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SNC
นโยบำยกำรคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ตระหนักถึงความสาคัญของการคุม้ ครอง
ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล จึ ง ได้จัด ท านโยบายการคุ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ( Personal Data Protection Policy)
(“นโยบำยฯ”) ขึ้น เพื่ออธิบายถึงวิธีการที่บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิต่อข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บ
รักษา การใช้ การเปิ ดเผย รวมถึงสิ ทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็ นต้น ในการนี้ เพื่อให้เจ้าของข้อมูล
ได้รับทราบถึงนโยบายในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล บริ ษทั ฯ จึงประกาศนโยบายฯ ดังต่อไปนี้
1. คำนิยำม
“ข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่ งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมลล์
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน เป็ นต้น
“ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีม่ ีควำมละเอียดอ่อน” หมายถึง ข้อมูลที่เป็ นเรื่ องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความ
ละเอียดอ่อนและอาจสุ่ มเสี่ ยงในการเลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการ
เมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรื อปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุ ขภาพ ความพิการ
ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรื อข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
ในทานองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลประกาศกาหนด ซึ่ งบริ ษทั ฯ ต้องดาเนิ นการ
ด้วยความระมัดระวังเป็ นพิเศษ โดยบริ ษทั ฯ จะเก็บรวมรวบ ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีความ
อ่อนไหว ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีความ
จาเป็ นต้องดาเนินการตามที่กฎหมายอนุญาต
“เจ้ ำของข้ อมู ลส่ วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่ งเป็ นเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลที่ขอ้ มูลส่ วนบุ คคล
สามารถระบุตวั ตนของบุคคลนั้นได้ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
“กำรประมวลผล” หมายถึง การดาเนิ นการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย การลบ หรื อการทาลาย
ข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ควบคุมข้ อมู ลส่ วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรื อนิ ติบุคคลซึ่ งมีอานาจหน้าที่ตดั สิ นใจเกี่ยวกับการเก็ บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

