
ประกาศความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) ส าหรบัคู่ค้า 
บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ากดั (มหาชน) 

 
บรษิทั เอส เอน็ ซ ีฟอรเ์มอร ์จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) ไดต้ระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรคุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนในฐำนะคู่คำ้ของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัท ำประกำศควำมเป็นส่วนตวั (Privacy 
Notice) ส ำหรบัคู่ค้ำ (“ประกาศฯ”) ฉบบันี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่ำนทรำบถงึวธิกีำรที่บรษิัทฯ ปฏบิตัติ่อขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่ำน ภำยใต้พระรำชบญัญัตคิุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมำยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง (“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งรวมถึงวธิกีำรเก็บรวบรวม ใช้ หรอื
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน (“ประมวลผลข้อมูล”) วัตถุประสงค์ของกำรประมวลผลข้อมูล 
ผลกระทบที่อำจเกดิขึน้จำกกำรไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคล ระยะเวลำในกำรเกบ็รกัษำขอ้มูลส่วนบุคคล บุคคล
หรอืหน่วยงำนทีอ่ำจเขำ้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำน ตลอดจนแจง้สทิธขิองท่ำนในฐำนะเจำ้ของขอ้มูลส่วน
บุคคล พรอ้มช่องทำงกำรตดิต่อบรษิทัฯ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

 
1. ประเภทของบคุคลท่ีบริษทัฯ ท าการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

ประเภทของบุคคลทีบ่รษิทัฯ ท ำกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลภำยใต้ประกำศฯ ฉบบันี้ ไดแ้ก่ คู่คำ้ 
ซึง่หมำยถงึ บุคคลทีเ่ขำ้เสนอรำคำเพือ่ขำยสนิคำ้ และ/หรอืใหบ้รกิำรแก่บรษิทัฯ ไม่ว่ำจะไดล้งทะเบยีนเป็น
คู่คำ้กบัทำงบรษิทัฯ แลว้หรอืไม่ และใหห้มำยรวมถงึ บุคคลธรรมดำทีเ่กีย่วขอ้งหรอืเป็นตวัแทนของคู่คำ้ซึ่ง
เป็นนิตบิุคคล เช่น กรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร พนกังำน ลูกจำ้ง ผูแ้ทน หรอืบุคคลธรรมดำอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้ง 
เป็นต้น และรวมถงึบุคคลที่มีขอ้มูลส่วนบุคคลปรำกฏในเอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนกบั
บรษิัทฯ เช่น ผู้ขำยหรอืตวัแทนขำยวตัถุดิบ ผู้ผลติและขำยอุปกรณ์/ชิ้นส่วน ผู้ให้บรกิำร ที่ปรกึษำ ผู้ส่ง
สนิคำ้ และผูป้ระสำนงำน เป็นตน้ ตลอดจนบุคคลผูเ้ขำ้เยีย่มชมบรษิทัฯ เพือ่ศกึษำดงูำนของบรษิทัฯ 

 
2. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีถกูเกบ็รวบรวม และวิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

2.1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ถูกเก็บรวบรวมและประมวลผลภำยใต้ประกำศฯ ฉบบันี้ หมำยถึง
ขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 
2.1.1. ข้อมูลส่วนตวั เช่น ชื่อ นำมสกุล ข้อมูลที่ปรำกฎในเอกสำรรำชกำร (เช่น ส ำเนำบัตร

ประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำหนังสอืเดนิทำง ส ำเนำทะเบยีนบ้ำน ส ำเนำใบขบัขี ่เป็นต้น) 
วนัเดอืนปีเกดิ อำยุ เพศ สญัชำต ิรูปถ่ำย ลำยมอืชื่อ ควำมสมัพนัธ์กบับุคคลในบรษิทัฯ
สถำนทีท่ ำงำน และต ำแหน่งงำน เป็นตน้ 

2.1.2. ข้อมูลกำรติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ไอดีส ำหรบัแอปพลิเคชัน่ต่ำง ๆ  
(เช่น Line WeChat WhatsApp เป็นตน้) ขอ้มลูผูท้ีส่ำมำรถตดิต่อในกรณีฉุกเฉิน เป็นตน้ 

