ประกาศความเป็ นส่วนตัว (Privacy Notice) สาหรับลูกค้า
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรคุม้ ครอง
ข้อ มูล ส่ว นบุ ค คลของท่ ำนในฐำนะลู ก ค้ำของบริษัท ฯ บริษัท ฯ จึงได้จดั ท ำประกำศควำมเป็ น ส่ว นตัว
(Privacy Notice) สำหรับลูกค้ำ (“ประกาศฯ”) ฉบับนี้ขน้ึ เพื่อแจ้งให้ท่ำนทรำบถึงวิธกี ำรที่บริษทั ฯ ปฏิบตั ิ
ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ภำยใต้พระรำชบัญญัตคิ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมำย
อื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งรวมถึงวิธกี ำรเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผยข้อ มูลส่วนบุคคลของท่ำน (“ประมวลผลข้อมูล”) วัต ถุประสงค์ของกำรประมวลผลข้อมูล
ผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ จำกกำรไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคล ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล บุคคล
หรือหน่วยงำนทีอ่ ำจเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ตลอดจนแจ้งสิทธิของท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วน
บุคคล พร้อมช่องทำงกำรติดต่อบริษทั ฯ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1. ประเภทของบุคคลที่บริ ษทั ฯ ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ประเภทของบุ คคลที่บริษัทฯ ทำกำรเก็บรวบรวมข้อ มูลส่วนบุค คลภำยใต้ประกำศฯ ฉบับนี้ ได้แก่
ลูกค้ำ ซึง่ หมำยถึง บุคคลทีจ่ ะซื้อสินค้ำ และ/หรือรับบริกำรจำกบริษทั ฯ ไม่ว่ำจะได้ลงทะเบียนเป็ นลูกค้ำกับ
ทำงบริษทั ฯ แล้วหรือไม่ และให้หมำยรวมถึง บุคคลธรรมดำทีเ่ กี่ยวข้องหรือเป็ นตัวแทนของลูกค้ำ ซึ่งเป็ น
นิติบุคคล เช่น กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร พนักงำน ลูกจ้ำง ผู้แทน หรือบุคคลธรรมดำอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
เป็ นต้น และรวมถึงบุคคลที่มขี อ้ มูลส่วนบุคคลปรำกฏในเอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนกับ
บริษัทฯ เช่น ผู้สงซื
ั ่ ้อ ผู้รบั สินค้ำ ผู้สงจ่
ั ่ ำยเช็ค และผู้ประสำนงำน เป็ นต้น ตลอดจนบุคคลผู้เข้ำเยี่ยมชม
บริษทั ฯ เพือ่ ศึกษำดูงำนของบริษทั ฯ
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถกู เก็บรวบรวม และวิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ถูกเก็บรวบรวมและประมวลผลภำยใต้ ประกำศฯ ฉบับนี้ หมำยถึง
ข้อมูลดังต่อไปนี้
2.1.1. ข้อ มูล ส่ว นตัว เช่น ชื่อ นำมสกุล ข้อมูลที่ปรำกฎในเอกสำรรำชกำร (เช่น ส ำเนำบัต ร
ประจำตัวประชำชน สำเนำหนังสือเดินทำง สำเนำทะเบียนบ้ำน สำเนำใบขับขี่ เป็ นต้น)
วันเดือนปี เกิด อำยุ เพศ สัญชำติ รูปถ่ำย ลำยมือชื่อ ควำมสัมพันธ์กบั บุคคลในบริษทั ฯ
สถำนทีท่ ำงำน และตำแหน่งงำน เป็ นต้น
2.1.2. ข้อ มู ล กำรติ ด ต่ อ เช่ น ที่ อ ยู่ เบอร์โ ทรศัพ ท์ อีเมล ไอดี ส ำหรับ แอปพลิเ คชัน่ ต่ ำ ง ๆ
(เช่น Line WeChat WhatsApp เป็ นต้น) ข้อมูลผูท้ ส่ี ำมำรถติดต่อในกรณีฉุกเฉิน เป็ นต้น
2.1.3. ข้อมูลลูกค้ำที่เป็ นนิตบิ ุคคล เช่น ข้อมูลบริษทั เบื้องต้น ชื่อบริษทั เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล
สถำนที่ต งั ้ บริษัท หนังสือรับรองบริษัท งบกำรเงินปี ล่ำสุด ใบอนุ ญ ำตประกอบกิจกำร
โรงงำน สำเนำ ภ.พ.09 สำเนำ ภ.พ.20 เป็ นต้น

