เน่ืองจากเป็นการบงัคบัใช้กบัทา่นตามบทบาท ความรับผิดชอบ และสถานะท่ีมีตอ่บริษัท บริษัทจะ
รวบรวมด าเนินการและใช้ข้อมลูสว่นบุคคลเก่ียวกับทา่นในหมวดและประเภทตอ่ไปนี ้

1) รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น ช่ือเลน่ ช่ือ นามสกลุ เพศ รูปถ่าย วนั เดือนปีเกิด สถานท่ีเกิด 
อาย ุน า้หนกั สว่นสงู สญัชาติสถานภาพการสมรส การรับราชการทหาร ทกัษะ ข้อมลูบนบตัรท่ีทางราชการ
ออกให้ (เช่น รายละเอียดบนบตัรประจ าตวัประชาชน รายละเอียดหนงัสอืเดินทาง ใบอนญุาตท างาน 
ใบอนญุาตขบัรถ) ทะเบียนรถ ทะเบียนบ้าน ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัภาษี รวมถึงบตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษี 
ข้อมลูการเป็นสมาชิก ลายมือช่ือและสิง่อ่ืนๆ ท่ีระบุตวัตน  

2) รายละเอียดการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศพัท์ ท่ีอยูอี่เมล ท่ีอยูท่างไปรษณีย์ ท่ีอยูจ่ด

ทะเบียน แผนท่ี ต าแหนง่จีพีเอส จากยานพาหนะ และเบอร์ติดตอ่ในกรณีฉกุเฉิน  

3) ข้อมูลเก่ียวกับเงินเดือนและผลประโยชน์ของท่าน เช่น เงินเดือน เงินชดเชย รายละเอียด 

สวสัดิการ คา่ตอบแทนรวม รายละเอียดบญัชีเงนิเดือน และผลประโยชน์จากประกนัของทา่น (รวมถึงข้อมลู

เก่ียวกบัทา่นและผู้ ท่ีอยูใ่นความอุปการะของทา่น ญาตใิกล้ชิดผู้ รับผลประโยชน์ท่ีบริษัทให้แก่ผู้ รับประกนั) 

รายละเอียดบญัชีธนาคารของทา่น บนัทกึคา่ใช้จ่าย ข้อมลูท่ีพกั ผลประโยชน์อ่ืนๆ เก่ียวกบัข้อมลูท่ีทา่นให้

ไว้ และข้อมลูการหกัเงินเดือนของทา่นเน่ืองจากการด าเนินการทางกฎหมาย  

4) ข้อมูลการจ้างงาน เช่น ประสบการณ์ท างาน ประวติัสว่นตวัในจดหมายสมคัรงาน ประวติั

การศกึษา 

5) ข้อมูลอ่ืนๆ เช่น ข้อมลูสว่นบุคคลอ่ืนๆท่ีทา่นให้บริษัทด้วยความสมคัรใจ หรือบุคคลภายนอก

ให้บริษัทในระหวา่งการรับสมคัร การจ้างาน หรือการให้บริการแก่บริษัท ซึง่ยงัรวมถึง ขัน้ตอน/ระยะเวลาใน

การสมคัร 

6) ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (sensitive personal data) เช่น เชือ้ชาต ิเผา่พนัธ์ุ ความเช่ือ

ทางศาสนา ความพิการ ข้อมลูทางการแพทย์ และข้อมลูด้านสขุภาพ (เช่น การเลอืกรับประทานหรือ

อาหารท่ีงดรับประทาน ใบรับรองแพทย์ ผลการตรวจสขุภาพ) สหภาพแรงงาน/การค้า ข้อมลูการยืนยนั

ตวัตนผา่นลกัษณะทางกายภาพ (เช่น ลายนิว้มือสแกน) และประวติัอาชญากรรม   
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บริษัทจะรวบรวม น าไปใช้หรือเปิดเผยเฉพาะข้อมลูสว่นบุคคลท่ีอ่อนไหวตามท่ีทา่นให้ความ

