
นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 

วัตถุประสงคใ์นกำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
เพื่อใหค้วามยินยอมแก่บรษิัทฯ ในการด าเนินการจดัเก็บ ประมวลผล หรือน าขอ้มลูส่วนบคุคลไปใชต้ามวตัถปุระสงค ์ดงันี ้ 

• เพื่อติดต่อสื่อสาร แจง้ขอ้มลูข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์และบรกิารของบรษิัทฯ และน าเสนอ
โปรโมชั่นที่ลกูคา้อาจจะสนใจ 

• เพื่อจดัท าแผนการตลาด วิเคราะห ์ประมวลผลขอ้มลูการใช ้รวมถงึการปรบัปรุง พฒันาผลิตภณัฑ ์
และการบรกิารของบรษิัทฯ 

• เพื่อส่งใหแ้ก่บคุคลที่สามหรือพนัธมิตรทางธุรกิจของบรษิัทฯ ที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์ และ/หรือ บรกิารของ
บรษิัทฯ 

 

นโยบำยกำรดูแลรักษำข้อมูลส่วนบุคคล 
นโยบายนีใ้ชส้  าหรบัการดแูลรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลของ บรษิัท ซงิเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทในเครือ 
(“บรษิัท”) ส าหรบัขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีท่านไดใ้หไ้วผ่้านช่องทางของบรษิัท ทัง้ Offline และ Online เช่น เว็บไซต ์แอปพลิเค
ชนั โซเชียลมเีดยี (“Platform”) ซึง่ไดจ้ดัท าขึน้เพื่อใหท้่านสามารถคน้หา ใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบรกิาร ของบรษิัท และ/หรือ คู่คา้ 
(Business Partner) ของบรษิัท เช่น 

• เว็บไซต ์

• แอปพลิเคชั่น  

• ข่าวสาร โปรโมชั่น ของผลิตภณัฑแ์ละการบรกิาร 

• การด าเนินการใดเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร 
ก่อนที่ท่านจะใชง้านเว็บไซตห์รือแอปพลิเคชั่นนี ้ขอความรว่มมือท่านอ่านขอ้ก าหนด เงื่อนไข และนโยบายการดแูลรกัษา
ขอ้มลูส่วนบคุคล หากทา่นไม่สามารถยอมรบัขอ้ก าหนด เงื่อนไขและนโยบายการดแูลรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคล ใครข่อให้
ท่านยตุิการใชง้านเว็บไซตน์ีท้นัที หากท่านตกลงใชง้านต่อไป ถือวา่ท่านยินยอมตามขอ้ก าหนด เงื่อนไข และนโยบายการ
ดแูลรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคล โดยบรษิัทมีนโยบายการดแูลรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคล ดงันี ้
 
1. ค ำนิยำม 
“ขอ้มลูส่วนบคุคล” หมายถึง ขอ้มลูเก่ียวกบับคุคล ซึ่งท าใหส้ามารถระบตุวับคุคลนัน้ไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 
“คกุกี ้(Cookies)” หมายถงึ ขอ้มลูที่ไดส่้งจากเว็บไซตไ์ปยงัเครื่องคอมพิวเตอรข์อง ผูเ้ขา้เยี่ยมชมเวบ็ไซต ์ในขณะที่ผูเ้ขา้
เยี่ยมชมเว็บไซตน์ัน้ก าลงัเขา้เยี่ยมชมเว็บไซต ์
“Log หมายถึง ขอ้มลูที่เกิดจากการใชง้านแอปพลิเคชั่น ซึ่งรวมถงึแหล่งก าเนิด ตน้ทาง ปลายทาง เสน้ทาง เวลา วนัท่ี 
ปรมิาณ ระยะเวลา ชนดิของบรกิาร หรืออื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการใชง้านของแอปพลิเคชั่น” 



2. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบคุคล 
2.1. บรษิัทจะเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของทา่นท่ีบรษิัทไดร้บั โดยทางตรงหรือทางออ้ม อนัประกอบดว้ย 

2.1.1. ขอ้มลูส่วนตวั เช่น ชื่อ นามสกลุ เพศ อาย ุสญัชาติ วนัเกิด สถานภาพสมรส ท่ีอยู่ อาชีพ สถานท่ีท างาน 
รหสัไปรษณีย ์ท่ีอยู่ไปรษณียอ์ิเลก็ทรอนิกส ์(Email address) หมายเลขโทรศพัท ์บตัรเครดิต รายไดส่้วน
บคุคลต่อเดือน รถยนตท์ี่ใชง้าน 