2.1.4. ข้อ มู ล เกี่ย วกับ ธุ รกรรม เช่ น รหัส ลู ก ค้ำ รำยละเอีย ดกำรสัง่ ซื้อ (เช่ น รำยกำรสิน ค้ ำ

จำนวนสินค้ำที่ต้องกำร และรำคำสินค้ำ เป็ นต้น) สถำนที่จดั ส่งสินค้ำ สถำนที่จดั ส่งใบ
แจ้งหนี้ สัญญำทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกรรม หรือเอกสำรหลักประกัน เป็ นต้น
2.1.5. ข้อมูลเกี่ยวกับกำรชำระเงิน เช่น จำนวนเงิน เงื่อนไขกำรชำระเงิน เลขที่บญ
ั ชี ธนำคำร
รวมถึงข้อมูลต่ำง ๆ ทีป่ รำกฏในใบแจ้งหนี้ และใบกำกับภำษี เป็ นต้น
2.1.6. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มคี วำมละเอียดอ่อน เช่น ศำสนำ ข้อมูลสุขภำพ ข้อมูลชีวภำพ (เช่น
ลำยนิ้วมือ ภำพจำลองสแกนใบหน้ำ เป็ นต้น) ประวัตอิ ำชญำกรรม เป็ นต้น
2.1.7. ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อมูลบันทึกภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหวผ่ำน
กล้องวงจรปิ ด (CCTV) หรือบันทึกกำรประชุม เป็ นต้น
2.2. วิธกี ำรทีบ่ ริษทั ฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
2.2.1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จำกท่ำนโดยตรง
บริษัท ฯ อำจได้รบั ข้อ มูล ส่ว นบุ ค คลมำจำกท่ ำนโดยตรง เช่ น เมื่อ ท่ ำนติด ต่ อ สื่อ สำร
สอบถำมข้อมูล ให้ขอ้ เสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนแก่บริษทั ฯ ไม่ว่ำจะเป็ นในรูปแบบลำย
ลักษณ์อกั ษร วำจำ หรือโดยวิธกี ำรอื่นใด เมื่อท่ำนตอบแบบฟอร์มกำรคัดเลือกลูกค้ำรำย
ใหม่ เมื่อท่ำนเข้ำทำสัญญำกับบริษทั ฯ เพื่อซื้อสินค้ำหรือใช้บริกำรจำกบริษทั ฯ เมื่อท่ำน
ให้ขอ้ มูลเพื่อกำรเข้ำเยีย่ มชมบริษทั ฯ หรือเมื่อท่ำนส่งมอบเอกสำรต่ำง ๆ ซึ่งมีขอ้ มูลส่วน
บุคคลปรำกฏอยู่มำให้แก่บริษทั ฯ เป็ นต้น
2.2.2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั มำโดยอ้อม
บริษัท ฯ อำจได้รบั ข้อ มู ล ส่ว นบุ ค คลของท่ ำนมำจำกแหล่ งอื่น เช่ น จำกแหล่ งข้อ มู ล
สำธำรณะ แหล่งข้อ มูล บริษัท ต้นสังกัด ตัวแทน/บุค ลำกร หรือ ผู้ใกล้ชิด ของท่ำน หรือ
แหล่งข้อมูลทำงกำรค้ำ ไม่ว่ำท่ำนจะเป็ นผูเ้ ปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเองหรือได้ให้
ควำมยินยอมแก่ผู้ใดในกำรเปิ ดเผยข้อมู ลส่วนบุคคลของท่ำนดังกล่ำว ทัง้ นี้ รวมไปถึง
กำรรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยอัตโนมัตผิ ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น กำรใช้คุกกี้
(Cookies) หรือเทคโนโลยีอ่นื ๆ ที่คล้ำยคลึงกัน (รำยละเอียดเพิม่ เติมโปรดดู นโยบำย
กำรใช้คุกกี)้
3. การขอความยิ นยอม
ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ท่ำนจะได้รบั กำรแจ้งถึงรำยละเอียดต่ำง ๆ ตำมทีร่ ะบุใน
ประกำศฯ ฉบับนี้ ซึ่งหำกเป็ นกรณี ท่ีก ฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุค คลกำหนดให้กำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดต้องได้รบั ควำมยินยอมจำกท่ำน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่
มีค วำมละเอีย ดอ่อ น บริษัทฯ จะขอควำมยิน ยอมโดยชัดแจ้งจำกท่ ำนก่ อ นหรือ ขณะเก็บ รวมรวบและ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้ นี้ อำจมีขอ้ ยกเว้นบำงประกำรตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลกำหนด
สำหรับกรณีท่บี ริษทั ฯ ได้เก็บรวมรวบและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ก่อนวันทีก่ ฎหมำย
ว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บงั คับ บริษทั ฯ จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่ำนต่อไปตำมวัตถุประสงค์เดิมที่บริษทั ฯ ได้แจ้งไว้แก่ท่ำน ซึง่ ท่ำนมีสทิ ธิยกเลิกควำมยินยอมดังกล่ำว