2.1.3. ขอ้มูลคู่ค้ำที่เป็นนิติบุคคล เช่น ขอ้มูลบรษิัทเบื้องต้น ชื่อบรษิัท เลขทะเบียนนิตบิุคคล 
สถำนที่ตัง้บรษิัท หนังสอืรบัรองบรษิัท งบกำรเงนิปีล่ำสุด ใบอนุญำตประกอบกิจกำร
โรงงำน ส ำเนำ ภ.พ.09 ส ำเนำ ภ.พ.20 เป็นตน้ 
 



2.1.4. ขอ้มูลเกี่ยวกบัธุรกรรม เช่น รหสัคู่ค้ำ ค ำสัง่ซื้อสนิค้ำหรอืบรกิำร รำยละเอยีดของสนิค้ำ 
(เช่น รำยกำรสนิค้ำ จ ำนวนสนิค้ำ น ้ำหนักสุทธ ิคุณภำพของวตัถุดบิ และรำคำ เป็นต้น) 
ใบรบัสนิคำ้ สญัญำทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกรรม หรอืเอกสำรหลกัประกนั เป็นตน้ 

2.1.5. ขอ้มูลเกี่ยวกบักำรช ำระเงนิ เช่น จ ำนวนเงนิ เงื่อนไขกำรช ำระเงนิ เลขที่บญัชีธนำคำร 
รวมถงึขอ้มลูต่ำง ๆ ทีป่รำกฏในใบแจง้หนี้ และใบก ำกบัภำษ ีเป็นตน้  

2.1.6. ขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวำมละเอยีดอ่อน เช่น ศำสนำ ขอ้มูลสุขภำพ ขอ้มูลชวีภำพ (เช่น 
ลำยน้ิวมอื ภำพจ ำลองสแกนใบหน้ำ เป็นตน้) ประวตัอิำชญำกรรม เป็นตน้ 

2.1.7. ขอ้มลูอื่น ๆ เช่น ขอ้รอ้งเรยีน ขอ้เสนอแนะ ขอ้มลูบนัทกึภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหวผ่ำน
กลอ้งวงจรปิด (CCTV) หรอืบนัทกึกำรประชุม เป็นตน้ 

2.2. วธิกีำรทีบ่รษิทัฯ เกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคล 
2.2.1. ขอ้มลูสว่นบุคคลทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจำกท่ำนโดยตรง  

บริษัทฯ อำจได้รบัข้อมูลส่วนบุคคลมำจำกท่ำนโดยตรง เช่น เมื่อท่ำนติดต่อสื่อสำร 
สอบถำมขอ้มูล ให้ขอ้เสนอแนะ หรอืขอ้ร้องเรยีนแก่บรษิทัฯ ไม่ว่ำจะเป็นในรูปแบบลำย
ลกัษณ์อกัษร วำจำ หรอืโดยวธิกีำรอื่นใด เมื่อท่ำนตอบแบบฟอร์มกำรคดัเลอืกคู่ค้ำรำย
ใหม่ เมื่อท่ำนเขำ้ท ำสญัญำกบับรษิทัฯ เพื่อขำยสนิค้ำหรอืใหบ้รกิำรแก่บรษิทัฯ เมื่อท่ำน
ใหข้อ้มูลเพื่อกำรเขำ้เยีย่มชมบรษิทัฯ หรอืเมื่อท่ำนสง่มอบเอกสำรต่ำง ๆ ซึ่งมขีอ้มูลส่วน
บุคคลปรำกฏอยู่มำใหแ้ก่บรษิทัฯ เป็นตน้ 

2.2.2. ขอ้มลูสว่นบุคคลทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัมำโดยออ้ม 
บริษัทฯ อำจได้รบัข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนมำจำกแหล่งอื่น เช่น จำกแหล่งข้อมูล
สำธำรณะ แหล่งข้อมูลบรษิัทต้นสงักัด ตัวแทน/บุคลำกร หรอืผู้ใกล้ชิดของท่ำน หรอื
แหล่งขอ้มูลทำงกำรคำ้ ไม่ว่ำท่ำนจะเป็นผูเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลด้วยตนเองหรอืไดใ้ห้
ควำมยนิยอมแก่ผู้ใดในกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนดงักล่ำว ทัง้นี้ รวมไปถึง
กำรรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยอตัโนมตัผิ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น กำรใชคุ้กกี ้
(Cookies) หรอืเทคโนโลยอีื่น ๆ ที่คล้ำยคลึงกนั (รำยละเอยีดเพิม่เตมิโปรดดู นโยบำย
กำรใชคุ้กกี)้ 