2.1.2. ขอ้มลูส่ิงที่ท่านสนใจ เช่น รูปแบบผลิตภณัฑแ์ละการบรกิารท่ีท่านสนใจ งานอดิเรก กจิกรรม Social 
Network ที่ใชป้ระจ า กีฬา หรือการท่องเที่ยว และอื่นๆ 

2.1.3. ขอ้มลูในการตดัสินใจเลือกหรือไม่เลือกผลิตภณัฑแ์ละการบรกิาร เช่น เหตผุลในการซือ้ งบประมาณ 
วตัถปุระสงค ์ผลิตภณัฑอ์ื่นท่ีใชเ้ปรียบเทียบ ความเห็นเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละการบรกิาร ขอ้มลูการเขา้
ชมผลิตภณัฑแ์ละการบรกิาร 

2.1.4. ขอ้มลูซึ่งระบตุ  าแหน่งพืน้ท่ีของทา่นขณะท่ีใชง้านเว็บไซต ์กรณีที่ทา่นเปิดการใชง้านระบบ GPS ใหถื้อว่า
ท่านใหค้วามยินยอมกบับรษิัทในการเก็บรวบรวมและประมวลผลต าแหน่งพืน้ท่ีของท่านขณะใชง้าน
ดงักล่าว อยา่งไรก็ตามถา้ทา่นตอ้งการปกปิดขอ้มลูนี ้ท่านสามารถติดตัง้โปรแกรมหรือปิดระบบ GPS บน
โทรศพัทม์ือถือของทา่นได ้

2.1.5. พฤติกรรมการสืบคน้ขอ้มลูในเว็บไซต ์โดยบรษิัทมีสิทธิใชค้กุกี ้(Cookies) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู เช่น 

2.1.5.1. หมายเลขไอพี (IP address) 
2.1.5.2. ชนิดของเว็บเบราวเ์ซอร ์(Web browser) ที่ใชใ้นการเขา้ถงึ 
2.1.5.3. หนา้เว็บ (Web page) ที่เขา้เยี่ยมชม 
2.1.5.4. เวลาที่เยี่ยมชม 
2.1.5.5. เว็บไซตท์ี่อา้งถึงเว็บของบรษิัท 

2.1.6. พฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชั่น โดยจะมีการเก็บ Log การใชง้านของทา่นจากบนแอปพลิเคชั่นของทาง
บรษิัท 

2.1.7. ขอ้มลูที่ท่านจ าเป็นตอ้งใหไ้วแ้ก่บรษิัท และบรษิัทสามารถประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ไดต้ามที่
กฎหมายก าหนดโดยไม่ตอ้งขอความยินยอม ไดแ้ก่ 

2.1.7.1. การใหข้อ้มลูเพื่อปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือ สญัญา หรือมีความจ าเป็นตอ้งใหข้อ้มลูเพื่อเขา้ท า
สญัญา หรือขอ้มลูอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด หากท่านไมใ่หข้อ้มลูส่วนบคุคลของทา่น บรษิัท
อาจไม่สามารถด าเนินการใหแ้กท่่าน ตามที่ทา่นประสงค ์หรือท่ีบรษิัทไดแ้จง้ไวต้่อท่าน หรือมีผลอืน่
ใดตามกฎหมาย 

2.1.7.2. การใหข้อ้มลูที่เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย เช่น การเก็บภาพของท่านในการ
จดักจิกรรมตา่งๆ ของบรษิัท เป็นตน้ 

2.1.8. ขอ้มลูส่วนบคุคลอื่น ซึ่งบรษิัทจะขอความยินยอมจากทา่นก่อน 
2.2. บรษิัทจะเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของทา่นเพียงเทา่ที่จ  าเป็น หรือเพื่อประโยชนต์ามวตัถปุระสงคใ์นการเก็บ

รวบรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเทา่นัน้ทัง้นี ้บรษิัทอาจเก็บขอ้มลูของโดยแปลงเป็นขอ้มลูไม่ระบุ
ตวัตนกรณีที่มีการเชื่อมต่อกบัเวบ็ไซต ์หรือโฆษณาอื่นที่ไม่ใช่ของบรษิัท นโยบายการรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลจะ
เป็นไปตามที่เว็บไซตน์ัน้ ๆ ก าหนด โดยบรษิัทไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งแต่อย่างใด 