ได้ โดยติดต่อมำยังบริษทั ฯ ตำมรำยละเอียดกำรติดต่อทีร่ ะบุไว้ในท้ำยประกำศฯ ฉบับนี้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิในกำรพิจำรณำคำขอยกเลิกควำมยินยอมของท่ำน และดำเนินกำรตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำร
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
4. วัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
4.1. บริษทั ฯ จะดำเนินกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เพื่อวัตถุประสงค์ต่ำง ๆ ภำยใต้ฐำน
ทำงกฎหมำย ดังต่อไปนี้
ลาดับ

วัตถุประสงค์

ฐานทางกฎหมาย

1

เพื่อเป็ นข้อมูลสำหรับกำรลงทะเบียนเปิ ดบัญชีลูกค้ำ และกำร
ตรวจสอบยืนยันตัวตนของลูกค้ำ (Know Your Customer และ/
หรือ Due Diligence) เพื่อตรวจสอบสถำนะกำรดำเนินกิจกำรและ
กำรเงินของบริษทั ประวัตขิ องบริษทั เพื่อประเมินควำมเหมำะสม
และควำมเสีย่ งก่อนกำรตัดสินใจเข้ำทำธุรกรรม รวมถึงเพื่อ
ตรวจสอบพิสจู น์ยนื ยันตัวตนของลูกค้ำ อำนำจกำรลงนำมผูกพัน
บริษทั ของตัวแทน หรือผูต้ ดิ ต่อของลูกค้ำ และคุณสมบัตขิ อง
ลูกค้ำในรูปแบบอื่น ๆ ตำมทีส่ มควร
เพื่อเป็ นข้อมูลในกำรจัดทำและปฏิบตั ติ ำมสัญญำ และกำรวำง
หลักประกันตำมสัญญำ และดำเนินกำรใด ๆ ทีจ่ ำเป็ นต่อธนำคำร
สถำบันกำรเงิน และหน่วยงำนภำยนอกอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องตำม
ควำมจำเป็ นและสมควร
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรคำสังซื
่ อ้ สินค้ำหรือบริกำรจำกลูกค้ำ รวมถึง
กำรตกลงรำคำและเงือ่ นไขกำรชำระรำคำ
เพื่อกำรจัดเตรียมสินค้ำหรือให้บริกำร กำรชำระค่ำสินค้ำหรือ
บริกำร และดำเนินกำรอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กำรจัดทำใบยืนยัน
คำสังซื
่ ้อสินค้ำหรือบริกำร กำรจัดส่งสินค้ำ ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับ
ภำษี เป็ นต้น
เพื่อกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ และ
คำสังโดยชอบด้
่
วยกฎหมำยของหน่วยงำนของรัฐและเจ้ำหน้ำที่
ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กรมสรรพำกร กรมศุลกำกร กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงำคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ สำนักงำนคณะกรรมกำร
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และหน่วยงำนภำยนอกอื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้องและจำเป็ นตำมสมควร
เพื่อกำรก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องและกำรใช้สทิ ธิเรียกร้องตำมกฎหมำย
หรือกำรปฏิบตั ติ ำมคำสังศำล
่
เจ้ำพนักงำน หรือเจ้ำหน้ำทีผ่ มู้ ี
อำนำจตำมกฎหมำย เช่น ตำรวจ อัยกำร พนักงำนสอบสวน
พนักงำนบังคับคดี เป็ นต้น

ควำมจำเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมำยและเพื่อปฏิบตั ติ ำมสัญญำ
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ลาดับ