 
3. การขอความยินยอม 

ในกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลของท่ำน ท่ำนจะไดร้บักำรแจง้ถงึรำยละเอยีดต่ำง ๆ ตำมทีร่ะบุใน
ประกำศฯ ฉบับนี้ ซึ่งหำกเป็นกรณีที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก ำหนดให้กำรเก็บ
รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลใดต้องไดร้บัควำมยนิยอมจำกท่ำน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ส ำหรบัขอ้มูลส่วนบุคคลที่
มีควำมละเอียดอ่อน บรษิัทฯ จะขอควำมยินยอมโดยชัดแจ้งจำกท่ำนก่อนหรอืขณะเก็บรวมรวบและ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ทัง้นี้ อำจมขีอ้ยกเว้นบำงประกำรตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองขอ้มูล
สว่นบุคคลก ำหนด 

 
 
 



ส ำหรบักรณีที่บรษิทัฯ ไดเ้ก็บรวมรวบและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไวก้่อนวนัทีก่ฎหมำย
ว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลมผีลใชบ้งัคบั บรษิทัฯ จะเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล
ของท่ำนต่อไปตำมวตัถุประสงคเ์ดมิทีบ่รษิทัฯ ไดแ้จง้ไวแ้ก่ท่ำน ซึง่ท่ำนมสีทิธยิกเลกิควำมยนิยอมดงักล่ำว
ได ้โดยตดิต่อมำยงับรษิทัฯ ตำมรำยละเอยีดกำรตดิต่อทีร่ะบุไวใ้นทำ้ยประกำศฯ ฉบบันี้ ทัง้นี้ บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธใินกำรพจิำรณำค ำขอยกเลกิควำมยนิยอมของท่ำน และด ำเนินกำรตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำร
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลก ำหนด  
 
4. วตัถปุระสงค ์และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  

4.1. บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำน เพื่อวตัถุประสงคต์่ำง ๆ ภำยใต้ฐำน
ทำงกฎหมำย ดงัต่อไปนี้ 
 

ล าดบั วตัถปุระสงค ์ ฐานทางกฎหมาย 

1 เพื่อเป็นขอ้มลูส ำหรบักำรลงทะเบยีนเปิดบญัชคีู่คำ้ และกำร
ตรวจสอบยนืยนัตวัตนของคู่คำ้ (Know Your Customer และ/
หรอื Due Diligence) เพื่อตรวจสอบสถำนะกำรด ำเนินกจิกำรและ
กำรเงนิของบรษิทั ประวตัขิองบรษิทั เพื่อประเมนิควำมเหมำะสม 
และควำมเสีย่งก่อนกำรตดัสนิใจเขำ้ท ำธุรกรรม รวมถงึเพื่อ
ตรวจสอบพสิจูน์ยนืยนัตวัตนของคู่คำ้ อ ำนำจกำรลงนำมผกูพนั
บรษิทัของตวัแทน หรอืผูต้ดิต่อของคู่คำ้ และคุณสมบตัขิองคู่คำ้
ในรปูแบบอื่น ๆ ตำมทีส่มควร 

ควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ย
กฎหมำยและเพื่อปฏบิตัติำมสญัญำ 
 

2 เพื่อกำรวเิครำะห ์ประเมนิ และคดัเลอืกคู่คำ้ หรอืบุคคลทีจ่ะมำ
เป็นคู่คำ้ รวมถงึกำรบรหิำรจดักำรกำรจดัซื้อจดัจำ้ง กำรเสนอ
รำคำ และเปรยีบเทยีบรำคำ  

ควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ย
กฎหมำยและเพื่อปฏบิตัติำมสญัญำ 
 

