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เร่ือง เพิ่มเติมมาตรการและแนวปฏิบตัิในการประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 29 (ประจ าปี 2565) ภายใต้

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1.  มาตรการและแนวปฏิบตัิในการประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 29 (ประจ าปี 2565) ภายใต้
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 (แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 1) รวมแบบประเมินความ
เส่ียงและแบบรายงานผลการตรวจคดักรอง 

 2. ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัส าหรบัผูถื้อหุน้  

ตามที่บรษิัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) เคยแจง้มาตรการและแนวปฏิบตัิในการประชมุ
สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 29 (ประจ าปี 2565) ภายใตส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 เมื่อวนัท่ี 
21 กุมภาพันธ์ 2565 แลว้นั้น บริษัทขอแจง้ขอ้มูลเพิ่มเติมตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย ซึ่งมีสาระส าคัญคือ ผูถื้อหุน้ตอ้งแสดง
หลกัฐานการฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด-19 อย่างนอ้ย 3 เข็ม อีกทัง้ตอ้งตอบแบบประเมินความเส่ียงเพื่อการคดักรองการ
ติดเชือ้โควิด-19 และแสดงผลการตรวจ ATK ที่เป็นลบ ซึ่งตรวจก่อนเข้าพืน้ที่งานไม่เกิน 72 ชั่วโมง โดยบริษัทจะ
ด าเนินการกบัขอ้มลูขา้งตน้ ตามนโยบายความเป็นส่วนตวัส าหรบัผูถื้อหุน้  

เพื่อเป็นการร่วมมือกันลดความเส่ียงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โปรดพิจารณาการมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหนา้ ตามมาตรการเพื่อรกัษาสิทธิของผูถื้อหุน้ ซึ่งปรากฏในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภยัในความไม่สะดวก มา ณ ท่ีนี ้

 

    ขอแสดงความนบัถือ 
 บรษิัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
 นางภชัฎา หมื่นทอง 
 เลขานกุารบรษิัท



   ส่ิงทีส่ง่มาด้วย 1 

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที ่29 (ประจ าปี 2565) 
ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 ป้องกันโควิด  

(แกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ 1) 

บริษัทจัดและด าเนินการประชุมตามมาตรการความปลอดภัยภายใตส้ถานการณโ์รคโควิด -19 ตามค าแนะน าของกรมควบคุม
โรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสขุอย่างเครง่ครดั บริษัทขอเรียนใหท้ราบถึงแนวทางการป้องกนัและการรกัษาสขุอนามยัของการจดัประชมุ AGM 
ดงันี ้

1. มาตรการท่ัวไป : สวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา ตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายและติดสติ๊กเกอรก์รณีผ่านการตรวจคดักรอง 
ลงทะเบียนเช็คอินและเช็คเอาทผ์่านแพลตฟอรม์ไทยชนะ แสดงประวตัิการฉีดวัคซีนป้องกันเชือ้ไวรสัโควิด -19 และลา้งมือใหส้ะอาดอย่าง
สม ่าเสมอหรือใชเ้จลแอลกอฮอลท์ี่จดัเตรียมให ้บริษัทงดการจดับริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆ เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพรเ่ชือ้โรค 

มาตรการเพิ่มเติม ผูถ้ือหุน้และผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งด าเนินการต่อไปนีท้ัง้ 3 ขอ้ 

1.1 แสดงหลกัฐานการฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด-19 อย่างนอ้ย 3 เข็ม โดยแสดงเอกสารผ่านทางหนา้จอโทรศพัท,์ แอปพลเิคชนัหมอ
พรอ้ม หรือรูปแบบเอกสาร อย่างใดอย่างหนึ่ง 

1.2 ตอบแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อการคดักรองการติดเชือ้โควิด-19 ของบริษัท  
1.3 แสดงผลการตรวจ ATK ที่เป็นลบ (ไม่พบเชือ้) ซึ่งตรวจก่อนเขา้พืน้ที่งานไม่เกิน 72 ชั่วโมง (ผลการตรวจตัง้แต่วนัที่ 21-24 

มีนาคม) และ/หรือรบัการตรวจ ATK ในบริเวณพืน้ที่ ๆ จดัไวก้่อนเขา้หอ้งประชมุ 

ท่านสามารถดาวนเ์อกสารตามขอ้ 1.2 และ ขอ้ 1.3 ไดท้ี่เวบ็ไซตบ์รษิัท หมวดนกัลงทนุสมัพนัธ ์https://investor.siamcitycement.com 
/th/downloads/shareholders-meetings หรือตามรายละเอียดดทา้ยเอกสารนี ้