2.3. วิธีการเก็บขอ้มลูส่วนบคุคล เช่น 
2.3.1. ผ่านช่องทางของบรษิัท เช่น ทางอิเล็กทรอนิกส ์เอกสาร ดว้ยวาจาตามสถานการณ ์หรือ 
2.3.2. ผ่านช่องทางของคู่คา้/ผูใ้หบ้รกิารอื่น เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok และ Line เพื่อการ

สรา้งขอ้มลูของท่าน (Profiles) หรอืตวัแทน (Agent) เป็นตน้ 
2.4. เด็ก 

บรษิัทไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนตวัจากเด็กอายนุอ้ยกว่าเกณฑต์ามที่กฎหมายก าหนด (“ขอ้จ ากดั
ดา้นอาย”ุ) หากทา่นมีอายนุอ้ยกว่าขอ้จ ากดัดา้นอาย ุโปรดอย่าใชบ้รกิารของบรษิัท และอย่าใหข้อ้มลูส่วนตวั
ใดๆ แก่บรษิัท 
หากท่านเป็นบิดามารดาหรือผูป้กครองของเด็กที่มีอายนุอ้ยกวา่ขอ้จ ากดัดา้นอายแุละทราบวา่บตุรของท่านได้
ใหข้อ้มลูส่วนตวัแก่บรษิัท โปรดตดิต่อบรษิัท และสามารถขอใชสิ้ทธิของท่านได ้
หากท่านเป็นเดก็ที่มีอายนุอ้ยกวา่ขอ้จ ากดัดา้นอาย ุและมีความจ าเป็นในการรบับรกิารและผลิตภัณฑข์อง
บรษิัท ขอใหบ้ิดามารดาหรือผูป้กครองใหค้วามยินยอมในการใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของทา่น 
 

3. วัตถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวม/กำรใช้/กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคล 
3.1. เพื่อการท ารายการตามที่ทา่นประสงค ์เช่น กรณีทา่นลงทะเบยีนขอรบัขอ้มลูและโปรโมชั่น บรษิัทจะจดัเก็บและ

ใชเ้ฉพาะขอ้มลูพืน้ฐาน เช่น ชื่อ-นามสกลุ ท่ีอยู่ไปรษณียอ์เิล็กทรอนิกส ์(Email address) หมายเลขโทรศพัท์
เพื่อใชส้ าหรบัติดต่อกลบั  

3.2. เพื่อการแกไ้ข ปรบัปรุงประสิทธิภาพการท างานของเว็บไซตแ์ละแอปพลิเคชั่น การจดัท าแผนการตลาด 
วิเคราะหข์อ้มลูการใช ้ประเมินการบรกิาร รวมถึงการปรบัปรุง พฒันาผลิตภณัฑแ์ละการบรกิารของบรษิัท 

3.3. เพื่อติดต่อสื่อสาร แจง้ขอ้มลูข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิัท รวมถึงสิทธิประโยชน ์
โปรโมชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์และบริการดงักล่าว หรือการเปล่ียนแปลงใดๆ ที่เก่ียวกบันโยบายการดแูล
รกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลในอนาคต 

3.4. เพื่อด าเนินการตามสญัญาที่ท่านเป็นคู่สญัญา รวมถึงกบัคู่สญัญาที่บรษิัทใชบ้รกิาร เช่น แบ่งปันขอ้มลูต าแหน่ง
พืน้ท่ีของท่าน กรณีบรษิัทใชบ้รกิารเพื่อการระบตุ าแหน่งพืน้ท่ีของบคุคลอื่น 

3.5. เพื่อด าเนินการตามกฎหมาย เชน่ เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวติ รา่งกาย หรือสขุภาพของบคุคล การ
ศกึษาวจิยัหรือสถิตซิึ่งไดจ้ดัใหม้มีาตรการปกป้องที่เหมาะสม ทัง้นีเ้พื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน 

3.6. เพื่อวตัถปุระสงคอ์ื่นท่ีไดแ้จง้ขณะเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของทา่น หรือวตัถปุระสงคอ์ื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้หน่ึงขอ้ใด
ขา้งตน้ 

3.7. บรษิัทจะไม่ใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของทา่น เวน้แต่ เป็นการใชห้รือเปิดเผยเท่าที่จ  าเป็นตาม
วตัถปุระสงคท์ี่ระบไุวข้า้งตน้ หรือเป็นการเปิดเผยต่อบคุคลในบรษิทั หรือบคุคลที่เก่ียวขอ้งตามสญัญา หรือ
ด าเนินการตามกฎหมาย หน่วยงานภาครฐั หน่วยงานก ากบัดแูล หรือไดร้บัความยินยอมจากท่าน 

