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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 1 ธันวาคม 2564
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มบริษัท
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (รายชื่อบริษัทปรากฎตามเอกสารแนบท้าย) (ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “เรา” หรือ
“บริษัทฯ”) ใช้อุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในการเฝ้าดูแลพื้นที่ภายในและรอบๆ อาคารสถานที่ เพื่อคุ้มครองชีวิต
สุขภาพ และทรัพย์สิน เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พนักงาน กรรมการ ผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ผู้มาเยือน หรือบุคคลใดๆ
ทั้งหมดที่เข้ามาในพื้นที่ที่มีการเฝ้าดูแล ทั้งภายในอาคารและบริเวณโดยรอบผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้
จะเรียกรวมกันว่า “ท่าน”) นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดฉบับนี้ (ซึ่งต่อไปใน
เอกสารนี้จะเรียกว่า “นโยบายฯ”) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลซึ่งทำให้สามารถระบุ
ตัวบุคคลได้ (ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”)
เราอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว เราใคร่ขอให้ท่านโปรดตรวจสอบ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราวว่า มีการแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อใด การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อเราได้เผยแพร่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับ
แก้ไขลงใน www.sritranggroup.com, www.sritranggloves.com โดยเราจะแจ้งเตือนให้ท่านทราบ หรือขอความยินยอมจากท่าน
อีกครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่าน
หรือหากเรามีความจำเป็นตามกฎหมายที่จะต้องทำการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
1.

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม
เราเก็บรวบรวมภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว และภาพสิ่งของ (เช่น ยานพาหนะของท่าน) เมื่อท่านเข้าสู่พื้นที่ที่มีการ
สอดส่องดูแลภายในอาคารและสถานที่ผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (“ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด”) ในบางกรณี
เราอาจจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่าน (เช่น ข้อมูลการจดจำใบหน้าของ
ท่าน) ทั้งนี้ ก็ต่อเมื่อได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือเมือ่ กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

2.

วัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และ/หรือดำเนินการใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การบันทึก ถือครอง ปรับ
เปลี่ยน แก้ไข ทำลาย ลบ กู้คืน รวม ทำสำเนา ส่ง จัดเก็บ แยก ปรับปรุง หรือเพิ่มข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและ
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน เพื่อ “วัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด” ดังต่อไปนี้
1. เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงทรัพย์สินของท่าน
2. เพื่อปกป้องอาคาร สถานที่ และทรัพย์สินจากความเสียหาย ความขัดข้อง การทำลาย และจากอาชญากรรมอื่นๆ
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3.
4.
5.
6.
7.

เพื่อสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการขัดขวาง ป้องกัน และตรวจจับอาชญากรรม รวมถึงการ
ฟ้องร้องเมื่อเกิดอาชญากรรม
เพื่อสนับสนุนการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการทางวินัยหรือกระบวนการร้องทุกข์ให้มี
ประสิทธิภาพ
เพื่อสนับสนุนในการสอบสวนหรือกระบวนพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส
เพื่อสนับสนุนในการก่อตั้งสิทธิหรือยกขึ้นต่อสู้ในการดำเนินคดีทางแพ่ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คดี
แรงงาน และ
เพื่อยืนยันตัวบุคคลและเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

บริษัทฯ จะติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในที่ที่เห็นได้ง่าย พื้นที่ที่เราจะไม่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้แก่ ห้อง
เปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ หรือพื้นที่อื่นที่กำหนดให้เป็นพื้นที่พักผ่อนและมีระดับความเป็นส่วนตัวสูงสำหรับ
พนักงาน ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และจะไม่มกี ารบันทึกเสียง
บริษัทฯ จะติดตั้งป้ายที่จุดทางเข้าและทางออก และในพื้นที่ที่มีการสอดส่องดูแลโดยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อให้
ท่านทราบว่าในบริเวณนั้นมีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
3.

ฐานทางกฎหมาย
บริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผล โอน และ/หรือดำเนินการใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การ
บันทึก ถือครอง ปรับเปลี่ยน แก้ไข ทำลาย ลบ กู้คืน รวม ทำสำเนา ส่ง จัดเก็บ แยก เปลี่ยน หรือเพิ่ม กับข้อมูลจาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านโดยไม่ได้รับความยินยอม ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
(ก) เพื่อรักษาประโยชน์อันจำเป็นต่อชีวิต เป็นการจำเป็นต่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
สุขภาพของบุคคล
(ข) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ในการ
ปกป้องคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของท่าน รวมถึงทรัพย์สินของท่าน อาคาร สถานที่ และทรัพย์สิน
ของเราและกระทำการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เราจะพยายาม
สร้างความสมดุลระหว่างประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่
กรณี กับสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่านในการคุ้มครองข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เกี่ยวข้องกับท่าน
นอกจากนี้ เราจะใช้ความพยายามในการหาขั้นตอนวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมดุลดังกล่าวตามความเหมาะสม
(ค) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เรามีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน เราเห็นว่าการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
เป็นมาตรการที่จำเป็นที่จะทำให้เราสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวได้
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4.