หากท่านไม่ผ่านผลการประเมินความเสี่ยง หรือผลการตรวจ ATK ที่เป็นบวก (พบเชือ้) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตใหท้่านเขา้
ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้และขอความร่วมมือใหท้่านหลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณพืน้ที่งานประชุมผูถ้ือหุน้ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชือ้
ดงักล่าว 

2. มาตรการเพื่อส่วนรวม : บริษัทไดจ้ดัที่นั่งในหอ้งประชุมใหมี้ระยะห่างอย่างนอ้ย 1 เมตรตามมาตรการของรฐั ท าใหจ้ านวน
ที่นั่งส าหรบัผูถ้ือหุน้มีจ ากัดเพียง 100 ที่นั่ง บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในการก าหนดหมายเลขที่นั่ง และขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขที่
ก าหนด เพื่อประโยชนใ์นการติดตามกรณีเกิดเหตุการณใ์ดๆ ขึน้ ทัง้นีห้ากที่นั่งเต็ม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถเขา้บริเวณงานเพื่อมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระเขา้รว่มประชมุแทน 

3. มาตรการเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น : (1) สิทธิในการลงมติ – ผูถ้ือหุน้ควรมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระและลงคะแนน
ล่วงหนา้ ตามหนังสือมอบฉนัทะแบบ ข. และส่งหนังสือมอบฉนัทะมายงัเลขานกุารบริษัท ทางไปรษณีย ์หรือทางอีเมล ์ตามรายละเอียดทา้ย
เอกสารนี ้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ (2) สิทธิในการสอบถามเร่ืองที่เกี่ยวกบัวาระ - ผูถ้ือหุน้สามารถส่งค าถามใหแ้ก่บริษัทล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ 
ส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุม สามารถเขียนค าถามลงในกระดาษแทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยบริษัทจะสรุปประเด็นค าถามและค าตอบ
ทัง้หมด ทัง้ที่ผูถ้ือหุน้ส่งมาล่วงหนา้และที่สอบถามในหอ้งประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัทภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุมเสร็จสิน้ 
พรอ้มกับรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 29  ทัง้นีก้ารพิจารณาตอบค าถามในหอ้งประชุมและการด าเนินการประชุม ตัง้อยู่
บนพืน้ฐานการประชมุอย่างสัน้กระชบัและความเสี่ยงในการแพรเ่ชือ้โรค 

อนึ่ง บริษัทขอเรียนแจง้ว่า งดแจกของที่ระลกึ อาหารและเครื่องดื่ม และงดรบัประทานอาหารในบริเวณงาน ส าหรบัการประชมุผูถ้ือ

หุน้ครัง้นี ้เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงของการแพรก่ระจายของเชือ้ไวรสั 
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แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อการคัดกรองการตดิเชือ้โควิด-19  

ส าหรับงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่29  

เรียน ผูถ้ือหุน้ และผูเ้ขา้รว่มงานประชมุ 

โปรดตอบแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อการคดักรองการติดเชือ้โควิด-19 ดว้ยขอ้มูลที่เป็นจริง หากค าตอบของท่านคือ ‘ใช่’ ในขอ้ใดขอ้หนึ่ง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตใหท้่านเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ และขอความร่วมมือใหท้่านหลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณพืน้ที่งานประชุมผูถ้ือหุน้ 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพรก่ระจายเชือ้ดงักล่าว 

1. ท่านมีผลตรวจโควิด -19 เป็นบวก หรืออยู่ระหว่างการกกัตวั 14 วนั หรือไม่   ใช่ ❑   ไม่ ❑ 

 2. ท่านมีอาการป่วยที่เขา้ข่ายเป็นโรคติดเชือ้โควิด -19 เช่น มีอาการหวดั เป็นไข ้ปวดศีรษะ เจ็บคอ มีน า้มกู ไอ 

และมีโรคในระบบทางเดินหายใจ หรือไม่ 

  ใช่ ❑   ไม่ ❑ 

3. ท่านมีการสมัผสัใกลช้ิดกบัผูต้ดิเชือ้โควิด-19 โดยท่านไม่ไดส้วมใส่หนา้กากอนามยั 

ตามาตรฐาน หรือหนา้กากผา้ และมีพฤติกรรมตามขอ้ใดต่อไปนีห้รือไม่ 

  