ยินยอมโดยชดัแจ้ง หรือในกรณีท่ีกฎหมายอนญุาตเทา่นัน้ บริษัทรวบรวมรายละเอียดบทลงโทษของ

องค์กรในวิชาชีพ การตรวจสอบทางการเงิน หรือการต้องโทษทางอาญาที่ทา่นยินยอมให้มีการตรวจสอบ

ประวติั 

บริษัทจะไม่รวบรวมข้อมลูจากผู้ ท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเม่ือ

จ าเป็น หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ ดูแล

ตามกฎหมาย (ผู้พิทกัษ์และผู้ อนุบาล) ในกรณีท่ีบริษัทรับทราบว่าได้มีการรวบรวมข้อมูลสว่นบุคคลโดย

มิได้เจตนาจากบุคคลใดก็ตามท่ีมีอายุต ่ากว่า 20 ปี โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเม่ือจ าเป็น 

หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถโดยไม่มีผู้ดูแลตามกฎหมาย (ผู้ พิทกัษ์และผู้

อนุบาล) บริษัทจะลบข้อมูลนัน้ทนัที หรือรวบรวมน าไปใช้เปิดเผย และ/หรือโอนย้าย เฉพาะในกรณีท่ี

บริษัทสามารถท าได้ ตามเกณฑ์อ่ืนๆ ทางกฎหมายนอกเหนือจากการให้ความยินยอม 

2. ท าไมบริษัทจงึรวบรวม น าไปใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

บริษัทรวบรวมและใช้ข้อมูลสว่นบุคคลของท่านด้วยหลายเหตุผลท่ีเช่ือมโยงกับการจ้างงานของ

ทา่น บริษัทจะรวบรวม น าไปใช้หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบุคคลของทา่นตามความจ าเป็น เพื่อประโยชน์โดย

ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อท าหรือปฏิบัติตามสัญญา เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ตามความยินยอม เพื่อ

ประโยชน์ท่ีส าคญั เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายตอ่ชีวิต ร่างกาย หรือสขุภาพของบุคคลหรือเกณฑ์อ่ืนใด

ตามท่ีกฎหมาย ท่ีบงัคบัใช้อนญุาต แล้วแตก่รณี เพื่อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้ 

1) การบริหารการรับคนเข้าท างาน: เพื่อพิจารณาและด าเนินการกับใบสมัคร บุคคลอ้างอิง 

และเอกสารท่ียื่น การวิเคราะห์คุณสมบัติของท่าน รวมไปถึงการทดสอบความรู้หรือทักษะ การยืนยัน

ตวัตนตนและสทิธิของทา่นส าหรับการจ้างงานทา่นในระหวา่งกระบวนการวา่จ้างหรือการสรรหา ซึ่งรวมถึง

การประเมินทกัษะของทา่น และความสนใจในโอกาสในการท างานกบับริษัท และก า รสื่ อ ส า ร กั บ ท่ า น

เก่ียวกบัการสมคัรงานของท่านเพื่อตอบข้อซกัถามของท่านและก าหนดตารางเวลาในการสมัภาษณ์และ

จดัท าสญัญาจ้างงานหรือสญัญาการให้บริการ 

2) ระบบไอทีและการรองรับ: เพื่อให้การรองรับด้านไอทีส าหรับโปรแกรม ซอฟต์แวร์ ระบบ

บญัชี ระบบจดัการข้อมลูอ่ืนๆ รวมถึงข้อมลูและการบ ารุงรักษาระบบ และการเก็บบนัทกึ 
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3) การคุ้มครองข้อมูล ความลับ และสินทรัพย์: เพื่อรักษาความปลอดภยัและความสมบูรณ์ 

ของสิง่อ านวยความสะดวกเคร่ืองมือ และแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงการจัดการสิทธิ

การเข้าถึง การตรวจติดตามการปฏิบัติตามระเบียบการของบริษัท และในกรณีท่ีกฎหมายในพืน้ท่ีนัน้