3 เพื่อเป็นขอ้มลูในกำรจดัท ำและปฏบิตัติำมสญัญำ และกำรวำง
หลกัประกนัตำมสญัญำ และด ำเนินกำรใด ๆ ทีจ่ ำเป็นต่อธนำคำร 
สถำบนักำรเงนิ และหน่วยงำนภำยนอกอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตำม
ควำมจ ำเป็นและสมควร 

ควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ย
กฎหมำยและเพื่อปฏบิตัติำมสญัญำ 

4 เพื่อกำรประสำนงำนเพื่อกำรซื้อสนิคำ้หรอืบรกิำร กำรช ำระรำคำ
ค่ำสนิคำ้หรอืบรกิำร และด ำเนนิกำรอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กำร
จดัท ำค ำสัง่ซื้อสนิคำ้หรอืบรกิำร กำรขนสง่สนิคำ้ กำรตรวจรบั
สนิคำ้ เป็นตน้ 

ควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ย
กฎหมำยและเพื่อปฏบิตัติำมสญัญำ 
 

  
 
 
 
 
 

 



ล าดบั วตัถปุระสงค ์ ฐานทางกฎหมาย 

5 เพื่อกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ และ
ค ำสัง่โดยชอบดว้ยกฎหมำยของหน่วยงำนของรฐัและเจำ้หน้ำที่ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กรมสรรพำกร กรมศุลกำกร กรมพฒันำธุรกจิ
กำรคำ้ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส ำนักงำคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล และหน่วยงำนภำยนอกอื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้งและจ ำเป็นตำมสมควร 

ควำมจ ำเป็นเพื่อปฏบิตัติำมกฎหมำย 

6 เพื่อกำรก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งและกำรใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตำมกฎหมำย 
หรอืกำรปฏบิตัติำมค ำสัง่ศำล เจำ้พนักงำน หรอืเจำ้หน้ำทีผู่ม้ี
อ ำนำจตำมกฎหมำย เช่น ต ำรวจ อยักำร พนักงำนสอบสวน 
พนักงำนบงัคบัคด ีเป็นตน้ 

ควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ย
กฎหมำย และเพื่อปฏบิตัติำมกฎหมำย 
 

7 เพื่อกำรด ำเนินกำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดเกีย่วกบัคู่คำ้ใน
ระบบของบรษิทัฯ เพื่อใหม้คีวำมครบถว้นถูกตอ้ง เป็นปัจจบุนั 
และไม่ก่อใหเ้กดิควำมเขำ้ใจผดิ 

ควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ย
กฎหมำย 

8 เพื่อกำรเปิดเผยขอ้มลูทีจ่ ำเป็นต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี หรอืนักลงทุน
ของบรษิทัฯ 

ควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ย
กฎหมำย 

9 เพื่อกำรตรวจสอบดแูลควำมสงบเรยีบรอ้ย รกัษำควำมปลอดภยั 
หรอืระงบัเหตุกำรณ์ใด ๆ ทีอ่ำจเป็นอนัตรำยต่อชวีติ รำ่งกำย 
ทรพัยส์นิของบุคคลและบรษิทัฯ และเพื่อกำรบรหิำรจดักำรดำ้น
สุขภำพอนำมยั เช่น กำรตดิตัง้และบนัทกึภำพจำกกลอ้งวงจรปิด 
(CCTV) กำรสอบถำมประวตัสิุขภำพ โรคตดิต่อ และประวตัิ
อำชญำกรรม เป็นตน้  

ควำมจ ำเป็นเพื่อปฏบิตัติำมกฎหมำยและ
เพื่อป้องกนัหรอืระงบัอนัตรำยต่อชวีติ 
ร่ำงกำย หรอืสุขภำพของบุคคล  

10 เพื่อกำรประเมนิ เสนอแนะ หรอืรอ้งเรยีนต่อคู่คำ้ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั
คู่คำ้ หรอืบุคคลอื่นใดทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนั 

ควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ย
กฎหมำย 

11 เพื่อกำรเกบ็และใชข้อ้มลูของคู่คำ้ เช่น ชื่อ นำมสกุล ต ำแน่ง 
ภำพถ่ำย ภำพเคลื่อนไหว เพื่อกำรเผยแพร่ประชำสมัพนัธผ่์ำน
ช่องทำงต่ำง ๆ เช่น เวบ็ไซดข์องบรษิทัฯ สือ่ออนไลน์ วดีทีศัน์ 
โทรทศัน์ สิง่พมิพ ์งำนสมัมนำ เป็นตน้ 

ควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ย
กฎหมำย 
 

 
4.2. เนื่องจำกขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนที่บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรประมวลผลนัน้ เป็นข้อมูลมคีวำม

จ ำเป็นและเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำย หรอืมคีวำมจ ำเป็นเพื่อกำรเขำ้ท ำสญัญำกบั
ท่ำน ภำยใต้วตัถุประสงค์ที่ก ำหนดในขอ้ 4.1 ขำ้งต้น หำกท่ำนไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลที่จ ำเป็น
ดงักล่ำวแก่บรษิัทฯ อำจมีผลกระทบทำงกฎหมำย หรอือำจท ำให้บรษิัทฯ ไม่สำมำรถเข้ำท ำ
สญัญำกบัท่ำนได้ หรอืไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำที่ภำยใต้สญัญำที่ได้ท ำกบัท่ำนได้ (แล้วแต่กรณี) 
ในกรณีดงักล่ำวบรษิทัฯ อำจมคีวำมจ ำเป็นตอ้งปฏเิสธ/ยกเลกิกำรท ำสญัญำกบัท่ำน 



4.3. ในกรณีที่บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในลกัษณะ และ/หรอืเพื่อ
วตัถุประสงค์ที่ไม่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้ำงต้น บรษิัทฯ จะจดัให้มนีโยบำยหรอื
ประกำศเกี่ยวกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเพิม่เตมิ และ/หรอืมหีนังสอืไปยงัท่ำนเพื่ออธบิำย
กำรประมวลผลขอ้มลูในลกัษณะดงักล่ำว เพือ่พจิำรณำประกอบกบัประกำศฯ ฉบบัน้ี 

 
5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1. ภำยใต้วตัถุประสงค์ตำมข้อ 4. ของประกำศฯ ฉบับนี้และตำมหลกัเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนด 
บรษิทัฯ อำจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนใหแ้ก่บุคคลและหน่วยงำนเท่ำทีจ่ ำเป็นและสมควร 
ดงัต่อไปนี้ 
(ก) บุคคล หรอืหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอืของบรษิทัฯ  
(ข) คู่ค้ำทำงธุรกิจ ผู้ให้บรกิำร และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บรษิัทฯ มอบหมำยหรือ

ว่ำจำ้งใหท้ ำหน้ำทีบ่รหิำรจดักำร/ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลใหแ้ก่บรษิทัฯ ในกำรใหบ้รกิำร
ต่ำง ๆ กำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ บรกิำรช ำระเงิน บรกิำรขนส่ง บริกำร
ประกนัภยั กำรท ำกำรตลำด หรอืบรกิำรอื่นใดทีอ่ำจเป็นประโยชน์ต่อท่ำน หรอืเกีย่วขอ้งกบั
กำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เช่น ธนำคำรพำณิชย ์ผูใ้หบ้รกิำรขนสง่ เป็นตน้ 

(ค) ที่ปรกึษำของบรษิัทฯ เช่น ที่ปรกึษำกฎหมำย ผู้ตรวจสอบบญัช ีหรอืผู้เชี่ยวชำญอื่นใดทัง้
ภำยใน และภำยนอกของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

(ง) ผูถ้อืหุน้ หรอืนกัลงทุนของบรษิทัฯ 
(จ) หน่วยงำน องค์กร หรอืเจ้ำหน้ำที่ของรฐัทีม่หีน้ำที่ก ำกบัดูแลตำมกฎหมำย หรอืทีร่อ้งขอให้

เปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลโดยอำศยัอ ำนำจตำมกฎหมำย หรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนกำรทำง
กฎหมำย หรอืที่ได้รบัอนุญำตตำมกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง เช่น กรมสรรพำกร กรมศุลกำกร 
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำต ิศำล และกรมบงัคบัคด ีเป็นตน้ 

(ฉ) บุคคลหรอืหน่วยงำนอื่นใดที่ท่ำนให้ควำมยนิยอมให้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อ
บุคคล หรอืหน่วยงำนนัน้ ๆ  