3.1 ท่านอยู่ใกลห้รือมีการพดูคยุกบัผูต้ิดเชือ้เขา้ข่าย/ผูป่้วยยืนยนั ในระยะ 2 เมตร เป็นเวลานานกว่า 5 นาที 

หรือถกูผูป่้วยไอหรือจามใส่ท่านโดยตรง 

  ใช่ ❑   ไม่ ❑ 

3.2 ท่านอยู่ในบริเวณที่ปิด เช่น ในรถปรบัอากาศ หรือหอ้งประชมุ รว่มกบัผูป่้วยติดเชือ้โควิด-19 เป็น

เวลานานกว่า 30 นาที 

  ใช่ ❑   ไม่ ❑ 

 

กรุณาลงนามด้านล่างเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

ชื่อ-สกลุ :  

เบอรโ์ทรติดต่อ :  

ลงนาม :  
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การรับรองผลนีเ้ป็นการตรวจคัดกรองดว้ยชุดตรวจ ATK ตามมาตรการและข้อแนะน าดา้นอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยัของกลุ่มบรษิัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง เรื่อง การตรวจคดักรองโควิด-19 ดว้ยวิธี Antigen Test Kit เพื่อป้องกนัการ
ถ่ายทอดเชือ้ใหบ้คุคลอื่นและลดการติดเชือ้ก่อโรคโควิด-19 

Note: This report is a screening test with an ATK test kit based on occupational health and safety measures 
and recommendations of the INSEE Group regarding COVID-19 screening by Antigen Test Kit method to 
prevent transmission of infection to others and reduce infection causing COVID-19. 

1. วนัท่ีทดสอบ (Specimen Collection Date) 

 

2. ชื่อ-นามสกลุ (First Name-Last Name) 

 

3. หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (ID or Passport Number) 

 

4. ชื่อผลิตภณัฑ ์(Product Name) เช่น Standard Q, Certain, Humasis etc.  

*ชดุตรวจที่ใชต้อ้งผ่านการประเมนิและขึน้ทะเบียนแลว้กบัส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดย

ตรวจสอบขอ้มลูไดท้ี่ https://www.fda.moph.go.th  

 

5. แนบผลการตรวจ หรือรูปถา่ยผลการอ่านชดุตรวจ (Enclose the result or the picture of ATK test kit) 

6. ผลลพัธ ์(Result) 

ผลลบ (Negative)  ผลบวก (Positive)   

 

 

 

แบบรายงานผลการตรวจคัดกรองโควดิ-19 ส าหรับงานประชุมสามัญผู้ถือหุน้คร้ังที ่29                 
(COVID-19 Screening Report for the Annual General Meeting of Shareholders No.29) 

 

 

 

 

 

รูปถ่ายชดุตรวจ / Picture of ATK 

 

https://www.fda.moph.go.th/
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ตัวอย่างหลกัฐานการฉีดวคัซนีป้องกนั โควดิ-19 

ตัวอย่างที ่1 แสดงขอ้มลูในหมอพรอ้มแอปพลิเคชนั  

      

 หรือ แสดงภาพแคปเจอรข์อ้มลูในหมอพรอ้มแอปพลิเคชนั 
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ตัวอย่างที ่2 แสดงเอกสารรบัรองการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19  

 
หรือ ภาพถ่ายหนงัสือรบัรองการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควดิ-19 
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ตัวอย่างการแสดงผลการตรวจ ATK 

ตัวอย่างที ่1 แสดงผลการตรวจจากแอปพลิเคชนัหมอพรอ้ม 

 

ตัวอย่างที ่2 กรณีท าการตรวจ ATK ดว้ยตนเอง โดยไม่ใชแ้บบรายงานผลการตรวจคดักรองโควดิ-19 ของบรษิัท 

แสดงถา่ยภาพบตัรประจ าตวัประชาชนพรอ้มกบัภาพท่ีมขีอ้มลูวนัท่ีทดสอบ กล่องบรรจชุดุตรวจที่ไดร้บัการรบัรองจาก อย. และชดุ
ตรวจที่มีผลเป็นลบ 
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ตัวอย่างที ่3 กรณีท าการตรวจ ATK ดว้ยตนเอง โดยใชแ้บบรายงานผลการตรวจคดักรองโควดิ-19 ของบรษิัท 

 

 
 