วัตถุประสงค์

ฐานทางกฎหมาย

7

เพื่อกำรดำเนินกำรแก้ไขเปลีย่ นแปลงรำยละเอียดเกีย่ วกับลูกค้ำ
ในระบบของบริษทั ฯ เพื่อให้มคี วำมครบถ้วนถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั
และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด
เพื่อกำรเปิ ดเผยข้อมูลทีจ่ ำเป็ นต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย หรือนักลงทุน
ของบริษทั ฯ
เพื่อกำรตรวจสอบดูแลควำมสงบเรียบร้อย รักษำควำมปลอดภัย
หรือระงับเหตุกำรณ์ใด ๆ ทีอ่ ำจเป็ นอันตรำยต่อชีวติ ร่ำงกำย
ทรัพย์สนิ ของบุคคลและบริษทั ฯ และเพื่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
สุขภำพอนำมัย เช่น กำรติดตัง้ และบันทึกภำพจำกกล้องวงจรปิ ด
(CCTV) กำรสอบถำมประวัตสิ ุขภำพ โรคติดต่อ และประวัติ
อำชญำกรรม เป็ นต้น
เพื่อประโยชน์ในกำรประเมิน ปรับปรุง และพัฒนำสินค้ำหรือ
บริกำรของบริษทั ฯ ตำมข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนจำกลูกค้ำ
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับลูกค้ำ หรือบุคคลอื่นใดทีม่ ลี กั ษณะคล้ำยคลึงกัน
เพื่อกำรเก็บและใช้ขอ้ มูลของลูกค้ำ เช่น ชื่อ นำมสกุล ตำแน่ง
ภำพถ่ำย ภำพเคลื่อนไหว เพื่อกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผำ่ น
ช่องทำงต่ำง ๆ เช่น เว็บไซด์ของบริษทั ฯ สือ่ ออนไลน์ วีดที ศั น์
โทรทัศน์ สิง่ พิมพ์ งำนสัมมนำ เป็ นต้น

ควำมจำเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมำย
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4.2. เนื่องจำกข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่บริษัทฯ จะดำเนินกำรประมวลผลนัน้ เป็ นข้อมูล มีควำม

จำเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย หรือมีควำมจำเป็ นเพื่อ กำรเข้ำทำสัญญำกับ
ท่ำน ภำยใต้วตั ถุประสงค์ท่กี ำหนดในข้อ 4.1 ข้ำงต้น หำกท่ำนไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่จำเป็ น
ดังกล่ำวแก่ บริษัทฯ อำจมีผลกระทบทำงกฎหมำย หรืออำจทำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถเข้ำทำ
สัญญำกับท่ำนได้ หรือไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำที่ภำยใต้สญ
ั ญำที่ได้ทำกับท่ำนได้ (แล้วแต่กรณี)
ในกรณีดงั กล่ำวบริษทั ฯ อำจมีควำมจำเป็ นต้องปฏิเสธ/ยกเลิกกำรทำสัญญำกับท่ำน
4.3. ในกรณีท่บี ริษทั ฯ จะดำเนินกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุ คคลของท่ำนในลักษณะ และ/หรือเพื่อ
วัต ถุประสงค์ท่ไี ม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ข้ำงต้น บริษัทฯ จะจัดให้มนี โยบำยหรือ
ประกำศเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิม่ เติม และ/หรือมีหนังสือไปยังท่ำนเพื่ออธิบำย
กำรประมวลผลข้อมูลในลักษณะดังกล่ำว เพือ่ พิจำรณำประกอบกับประกำศฯ ฉบับนี้
5. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
5.1. ภำยใต้วตั ถุประสงค์ต ำมข้อ 4. ของประกำศฯ ฉบับนี้ และตำมหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมำยกำหนด
บริษทั ฯ อำจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่บุคคลและหน่วยงำนเท่ำทีจ่ ำเป็ นและสมควร
ดังต่อไปนี้