อนญุาตและเป็นไปตามนโยบายท่ีเก่ียวข้องส าหรับการสอบสวนการให้หรือการตรวจสอบหลกัฐาน และ

การลงโทษทางวินยั   

4) การปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท:  เพื่อปกป้องความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของ

ธุรกิจของบริษัท ใช้สิทธิของบริษัท หรือปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท ในกรณีท่ีจ าเป็นและชอบด้วย

กฎหมาย ตวัอยา่ง เช่น ตรวจจบั ป้องกนั และรับมือกบัข้อเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย 

การก ากับดูแล การตรวจสอบ การสืบสวนและเพื่อวัตถุประสงค์ทางวินัย (รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล 

ดงักล่าวท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายหรือการด าเนินคดี) และข้อก าหนดการรายงานด้าน

จริยธรรมและการปฏิบติัตามข้อก าหนดอ่ืนๆ รวมไปถึงการร้องเรียน 

นอกจากการรวบรวม น าไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามท่ีระบุไว้ใน หัวข้อ 

"บริษัทรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง?" ข้างต้น บริษัทยังรวบรวม น าไปใช้หรือเปิดเผยข้อมูลสว่น

บุคคลในหมวดพิเศษตอ่ไปนีเ้ก่ียวกบัทา่นท่ีบริษัทถือวา่ เป็น "ข้อมลูสว่นบุคคลท่ีอ่อนไหว" 

• ข้อมูลด้านสุขภาพและการรักษา เช่น โรคท่ีเคยป่วย 

• ประวัติอาชญากรรม เช่น การต้องโทษทางอาญา เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณารับคนเข้า

ท างาน การคดักรอง/การตรวจสอบประวติัเพื่อจ้างงาน ประวติัและการสอบสวนความผิดทางวินยั 

• ความพิการ เพื่อตรวจยืนยนัคุณสมบัติของท่าน ส าหรับต าแหน่งเฉพาะและใช้เป็นหลกัฐาน 

ประกอบการรับสทิธิประโยชน์ตามท่ีกฎหมายก าหนด และยื่นตอ่หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 

• ศาสนา เน่ืองจากการรวบรวมส าเนาหรือภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน ถือว่า เป็นสว่นหนึ่ง

ของขัน้ตอนการยืนยนัตวัตน เพื่อให้ท่ีพกัและคดัเลือกพนกังานท่ีจะเข้าร่วมงานของบริษัท ข้อก าหนดด้าน

อาหารตามศาสนา และวนัหยดุทางศาสนา 

• เชือ้ชาติ ส าหรับขัน้ตอนของบริษัทท่ีจ าเป็นในการคดัเลอืกและพิจารณาใบสมคัรของทา่น 

• ข้อมูลการยืนยันตัวตนผ่านลักษณะทางกายภาพ ส าหรับการจ้างงานและการสนบัสนุนทาง

ธุรกิจ (เช่น การตรวจสอบสทิธิ ประวติัการท างาน บนัทกึเวลาเข้า/ออกงาน) 
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3. บริษัทเปิดเผยหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ใคร 

บริษัทอาจต้องใช้ข้อมูลสว่นบุคคลของท่านร่วมกับบุคคลภายนอกตามเหตุผลทัง้หมดท่ีกลา่วไว้

ข้างต้น เช่น บริษัทในเครือ บริษัทท่ีให้บริการ (เช่น ผู้ ให้บริการฝึกอบรม บริการประเมิน และบริษัทน าเท่ียว) 

ผู้ให้สวสัดิการอ่ืนๆ (เช่น โรงพยาบาล บริษัทประกนั บริการกองทุนส ารองเลีย้งชีพ และหน่วยงานท าบญัชี

เงินเดือน) และผู้ให้บริการด้านวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี นกับญัชี ท่ีปรึกษา และทนายความ) 

ในบางกรณีบริษัทอาจจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกับหน่วยงานราชการใด 

หนว่ยงานท่ีบงัคบัใช้กฎหมาย ศาล ผู้ควบคมุ หรือบุคคลภายนอกท่ีบริษัทเช่ือว่าจ าเป็น เพื่อปฏิบัติตามข้อ

ผกูพนัตามกฎหมายหรือท่ีควบคมุบงัคบั หรือมิฉะนัน้ เพื่อคุ้มครองสทิธิของบริษัท สทิธิของบุคคลภายนอก 

หรือความปลอดภยัสว่นบุคคลของบุคคลใด หรือเพื่อตรวจจับ ป้องกัน หรือมิฉะนัน้ เพื่อแก้ไขปัญหาการ

ฉ้อโกง การรักษาความปลอดภยั หรือความปลอดภยั บริษัทอาจมอบ โอน หรือเปลี่ยนสิทธิ หรือข้อผูกพนั

ของบริษัทให้กับบุคคลภายนอกในขอบเขตท่ีอนุญาตภายใต้ข้อตกลงระหว่างท่านกับบริษัท นอกจากนี ้

บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนย้าย ข้อมลูสว่นบุคคลของทา่นให้แก่นกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบอ านาจ ผู้ ท่ีคาด

ว่าจะได้รับมอบอ านาจ ผู้ รับโอน หรือผู้ ท่ีคาดว่าจะรับโอนในกรณีท่ีปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ปรับ

โครงสร้างหนี ้ควบรวมกิจการ เข้าถือสทิธิขาย ซือ้ร่วมทนุ มอบ เลกิกิจการ หรือกรณีอ่ืนใดท านองเดียวกนันี ้

ท่ีเก่ียวข้องกบัการโอนหรือการจ าหนา่ยกิจการ สนิทรัพย์หรือหุ้นของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่น  นอกจากนี ้

อาจแบ่งปันข้อมูลของท่านให้แก่คู่ค้าทางธุรกิจหรือซัพพลายเออร์ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น การเข้าท า /

ด าเนินการตามสญัญา การช าระเงิน บนัทกึการสง่มอบ การรายงานปัญหา เป็นต้น 

4. บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าไร 

บริษัทจะเก็บข้อมูลสว่นบุคคลของท่านไว้ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนัท่ีบริษัทแจ้งผลการ

พิจารณาการเข้ารับท างานกบัทา่น 

ทัง้นี ้บริษัทอาจต้องเก็บข้อมลูสว่นบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานขึน้ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

ก าหนดและ/หรืออนญุาต 

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล 

สทิธิท่ีระบุไว้ในหวัข้อนีเ้ป็นสทิธิตามกฎหมายของท่านซึ่งท่านสามารถขอใช้สิทธิเหลา่นีไ้ด้ภายใต้

เงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดและตามขัน้ตอนการจดัการสทิธิของบริษัท ดงันี ้
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• ร้องขอการเข้าถึง ขอส าเนาข้อมูลสว่นบุคคลของท่าน หรือเพื่อเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลสว่น

บุคคลของทา่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากทา่น 

• แก้ไขข้อมลูสว่นบุคคลของทา่นหากไม่ถกูต้องหรือไม่เป็นปัจจุบนั 

• จ ากัดไม่ให้บริษัทใช้ข้อมูลสว่นบุคคลของท่านหากท่านเช่ือว่าข้อมูลดงักลา่วไม่ถูกต้อง หาก

ต้องการใช้สิทธิเหลา่นีใ้นหวัข้อนี ้ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามท่ีอยู่ในหวัข้อ “รายละเอียดการติดต่อ

บริษัท " ด้านลา่ง 

ค าขอของทา่นในการใช้สิทธิใดๆ ข้างต้นอาจถูกจ ากัดโดยกฎหมายท่ีใช้บงัคบั ในบางกรณีบริษัท

อาจปฏิเสธค าขอของท่านได้ตามสมควรและชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เน่ืองจากข้อผูกพันทาง