การรบัรองผลนีเ้ป็นการตรวจคดักรองดว้ยชุดตรวจ ATK ตามมาตรการและขอ้แนะน าดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกลุ่มบริษัท 
ปนูซีเมนตน์ครหลวง เร่ือง การตรวจคดักรองโควิด-19 ดว้ยวิธี Antigen Test Kit เพ่ือป้องกนัการถ่ายทอดเชือ้ใหบ้คุคลอ่ืนและลดการติดเชือ้ก่อ
โรคโควิด-19 

Note: This report is a screening test with an ATK test kit based on occupational health and safety measures and recommendations 
of the INSEE Group regarding COVID-19 screening by Antigen Test Kit method to prevent transmission of infection to others and 
reduce infection causing COVID-19. 

1. วนัที่ทดสอบ (Specimen Collection Date) 

 

 

2. ชื่อ-นามสกลุ (First Name-Last Name) 

 

 

3. หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสือเดินทาง (ID or Passport Number) 

 

 

4. ชื่อผลิตภณัฑ ์(Product Name) เช่น Standard Q, Certain, Humasis etc.  

*ชดุตรวจที่ใชต้อ้งผ่านการประเมินและขึน้ทะเบียนแลว้กบัส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยตรวจสอบขอ้มลูไดท้ี่ 

https://www.fda.moph.go.th  

 

5. แนบผลการตรวจ หรือรูปถ่ายผลการอ่านชดุตรวจ (Enclose the result or the picture of ATK test kit) 

6. ผลลพัธ ์(Result) 

ผลลบ (Negative)  ผลบวก (Positive)   

แบบรายงานผลการตรวจคัดกรองโควิด-19 ส าหรับงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่29                 
(COVID-19 Screening Report for the Annual General Meeting of Shareholders No.29) 

 

23 มีนาคม 2564/ 23 Mar 2022 

หมอพรอ้ม ปลอดภยัดี Mohprom Plodphaidee 

CAS-Envision SARS-CoV-2 Antigen Rapid Detection Kit 

1234567890123 

                         

https://www.fda.moph.go.th/


ส่ิงทีส่ง่มาด้วย 2 

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวส าหรับผู้ถือหุ้น  

บริษัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) ("บริษัทฯ") ตระหนกัถึงความส าคญัของขอ้มลูส่วนบคุคลของผูถ้ือหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะ จึง

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี ้ส  าหรบัการรวบรวม ใช ้ประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรกัษาขอ้มลูและสิทธิของเจา้ของขอ้มูล 

ดงันี ้

บริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง 

ขอ้มลูส่วนบคุคลของผูถ้ือหุน้ที่บริษัทฯ ไดร้บัจากท่านโดยตรง จากบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั จากการมอบฉนัทะ

ของผูถ้ือหุน้ หรือจากการบนัทึกภาพและเสียงในการด าเนินการประชุมผูถ้ือหุน้ฯ ไดแ้ก่ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบตัรประชาชน หมายเลข

พาสปอรต์ เพศ อายุ อาชีพ ที่อยู่ อีเมล ์หมายเลขโทรศพัท ์เลขบญัชีธนาคาร เลขประจ าตวัผูถ้ือหุน้ และจ านวนหุน้ รวมถึงขอ้มูลจากการ

ถ่ายภาพ วีดีโอ เสียงบนัทึก ส่วนขอ้มูลสุขภาพและประวตัิการเดินทางที่เกี่ยวขอ้งกับขอ้มูลสขุภาพ  โดยที่บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมเฉพาะ

กรณีที่มีความจ าเป็น ตามมาตรการป้องกนัโรคเพื่อปัองกนัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 

บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างใร 

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้ประมวลผล และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง

กับการจัดประชุมผูถ้ือหุน้ การติดต่อสื่อสาร และการด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับผูถ้ือหุน้  อันไดแ้ก่ การส่งเอกสาร การแจง้ขอ้มูลทางสื่อ

อิเล็คทรอนิกส ์การประชาสมัพนัธ ์การยืนยนัตวัตนในการเขา้ร่วมประชุม การบนัทึกรายงานการประชุม การรวบรวมขอ้มูลจากการคัด

กรองผูมี้ความเสี่ยงติดโรคโควิด-19 มีเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงคเ์กี่ยวกบัการป้องกนัโรค ตามมาตรการป้องกันโรคเพื่อปัองกนัการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 รวมถึงเพ่ือปฏิบตัิหนา้ที่อ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนด 