บุคคลหรือหน่วยงานที่บริษัทฯ เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้
บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เกี่ยวข้องกับท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยหรือโอนข้อมูล
ดังกล่าวให้แก่ผู้ใด ยกเว้นบริษัทในกลุ่มบริษัทของบริษัทฯ (ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “บริษัทในเครือของ
ศรีตรัง”) บุคคลภายนอกที่เราคัดเลือกอย่างระมัดระวังทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผู้ที่ได้รับสิทธิ หุ้นส่วนของกิจการร่วม
ค้า และ/หรือ ผู้ให้บริการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ระบุในนโยบายนี้
บุคคลภายนอกที่บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวกับท่าน รวมถึง
1. บริษัทในเครือของบริษัทฯ เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่
เกี่ยวกับท่านให้แก่บริษัทในเครือของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและของบริษัทใน
เครือของบริษัทฯ ในการทำตามวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
2. หน่วยงานรัฐ และ/หรือ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เราอาจเปิดเผยข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและข้อมูล
ส่วนบุคคลอื่นที่เกี่ยวกับท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายในการสอบสวนหรือดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีแพ่งหรืออาญา
3. ผู้ให้บริการจากภายนอก เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่
เกี่ยวกับท่านให้กับผู้ให้บริการจากภายนอก เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นในการปกป้องสุขภาพ ความ
ปลอดภัย และทรัพย์สินของท่าน

5.

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
เราใช้มาตรการทางองค์กร เทคนิค กายภาพและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
จากกล้องวงจรปิดจากการถูกทำลาย การสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการเปิดเผยโดยอุบัติเหตุ
หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งครอบคลุมถึงการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลจากกล้องวงจรปิด เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วน
บุคคลจากกล้องวงจรปิดภายใต้การควบคุมของเรา ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด
ทั้งนี้ เราได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิดและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บ
และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิดที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิด เรายังได้วางมาตรการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิดและการใช้
งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิด โดยกำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้ใช้งาน สิทธิในการอนุญาตให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เข้าถึงข้อมูล และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน เพื่อ
ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วน
บุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ เรายังได้วางมาตรการสำหรับการ
ตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องวงจรปิด
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6.

ระยะเวลาที่บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในระบบของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาที่จำเป็น
ต่อการดำเนินการตามหน้าทีเ่ พื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ระบุในนโยบายนี้ เมื่อเรา
ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอีกต่อไป เราจะดำเนินการ
ลบข้อมูลออกจากระบบและบันทึกของเรา อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการดำเนินการทางศาลหรือทางวินัย ข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอาจถูกเก็บไว้จนกว่าจะสิ้นสุดการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงระยะเวลาที่
เป็นไปได้ในการยื่นอุทธรณ์ หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกลบหรือเก็บถาวรตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

7.

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับในประเทศไทยแล้ว หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านถูกบันทึกโดยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของเรา ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและภายใต้กระบวนการจัดการ
สิทธิของบริษัทฯ ท่านอาจมีสิทธิดังต่อไปนี้
1. การเข้าถึง ท่านอาจมีสิทธิเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่บริษทั ฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/
หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน
2. การแก้ไขให้ถูกต้อง ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้
และ/หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
3. การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บันทึกอยู่ในกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของ
บริษัทฯ ในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
4. การคัดค้าน ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดของท่าน ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด
5. การระงับการใช้ ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในบาง
กรณี
6. การถอนความยินยอม ท่านอาจมีสิทธิในการถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้
เปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของท่านเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่กรณีที่กฎหมาย
หรือข้อสัญญาที่เป็นประโยชน์กับท่านได้จำกัดสิทธิในการถอนความยินยอม หรือในกรณีที่บริษัทฯ สามารถอาศัย
ฐานทางกฎหมายอื่นในการประมวลผลข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของท่าน
7. การลบหรื อ ทำลาย ท่ า นอาจมี ส ิ ท ธิ ขอให้ บริ ษั ทฯ ดำเนิ นการลบหรื อ ทำลายข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่า นจาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถ
ระบุตัวบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เช่น เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง ปฏิบัติตามหรือใช้สิทธิเรียกร้อง หรือต่อสู้ข้อเรียกร้อง
สิทธิ หรือปฏิบัติตามกฎหมาย
8. การร้องเรียน ท่านอาจมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณี
ที่ท่านเชื่อว่าบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
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หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านตามที่ระบุข้างต้น โปรดติดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดในหัวข้อ "ช่อง
ทางการติดต่อของบริษัทฯ" ที่ระบุด้านล่างของนโยบายฯ ฉบับนี้
การใช้สิทธิของท่านตามที่ระบุไว้ข้างต้นอาจถูกจำกัดโดยกฎหมายและข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้อง โดยในบางกรณี บริษัทฯ
สามารถปฏิเสธคำขอของท่านได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น ในกรณีที่บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายหรือมีคำสั่งศาล
ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ปฏิเสธคำขอของท่าน บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลให้ท่านทราบ
8.

ช่องทางการติดต่อของบริษัทฯ
หากท่านมีความประสงค์จะติดต่อกับบริษทั ฯ หรือมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใน
นโยบายฯ ฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน), บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทใน
กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน):
•
เลขที่ 57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อิโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712
ชั้น 17 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
•
Email: dpo@sritranggroup.com โทรศัพท์ +662 207 4500
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เอกสารแนบท้าย
บริษทั ในกลุ่มบริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษทั รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด
บริษทั หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด
บริษทั อันวาร์พาราวูด จำกัด
บริษทั พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง่ จำกัด
บริษทั สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด
บริษทั สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ จำกัด
บริษทั สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์ จำกัด
บริษทั เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จำกัด
บริษทั ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด
บริษทั ศรีตรัง ไอบีซี จำกัด
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