(ก) บุคคล หรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือของบริษทั ฯ
(ข) คู่ค้ำทำงธุรกิจ ผู้ให้บริก ำร และผู้ป ระมวลผลข้อ มูล ส่ว นบุค คลที่บริษัทฯ มอบหมำยหรือ
ว่ำจ้ำงให้ทำหน้ำทีบ่ ริหำรจัดกำร/ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษทั ฯ ในกำรให้บริกำร
ต่ำง ๆ กำรให้บ ริก ำรด้ำนเทคโนโลยีส ำรสนเทศ บริก ำรชำระเงิน บริก ำรขนส่ง บริก ำร
ประกันภัย กำรทำกำรตลำด หรือบริกำรอื่นใดทีอ่ ำจเป็ นประโยชน์ต่อท่ำน หรือเกีย่ วข้องกับ
กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เช่น ธนำคำรพำณิชย์ ผูใ้ ห้บริกำรขนส่ง เป็ นต้น
(ค) ที่ปรึกษำของบริษัทฯ เช่น ที่ปรึกษำกฎหมำย ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชำญอื่นใดทัง้
ภำยใน และภำยนอกของบริษทั ฯ เป็ นต้น
(ง) ผูถ้ อื หุน้ หรือนักลงทุนของบริษทั ฯ
(จ) หน่ วยงำน องค์กร หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทีม่ หี น้ำที่กำกับดูแลตำมกฎหมำย หรือทีร่ อ้ งขอให้
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยอำศัยอำนำจตำมกฎหมำย หรือทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนกำรทำง
กฎหมำย หรือที่ได้รบั อนุ ญำตตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพำกร กรมศุลกำกร
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงพำณิชย์ สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ศำล และกรมบังคับคดี เป็ นต้น
(ฉ) บุคคลหรือหน่ วยงำนอื่นใดที่ท่ำนให้ควำมยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อ
บุคคล หรือหน่วยงำนนัน้ ๆ
5.2. ในกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้กบั บุคคลอื่น บริษทั ฯ จะจัดให้มมี ำตรกำรทีเ่ หมำะสม
เพื่อคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิ ดเผยและเพื่อปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนและหน้ำทีก่ ำรคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ทัง้ นี้ ในกรณีท่ี
บริษัท ฯ มีค วำมจ ำเป็ น ต้ อ งเปิ ด เผยข้อ มู ล ส่ว นบุ ค คลของท่ ำ นไปต่ ำงประเทศ บริษัท ฯ จะ
ดำเนิ นกำรเพื่อ ทำให้แน่ ใจว่ำประเทศปลำยทำง องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือ ผู้รบั ข้อ มูล ใน
ต่ำงประเทศนัน้ มีมำตรฐำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ โดยในบำงกรณี บริษัทฯ
อำจขอควำมยินยอมของท่ำนสำหรับกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังต่ำงประเทศ
ดังกล่ำว
6. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมระยะเวลำที่จำเป็ นเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ในกำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตำมที่ประกำศฯ และกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
โดยระยะเวลำเก็บ รัก ษำข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลอำจจะเปลี่ย นแปลงไปโดยขึ้น อยู่ กับ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นกำร
ประมวลผลข้อ มูล ส่วนบุค คลนัน้ ๆ หลังจำกครบกำหนดระยะเวลำดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทฯ จะลบหรือ
ทำลำยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวจำกกำรจัดเก็บหรือระบบของบริษทั ฯ และของบุคคลอื่นซึ่งให้บริกำรแก่
บริษทั ฯ (ถ้ำมี) หรือทำให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำ นเป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั ท่ำนได้ อย่ำงไรก็ตำม
บริษทั ฯ อำจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อไปตำมระยะเวลำที่จำเป็ นตำมทีก่ ฎหมำยหรืออำยุควำมทำง
กฎหมำยอนุญำต ทัง้ นี้ เพื่อกำรก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรใช้สทิ ธิเรียกร้องตำมกฎหมำย
หรือกำรดำเนินคดีตำมกฎหมำยของบริษทั ฯ เป็ นต้น