1

SNC
“ผู้ประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรื อนิติบุคคลซึ่งดาเนิ นการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้
หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลตามคาสั่งหรื อในนามของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรื อนิติบุคคล ซึ่ง
ดาเนินการดังกล่าวไม่เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
“คณะกรรมกำรคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น โดยมีหน้าที่และ
อานาจกากับดูแล ออกหลักเกณฑ์ มาตรการ หรื อข้อปฏิบตั ิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ตามพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
2. กำรเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ จะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลโดยมี วตั ถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วย
กฎหมายและเป็ นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะทาเพียงเท่าที่จาเป็ นแก่การดาเนิ นงานภายใต้วตั ถุประสงค์
ของบริ ษทั ฯ เท่านั้น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะดาเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู ้ ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ
ตามแบบวิธีการของบริ ษทั ฯ กรณี ที่บริ ษทั ฯ จัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของเจ้าของข้อมูล
บริ ษทั ฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลก่อนหรื อขณะทาการเก็บรวบรวม เว้นแต่การเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลและข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนจะเข้าข้อยกเว้นตามที่พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคล พ.ศ. 2562 หรื อกฎหมายอื่นกาหนดไว้
3. วัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวม หรื อใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ จะเก็บรวบรวม หรื อใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ เช่น การจัดซื้ อจัดจ้าง การทาสัญญา การทาธุ รกรรมทางการเงิน การดาเนิ นกิจกรรมของบริ ษทั ฯ การ
ติดต่อประสานงานต่าง ๆ หรื อเพื่อปรับปรุ งคุณภาพการทางานของบริ ษทั ฯ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น เช่น
การจัดทาฐานข้อมูล วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่
ไม่ตอ้ งห้ามตามกฎหมาย และ/หรื อเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ จะจัดเก็บและใช้ขอ้ มูลดังกล่าวตามระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของ
ข้อมูลหรื อตามที่กฎหมายกาหนดไว้เท่านั้น
บริ ษทั ฯ จะไม่กระทาการใด ๆ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม หรื อใช้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคล เว้นแต่
(1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
(2) เป็ นการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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4. กำรเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปให้บุคคลอื่นใดโดยปราศจากความยินยอม และ
จะเปิ ดเผยข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้ อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ และการให้บริ การแก่เจ้าของข้อมูล บริ ษทั ฯ อาจมีความจาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมูลให้แก่ บริ ษทั ในเครื อ หรื อบุคคลอื่ นทั้งในและต่างประเทศ เช่ น ผูใ้ ห้บริ การต่าง ๆ ที่ตอ้ งดาเนิ นงานที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคล โดยในการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะดาเนินการให้
บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลไว้เป็ นความลับ และไม่นาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนื อจาก
ขอบเขตที่บริ ษทั ฯ ได้กาหนดไว้
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด เช่น
การเปิ ดเผยข้อมูลต่อหน่ วยงานราชการ หน่ วยงานภาครัฐ หรื อ หน่ วยงานกากับดูแล รวมถึงในกรณี ที่มีการ
ร้องขอให้เปิ ดเผยข้อมูล ส่ วนบุคคลโดยอาศัยอานาจตามกฎหมาย เช่น การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้ องร้องหรื อ
ดาเนิ นคดีตามกฎหมาย หรื อการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรื อบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการทางกฎหมาย
5. กำรจัดเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่จาเป็ นในระหว่างที่ เจ้าของข้อมูล
มีความสัมพันธ์อยู่กบั บริ ษทั ฯ หรื อตลอดระยะเวลาที่จาเป็ นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฯ
ฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ อาจมีความจาเป็ นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกาหนด
หรื ออนุญาตไว้ เช่น จัดเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตรวจสอบกรณี อาจเกิดข้อพิพาทภายในอายุความ
ตามที่กฎหมายกาหนดเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี เป็ นต้น
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะลบ หรื อทาลายข้อมูลส่วนบุคคล หรื อทาให้เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่าน
ได้เมื่อหมดความจาเป็ น หรื อสิ้ นสุ ดระยะเวลาดังกล่าว
6. แนวทำงในกำรดำเนินกำรคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ จะกาหนดมาตรการต่าง ๆ รวมถึ งมาตรการด้านการรั กษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูล ส่ วน
บุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ิดา้ นการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลให้แก่
พนักงานของบริ ษทั ฯ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริ มให้พนักงานมีความรู ้ และตระหนัก
ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของ
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เจ้าของข้อมูล โดยพนักงานของบริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายฯ และแนวปฏิบตั ิการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ตามที่บริ ษทั ฯ กาหนดไว้ เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถปฏิบตั ิตามนโยบายฯ และกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ
7. สิ ทธิของเจ้ ำของข้ อมูลส่ วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิ ภายใต้พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิ ทธิ
ดังต่อไปนี้
7.1. สิ ทธิในการได้รับแจ้งให้ทราบ
7.2. สิ ทธิ ในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้
การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
ที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
7.3. สิ ทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลและขอทาสาเนาข้อมูลส่ วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิ ดเผยการ
ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้ให้ความยินยอม
7.4. สิ ทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
7.5. สิ ทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
7.6. สิ ทธิในการระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
7.7. สิ ทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
7.8. สิ ทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิ ดังกล่าวข้างต้นได้ โดยยื่นคาร้องขอใช้สิทธิ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรมายัง
บริ ษ ทั ฯ หรื อผ่า นทางจดหมายอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ตามแบบฟอร์ มที่ บริ ษ ทั ฯ ก าหนด ผ่าน “ช่ องทางการติ ดต่อ”
ด้านล่าง โดยบริ ษทั ฯ จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคาร้องให้แก่เจ้าของข้อมูล ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่
ได้รับคาร้องดังกล่าว ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ อาจปฏิเสธสิ ทธิของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดไว้
8. คุกกี้ (Cookies) และกำรใช้ คุกกี้
ในการเข้า ใช้ง านเว็ บ ไซด์ข องบริ ษ ทั ฯ จะมี ก ารใช้ง านคุ ก กี้ เพื่ อเก็ บ รวบรวมข้อมู ล โดยอัตโนมัติ คุ ก กี้
บางส่ วนมีความจาเป็ นเพื่อให้เว็บไซต์มีการทางานได้อย่างเหมาะสม และบางส่ วนเป็ นคุกกี้เพื่อมีไว้เพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ผเู ้ ข้าชมเว็บไซต์ ผูใ้ ช้งานสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายคุกกี้ของบริ ษทั ฯ
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9. ช่ องทำงกำรติดต่อ
หากท่านมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อสอบถามได้ที่คณะทางาน
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษทั ฯ (Personal Data Protection Officer : DPO)
1. นายรัฐภูมิ นันทปถวี

2. นางสาวสิ นีนารถ ไทยสงวนวรกุล
3. นางสาวเนตรชนก ไทยสงวนวรกุล
4. นายพรชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล

กรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
และประธานคณะทางานคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
อีเมลล์: Rattapoom@sncformer.com
ผูช้ ่วยประธานกรรมการบริ หาร
อีเมลล์: Sineenart@sncformer.com
ผูจ้ ดั การฝ่ าย SCM และเลขานุการบริ ษทั
อีเมลล์: Netchanok@sncformer.com
ผูจ้ ดั การแผนกตรวจสอบภายใน
อีเมลล์: Pornchai@sncformer.com

หรื อนาส่ งมายังที่อยู่ของบริ ษทั ฯ: เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ตาบลบางเพรี ยง อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
10560
10. กำรทบทวนและเปลีย่ นแปลงนโยบำยกำรคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษ ทั ฯ อาจท าการปรั บ ปรุ ง หรื อแก้ไ ขนโยบายฯ นี้ เป็ นครั้ งคราวเพื่ อให้ส อดคล้องกับ ข้อก าหนดตาม
กฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ
โดยบริ ษทั ฯ จะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน ก่อนจะเริ่ มดาเนินการเปลี่ยนแปลง
พิจารณาทบทวนและประกาศใช้ ณ วันที่ [*] 2565

……………………………………………………….

……………………………………………………….

(ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล)
ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)

(นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล)
ประธานกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
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