กฎหมายของบริษัท หรือค าสัง่ศาล หากบริษัทปฏิเสธค าขอของทา่น บริษัทจะแจ้งเหตผุลให้ทา่นทราบ 

หากท่านเช่ือว่า การท่ีบริษัทรวบรวม น าไปใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านละเมิด

กฎหมายคุ้มครองข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง ท่านมีสิทธิยื่นเร่ืองร้องเรียนไปยังหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลท่ีมีอ านาจ

ตามความเหมาะสม อยา่งไรก็ตามบริษัทยินดีหากมีโอกาสได้จัดการกับข้อกังวลของท่านก่อนท่ีท่านจะไป

พบเจ้าหน้าที่ ดงันัน้โปรดติดตอ่บริษัทเป็นประการแรก 

6. ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลอ้างอิงของท่าน 

หากท่านให้ข้อมูลสว่นบุคคลเก่ียวกับบุคคลอ้างอิงของท่าน สมาชิกในครอบครัวของท่าน ญาติ

ใกล้ชิด และ/หรือผู้ ท่ีอยู่ในความอุปการะอ่ืนๆ ("ผู้ ท่ีอยู่ในความอุปการะ") เพื่อวัตถุประสงค์ท่ีกล่าวไว้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลของผู้สมัครงาน ท่านมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการแจ้งให้ทราบถึงสิทธิใน

ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับเนือ้หาของนโยบายคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ สมัครงานนีต้ามท่ีบังคับใช้  

นอกจากนี ้ทา่นยงัต้องรับผิดชอบในการขอความยินยอมท่ีจ าเป็นจากผู้ ท่ีอยู่ในความอุปการะเหลา่นี ้และ

ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ ทา่นมีสทิธิและสามารถยึดตามเกณฑ์ทางกฎหมายท่ีเหมาะสมในการให้ข้อมูลสว่น

บุคคลของพวกเขาแก่บริษัท 

7.การเปล่ียนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานนี ้

บริษัทอาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคลของผู้สมคัรงานฉบบันีเ้ป็น

ครัง้คราว เน่ืองจากแนวทางปฏิบติัในการคุ้มครองข้อมลูของบริษัท เปลีย่นแปลงไปด้วยเหตผุลหลาย

ประการ เช่น การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี การเปลีย่นแปลงกฎหมาย เป็นต้น การแก้ไขเพิ่มเติมหรือ
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ปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคลของผู้สมคัรงานนีจ้ะมีอยูใ่น[https://spauto.co.th/US/Privacy] 

และออกประกาศเป็นหนงัสอื โดยบริษัทจะแจ้งให้ทา่นทราบหรือขอความยินยอมจากทา่นหากมีการ 

เปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัในนโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคลของผู้สมคัรงานนี ้หรือหากบริษัท

จ าเป็นต้องด าเนินการดงักลา่วตามกฎหมาย 

8. รายละเอียดการติดต่อบริษัท 

หากทา่นมีค าถามเก่ียวกบัแนวทางปฏิบติัหรืองานของบริษัท ท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมูลสว่นบุคคลของ

ทา่น สามารถติดตอ่บริษัทได้ตามรายละเอียดด้านลา่ง บริษัทยินดีช่วยเหลือตามค าขอข้อมูล ข้อเสนอแนะ 

หรือข้อร้องเรียน 

1) ช่ือบริษัท 

บริษัท เอส.พี. ออโต้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

ท่ีตัง้เลขท่ี 238/8  ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 

เบอร์โทร 062 915 1101 หรือ  043 981499 

2) ช่องทางการติดตอ่สอบถาม 

คณะกรรมการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมลู    

เบอร์โทร 062 915 1101 หรือ  043 981499 อีเมล spautopdpa@spauto.co.th 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว่กนั 

ประกาศ ณ วนัท่ี   23  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

                  

กลุม่บริษัท เอส.พี.ออโต้ 