7. สิ ทธิ ต่างๆ ของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสทิ ธิต่ำงๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนดังต่อไปนี้
ภำยใต้ หลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้ นี้ หำกท่ำน
ประสงค์ทจ่ี ะขอใช้สทิ ธิของท่ำนในข้อใด ท่ำนสำมำรถติดต่อมำยังบริษทั ฯ ตำมรำยละเอียดกำรติดต่อทีร่ ะบุ
ในท้ำยของประกำศฯ ฉบับนี้
7.1. สิ ทธิ ในการเพิ กถอนความยิ นยอม ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ อำศัยควำมยินยอมของท่ำนในกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่ำน ท่ำนมีสทิ ธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมที่
ท่ำนได้ให้ไว้กบั บริษทั ฯ ได้ ทัง้ นี้ กำรเพิกถอนควำมยินยอมของท่ำนจะไม่ส่งผลกระทบต่อ กำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนทีท่ ่ำนเคยให้ควำมยินยอมแล้วตำมกฎหมำย
7.2. สิ ท ธิ ในการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคล ท่ำนมีสทิ ธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนและ
ขอให้บริษัทฯ ทำสำเนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวให้แก่ท่ำน ทัง้ นี้ ตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำร
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
7.3. สิ ทธิ ในการขอให้ โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสทิ ธิท่จี ะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ
ท่ำน รวมถึงมีสทิ ธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
รำยอื่นหรือ ตัว ท่ำนเอง เว้นแต่ โดยสภำพไม่ส ำมำรถท ำได้ ทัง้ นี้ ตำมที่กฎหมำยว่ำด้ว ยกำร
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
7.4. สิ ทธิ ในการคัดค้ านการประมวลผลข้อมูล ท่ำนมีสทิ ธิขอคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้ในกรณี ท่กี ฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อ มูลส่วนบุคคล
กำหนด
7.5. สิ ทธิ ในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนอำจขอให้บริษทั ฯ ลบ ทำลำยหรือทำให้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลของท่ำนเป็ นข้อมูลทีไ่ ม่สำมำรถระบุตวั บุคคลได้ตำมทีก่ ฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลกำหนด
7.6. สิ ท ธิ ในการขอให้ ระงับ การใช้ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ท่ ำนมีส ิท ธิข อให้บ ริษัท ฯ ระงับ กำรเก็บ
รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในกรณีทก่ี ฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลกำหนด
7.7. สิ ทธิ ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ ถกู ต้ อง ท่ำนมีสทิ ธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
ให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็ นปั จจุบนั หรือไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด
7.8. สิ ทธิ ในการยื่นข้อร้องเรียน หำกท่ำนมีควำมกังวลหรือมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับแนวทำงกำรปฏิบตั ิ
ของบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุค คลของท่ำน โปรดติดต่อบริษัทฯ ผ่ ำนทำงช่อ งทำงติดต่อ
ตำมที่ระบุ ในท้ำยของประกำศฯ ฉบับ นี้ ทัง้ นี้ ในกรณี ท่ีมีเหตุให้เชื่อ ได้ว่ำบริษัทฯ ได้ทำกำร
ฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อ มูล ส่วนบุค คล ท่ำนมีสทิ ธิย่นื ข้อ ร้องเรียนต่อ พนักงำน
เจ้ำหน้ำทีผ่ มู้ อี ำนำจตำมระเบียบและวิธกี ำรตำมทีก่ ฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
กำหนด
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำคำร้องขอใช้สทิ ธิของท่ำนและดำเนินกำรตำมทีก่ ฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

8. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงประกาศฯ
บริษทั ฯ อำจทำกำรปรับปรุงหรือแก้ไขประกำศฯ นี้เป็ นครัง้ ครำวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล และกำรเปลี่ยนแปลงกำรดำเนินงำนของบริษัท โดยเมื่อมี
กำรเปลีย่ นแปลง บริษทั ฯ จะประกำศแจ้งกำรเปลีย่ นแปลงให้ทรำบผ่ำนทำงเว็บไซด์ของบริษทั ฯ และ/หรือ
แจ้งให้ท่ำนทรำบผ่ำนทำงอีเมล โดยหำกมีกรณี ท่ีต้องขอควำมยินยอมจำกท่ำนในกำรประมวลผลข้อมูล
บริษทั ฯ จะดำเนินกำรขอควำมยินยอมจำกท่ำนเพิม่ เติมด้วย
9. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล/วิ ธีการติ ดต่อ
หำกท่ำนมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับนโยบำยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล สำมำรถติดต่อสอบถำมได้ท่ี
คณะทำงำนคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทั ฯ (Personal Data Protection Officer : DPO)
1. นายรัฐภูมิ นันทปถวี

กรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
และประธานคณะทางานคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
อีเมลล์: Rattapoom@sncformer.com

2. นางสาวสิ นีนารถ ไทยสงวนวรกุล

ผูช้ ่วยประธานกรรมการบริ หาร
อีเมลล์: Sineenart@sncformer.com

3. นางสาวเนตรชนก ไทยสงวนวรกุล

ผูจ้ ดั การฝ่ าย SCM และเลขานุการบริ ษทั
อีเมลล์: Netchanok@sncformer.com

4. นายพรชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล

ผูจ้ ดั การแผนกตรวจสอบภายใน
อีเมลล์: Pornchai@sncformer.com

หรือนำส่งมำยังทีอ่ ยู่ของบริษทั ฯ : เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ตำบลบำงเพรียง อำเภอบำงบ่อ จังหวัด
สมุทรปรำกำร 10560

ประกำศ ณ วันที่ 1 มิถุนำยน 2565
พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงล่ำสุด ณ วันที่ 18 มิถุนำยน 2565