5.2. ในกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนใหก้บับุคคลอื่น บรษิทัฯ จะจดัใหม้มีำตรกำรทีเ่หมำะสม
เพื่อคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่ไดเ้ปิดเผยและเพื่อปฏบิตัติำมมำตรฐำนและหน้ำทีก่ำรคุ้มครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล ตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนด ทัง้นี้  ในกรณีที่
บริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปต่ำงประเทศ บริษัทฯ จะ
ด ำเนินกำรเพื่อท ำให้แน่ใจว่ำประเทศปลำยทำง องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรอืผู้รบัข้อมูลใน
ต่ำงประเทศนัน้มมีำตรฐำนกำรคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ โดยในบำงกรณี บรษิัทฯ 
อำจขอควำมยนิยอมของท่ำนส ำหรบักำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงัต่ำงประเทศ
ดงักล่ำว 

 
 
 



6. ระยะเวลาเกบ็รกัษาข้อมูลส่วนบุคคล 
บรษิัทฯ จะเก็บรกัษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมระยะเวลำที่จ ำเป็นเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ในกำร

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตำมที่ประกำศฯ และกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนด 
โดยระยะเวลำเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลอำจจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในกำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ๆ หลงัจำกครบก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวข้ำงต้น บรษิัทฯ จะลบหรอื
ท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวจำกกำรจดัเก็บหรอืระบบของบรษิทัฯ และของบุคคลอื่นซึ่งให้บรกิำรแก่
บรษิทัฯ (ถ้ำม)ี หรอืท ำให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นขอ้มูลที่ไม่สำมำรถระบุตวัท่ำนได้ อย่ำงไรก็ตำม 
บรษิทัฯ อำจเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อไปตำมระยะเวลำที่จ ำเป็นตำมทีก่ฎหมำยหรอือำยุควำมทำง
กฎหมำยอนุญำต ทัง้นี้ เพื่อกำรก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตำมกฎหมำย หรอืกำรใช้สทิธเิรยีกรอ้งตำมกฎหมำย 
หรอืกำรด ำเนินคดตีำมกฎหมำยของบรษิทัฯ เป็นตน้  

 
7. สิทธิต่างๆ ของท่านเก่ียวกบัข้อมูลส่วนบุคคล 

ในฐำนะเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ำนมสีทิธติ่ำงๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนดงัต่อไปนี้ 
ภำยใต้ หลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงื่อนไขตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ทัง้นี้ หำกท่ำน
ประสงคท์ีจ่ะขอใชส้ทิธขิองท่ำนในขอ้ใด ท่ำนสำมำรถตดิต่อมำยงับรษิทัฯ ตำมรำยละเอยีดกำรตดิต่อทีร่ะบุ
ในทำ้ยของประกำศฯ ฉบบัน้ี 

7.1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ในกรณีทีบ่รษิทัฯ อำศยัควำมยนิยอมของท่ำนในกำรเก็บ
รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลฯ ของท่ำน ท่ำนมสีทิธใินกำรเพกิถอนควำมยนิยอมที่
ท่ำนได้ใหไ้วก้บับรษิทัฯ ได้ ทัง้นี้ กำรเพกิถอนควำมยนิยอมของท่ำนจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำร
ประมวลผลขอ้มลูสว่นทีท่่ำนเคยใหค้วำมยนิยอมแลว้ตำมกฎหมำย 

7.2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมสีทิธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนและ
ขอให้บรษิัทฯ ท ำส ำเนำข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่ำวให้แก่ท่ำน ทัง้นี้  ตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำร
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลก ำหนด 

7.3. สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมสีทิธทิี่จะขอรบัขอ้มูลส่วนบุคคลเกี่ยวกบั
ท่ำน รวมถึงมสีทิธขิอให้ส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงัผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล
รำยอื่นหรอืตัวท่ำนเอง เว้นแต่โดยสภำพไม่สำมำรถท ำได้ ทัง้นี้ ตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำร
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลก ำหนด 

7.4. สิทธิในการคดัค้านการประมวลผลข้อมูล ท่ำนมสีทิธขิอคดัค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้ในกรณีที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ก ำหนด 