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับใครบ้าง 

บริษัทฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหก้ับผูใ้หบ้ริการระบบการจัดประชุมผูถ้ือหุน้ ผูใ้หบ้ริการอินเตอรเ์น็ต ซอฟแวร ์ผูใ้หบ้ริการ

พฒันาเว็บไซต ์ผูใ้หบ้ริการดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ หรือหน่วยงานของรฐั หน่วยงานก ากับดูแล หรือศาล ตามที่กฎหมายก าหนด 

หรือที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ทนายความ ผูส้อบบญัชี ที่เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินการตามกฎหมาย อีกทัง้ อาจเปิดเผยต่อ

สาธารณะบนเว็บไซตข์องบริษัท 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด าเนินมาตรการที่จ  าเป็นเพ่ือคุม้ครองการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล ตามกฎหมายของประเทศไทยที่บงัคบัใชข้ณะที่มีการ

ด าเนินการนัน้  

บริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลนานเพียงใด 

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านเท่าที่จ  าเป็นตามวตัถปุระสงคท์ี่แจง้ไวใ้นนโยบายนี ้กล่าวคือ ขอ้มลูส่วนบคุคลที่เกี่ยวกับ

การจดัและเขา้ประชมุผูถ้ือหุน้ จะเก็บไว ้1 เดือนหลงัจากการประชมุผูถ้ือหุน้ เม่ือสิน้สดุระยะเวลาแลว้จะมีการลบ ท าลายขอ้มลูส่วนบคุคล

ของท่านดว้ยวิธีการที่ปลอดภยัตามที่กฎหมายก าหนด ส าหรบัขอ้มูลอ่ืน ๆ เช่น ขอ้มูลที่เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมจะถกูจดัเก็บ

และเผยแพร ่ตามระยะเวลาก าหนดโดยนโยบายการจดัเก็บเอกสารของกลุ่มบริษัทปนูซีเมนตน์ครหลวง และหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

บริษัทฯ แจ้งการเปล่ียนแปลงนโยบายอย่างไร 

บริษัทฯ จะพิจารณาทบทวนนโยบายเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัิของบริษัทฯ และบทบญัญัติของกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้หากมีการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายนี ้บริษัทฯ จะเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบริษัทฯ 
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เจ้าของข้อมูลมีสิทธิอย่างไร 

ก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเก็บขอ้มูลส่วนบคุคลและภายใตห้นา้ที่ตามกฎหมายของบริษัท ท่านมีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลของท่าน ขอแกไ้ข

ขอ้มลูของท่านใหถู้กตอ้ง ขอลบขอ้มลูของท่าน หา้มไม่ใหป้ระมวลผลขอ้มลู หรือขอใหโ้อนยา้ยขอ้มลูของท่าน ในการใชส้ิทธิต่างๆ ขา้งตน้ 

ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ไดต้ามรายละเอียดที่ระบไุวด้า้นล่าง  

ข้อสงวนสิทธิของ บริษัทฯ  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาค ารอ้งขอใชส้ิทธิของท่านและอาจจ าเป็นตอ้งปฏิเสธค ารอ้งขอของท่าน เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่

เกี่ยวขอ้ง เช่น กรณีท่านไม่สามารถแสดงใหเ้ห็นชัดเจนว่าท่านเป็นเจา้ของขอ้มูลหรือมีอ านาจในการยื่นค ารอ้งขอ กรณีเป็นค าขอที่ไม่

สมเหตสุมผล เป็นค าขอฟุ่ มเฟือย การด าเนินการตามค าขอจะท าใหก้ระทบในดา้นลบต่อบคุคลอ่ืน บริษัทฯ จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูนัน้ในการ

ประมวลผลตามหนา้ที่ตามกฎหมาย หรือบริษัทฯ ท าลายขอ้มลูนัน้แลว้เนื่องจากพน้ระยะเวลาการเก็บขอ้มลูแลว้ 

 

รายละเอียดการติดต่อ 

บริษัท ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากัด (มหาชน) 

สถานทีต่ิดต่อ:   เลขานกุารบริษัท 

199 อาคารคอลมันท์าวเวอร ์ชัน้ 12 ถนนรชัดาภิเษก  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110   

โทรศัพท:์   02 797 7000 ต่อ 7044, 7045, 7047 และ 7048   

อีเมล:์   Companysecretary@siamcitycement.com 

 

 