4. ผู้ทีอ่ำจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 
4.1. คู่คา้ของบรษิัท พนกังานของบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง 
4.2. ผูท้ี่ไดร้บัอนญุาตเป็นตวัแทนของบรษิัท ในการเสนอขายผลิตภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิัท รวมถึงตวัแทนผูร้บัจา้ง

ของบคุคลนัน้ 



4.3. บคุคลอื่น รวมถงึตวัแทน ผูร้บัจา้งของบคุคลนัน้ ซึ่งด าเนินการเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิัท การจดั
กิจกรรมทางการตลาด การเสนอขอ้มลูข่าวสารของบรษิัท รวมถงึการพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑแ์ละบรกิารของ
บรษิัท เช่น การรบัช าระเงิน การจดัท าขอ้มลูเอกสาร ระบบเทคโนโลยี การส่งเอกสาร และการวิจยั เป็นตน้ 

4.4. หน่วยงานภาครฐั หรือหน่วยงานก ากบัดแูล หรือบคุคลใดที่บรษิัทตอ้งเปิดเผยขอ้มลู ภายใตก้ฎหมาย ระเบียบ 
ค าสั่ง ท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษิัท หรือตามขอ้ตกลงที่บรษิัทมีต่อหน่วยงานภาครฐั หรือบคุคลอื่นใด 

5. กำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล 
5.1. บรษิัทใช ้Secure Socket Layer (SSL) ซึง่เป็นมาตรฐานการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูที่รบัส่งผ่าน

อินเทอรเ์น็ต รวมถึงมีการเขา้รหสัขอ้มลูและจดัตัง้ Firewall โดย Secured Socket Layer (SSL) เป็นเทคโนโลยี
ในการเขา้สู่ขอ้มลูผ่านรหสั เพื่อป้องกนัผูท้ี่แอบดักจบัขอ้มลูขณะที่มีการส่งผ่านเครือขา่ย Internet การเขา้สู่
ขอ้มลูผ่านรหสันีจ้ะท าใหผู้ด้กัจบัไม่สามารถเขา้ใจความหมายของขอ้มลูได ้นอกจากนี ้เทคโนโลยีนีย้งัใชส้  าหรบั
การยืนยนัความมีอยู่จรงิของเว็บไซตอ์ีกดว้ยบรษิัทจะมกีารปรบัปรุงและทดสอบระบบเทคโนโลยีของบรษิัท
อย่างสม ่าเสมอเพื่อใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูส่วนบคุคลของทา่นมีความปลอดภยัสงูสดุและน่าเชื่อถือ ในการนี ้บรษิัท
สงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเครื่องมือการรกัษาความปลอดภยั หากบรษิัทเห็นวา่เครื่องมือดงักลา่วมี
มาตรฐานสงูขึน้และสามารถรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูไดด้ีมากยิง่ขึน้ 

5.2. กรณีบรษิัทท าความตกลงไวก้บับคุคลภายนอกในการพฒันาและดแูลรกัษาระบบ และการจดัสรรทรพัยากรหรือ
บรกิารในนามของบรษิัท บคุคลภายนอกที่เขา้มาด าเนินงานใหบ้รษิัท หรือด าเนินการในนามของบรษิัท จะตอ้ง
ตกลงรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านดว้ยเช่นกนั 

6. สิทธขิองเจ้ำของข้อมูลส่วนบคุคล 
6.1. ท่านที่เป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลมีสิทธิขอเขา้ถึง ขอรบัส าเนาขอ้มลูส่วนบคุคลที่เก่ียวกบัท่านซึง่ไดใ้หไ้วแ้ละ

อยู่ในความควบคมุของบรษิัท หรือขอใหเ้ปิดเผยการไดร้บัขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านที่ท่านไม่ไดใ้หค้วามยินยอม 
เวน้แต่ เป็นการคุม้ครองเจา้ของขอ้มลู หรือสิทธิเสรีภาพของบคุคลอื่น เป็นการขดัหรือแยง้กบับทบญัญัติแห่ง
กฎหมายหรือค าสั่งศาล หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายก าหนด 