7.5. สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนอำจขอใหบ้รษิทัฯ ลบ ท ำลำยหรอืท ำใหข้อ้มลูสว่น
บุคคลของท่ำนเป็นขอ้มูลทีไ่ม่สำมำรถระบุตวับุคคลได้ตำมทีก่ฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูล
สว่นบุคคลก ำหนด 



7.6. สิทธิในการขอให้ระงบัการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิขอให้บรษิัทฯ ระงบักำรเก็บ
รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในกรณีทีก่ฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูล 
สว่นบุคคลก ำหนด 

7.7. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกูต้อง ท่ำนมสีทิธขิอแก้ไขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน
ใหถู้กตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์ เป็นปัจจุบนั หรอืไมก่่อใหเ้กดิควำมเขำ้ใจผดิ 

7.8. สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน หำกท่ำนมคีวำมกงัวลหรอืมขีอ้สงสยัเกี่ยวกบัแนวทำงกำรปฏบิตัิ
ของบรษิัทฯ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน โปรดติดต่อบรษิัทฯ ผ่ำนทำงช่องทำงติดต่อ
ตำมที่ระบุในท้ำยของประกำศฯ ฉบับนี้ ทัง้นี้  ในกรณีที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่ำบรษิัทฯ ได้ท ำกำร 
ฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสทิธิยื่นข้อร้องเรยีนต่อพนักงำน
เจำ้หน้ำทีผู่ม้อี ำนำจตำมระเบยีบและวธิกีำรตำมทีก่ฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
ก ำหนด 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินกำรพจิำรณำค ำรอ้งขอใชส้ทิธขิองท่ำนและด ำเนินกำรตำมทีก่ฎหมำยว่ำ
ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลก ำหนด 

 
8. การทบทวนและเปล่ียนแปลงประกาศฯ 

บรษิทัฯ อำจท ำกำรปรบัปรุงหรอืแก้ไขประกำศฯ นี้เป็นครัง้ครำวเพื่อให้สอดคล้องกบัขอ้ก ำหนดตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล และกำรเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินงำนของบรษิัท โดยเมื่อมี
กำรเปลีย่นแปลง บรษิทัฯ จะประกำศแจง้กำรเปลีย่นแปลงใหท้รำบผ่ำนทำงเวบ็ไซด์ของบรษิทัฯ และ/หรอื
แจ้งให้ท่ำนทรำบผ่ำนทำงอีเมล โดยหำกมกีรณีที่ต้องขอควำมยนิยอมจำกท่ำนในกำรประมวลผลขอ้มูล 
บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรขอควำมยนิยอมจำกท่ำนเพิม่เตมิดว้ย 
 
9. ข้อมูลเก่ียวกบัผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบุคคล/วิธีการติดต่อ 

หำกท่ำนมขีอ้สงสยัเกีย่วกบันโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล สำมำรถตดิต่อสอบถำมไดท้ี่
คณะท ำงำนคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของบรษิทัฯ (Personal Data Protection Officer : DPO)  

 
1. นายรัฐภูมิ นนัทปถวี กรรมการผูจ้ดัการอาวุโส ฝ่ายบญัชีและการเงิน  

และประธานคณะท างานคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

อีเมลล:์ Rattapoom@sncformer.com 

2. นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล  ผูช่้วยประธานกรรมการบริหาร 

อีเมลล:์ Sineenart@sncformer.com 

 



3. นางสาวเนตรชนก ไทยสงวนวรกุล    ผูจ้ดัการฝ่าย SCM และเลขานุการบริษทั 

อีเมลล:์ Netchanok@sncformer.com 

4. นายพรชยั ศิริกิจพาณิชยก์ูล     ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน 

อีเมลล:์ Pornchai@sncformer.com 

หรอืน ำสง่มำยงัทีอ่ยู่ของบรษิทัฯ : เลขที ่333/3 หมู่ 6 ต ำบลบำงเพรยีง อ ำเภอบำงบ่อ จงัหวดั 
สมุทรปรำกำร 10560 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่1 มถิุนำยน 2565 

พจิำรณำทบทวนและปรบัปรุงล่ำสุด ณ วนัที ่18 มถิุนำยน 2565 
 