6.2. ท่านสามารถแจง้ยกเลิกใหบ้รษิัทใชง้านขอ้มลูส่วนบคุคล หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีท่านไดใ้หค้วามยินยอม
ไวไ้ดภ้ายหลงัจากการยกเลิกดงักล่าว บรษิัทอาจไม่สามารถใหบ้รกิารท่านไดอ้ย่างเตม็ความสามารถ หรือตามที่
บรษิัทไดแ้จง้ไวต้่อท่านได ้ทัง้นี ้บรษิัทอาจเก็บขอ้มลูไวเ้พื่อการตรวจสอบการใหบ้รกิารแก่ทา่น หรือเพื่อ
ด าเนินการตามกฎหมาย โดยบรษิัทจะไม่น าขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไปใชเ้พื่อวตัถปุระสงคอ์ื่นอีกต่อไป 

6.3. หากบรษิัทไมด่  าเนินการรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลตามที่กฎหมายก าหนด ท่านสามารถขอใหบ้รษิัทด าเนินการ
ท าลาย ลบ หรือระงบัใชช้ั่วคราว หรือแปลงขอ้มลูส่วนบคุคลใหอ้ยูใ่นรูปแบบขอ้มลูที่ไม่ระบชุื่อ 

6.4. สิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด เช่น สิทธิในการแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคล การระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคล การ
คดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านดว้ยเหตบุางประการได ้

6.5. ท่านสามารถด าเนินการตามสิทธิขา้งตน้โดยแจง้ ผ่านทาง Call Centre โทร 02-352-4777 โดยบรษิัทจะ
พิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาค าขอของทา่น ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีบรษิัทไดร้บัค าขอดงักลา่ว 

7. กิจกำรเกี่ยวกับกำรตลำดและกำรส่งเสริมกำรตลำด 
ในกรณีที่บรษิัทส่งขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัการตลาด และการส่งเสรมิการตลาด รวมถึงผลิตภณัฑ ์การบรกิาร และ
กิจการท่ีน่าสนใจใหแ้ก่ท่าน หากท่านตกลงรบัขอ้มลูข่าวสารดงักลา่วแลว้ ประสงคจ์ะยกเลิกการรบัขอ้มลูดงักลา่ว 
ท่านสามารถด าเนินการไดโ้ดยแจง้ผ่านทาง Call Centre โทร 02-352-4777 



8. ข้อยกเวน้กำรดูแลรักษำขอ้มูลส่วนบุคคล 
ในกรณีที่ไม่ถือว่าเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนต่อนโยบายการดแูลรกัษาขอ้มูลส่วนบคุคล เช่น 
8.1 ขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ไดถ้กูเปิดเผยต่อสาธารณะแลว้ตัง้แตเ่วลาท่านไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหบ้รษิัท หรือถกูเปิดเผยต่อ
สาธารณะโดยมิใช่ความผิดของบรษิัท 
8.2 การเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลโดยไดร้บัความยินยอมจากทา่นไม่ว่าเป็นลายลกัษณอ์กัษร หรือการอนญุาตโดย
วิธีการอื่นใด 
8.3 การเปิดเผยขอ้มลูตามความจ าเป็น เนื่องจากกระท าตามกฎหมาย ค าสั่ง กฎขอ้บงัคบั ค าสั่งศาล หน่วยงานของ
รฐั หรือตามความจ าเป็นอื่นใด 

9. ระยะเวลำกำรเก็บขอ้มูลสว่นบุคคล 
บรษิัทจะเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไวใ้นระยะเวลาเท่าที่จ  าเป็น เพื่อใหบ้รกิารแก่ท่าน หรือด าเนนิการตาม
วตัถปุระสงคท์ี่ระบไุว ้

10. กำรปรับปรุงนโยบำยกำรดูแลรักษำข้อมูลส่วนบุคคล / กำรติดต่อบริษทั 
10.1. บรษิัทอาจมีการปรบัปรุงแกไ้ข รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการดแูลรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคล ทัง้หมดหรือ

บางส่วน ถา้มีการแกไ้ข บรษิัทจะปรบัปรุงนโยบายการดแูลรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลทางเว็บไซต ์
10.2. ผูใ้ชง้านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายการดแูลรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคล ไดท้ี่ “การติดต่อบรษิัท ซิงเกอรป์

ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน)” ทัง้นี ้ผูใ้ชง้านตกลงใหด้ลุยพินจิของบรษิัทถือเป็นท่ีสดุ 
 
กำรติดต่อ 
บรษิัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน).  
อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรกั ชัน้ 17 เลขที่ 72 ถ.เจรญิกรุง แขวงบางรกั เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500.  
โทรศพัท:์ 02-352-4777 


