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นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัท  เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

 
บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความส าคญัของการคุม้ครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดท านโยบายการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) 
(“นโยบำยฯ”) ขึ้น เพื่ออธิบายถึงวิธีการท่ีบริษทัฯ ปฏิบติัต่อขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม การจดัเก็บ
รักษา การใช ้การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นตน้ ในการน้ี เพื่อใหเ้จา้ของขอ้มูล
ไดรั้บทราบถึงนโยบายในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัฯ จึงประกาศนโยบายฯ ดงัต่อไปน้ี 

 
1. ค ำนิยำม 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ ตวัอย่างเช่น ช่ือ นามสกุล หมายเลขโทรศพัท ์ท่ีอยู่ อีเมลล ์
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน เป็นตน้ 

“ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมละเอยีดอ่อน” หมายถึง ขอ้มูลท่ีเป็นเร่ืองส่วนบุคคลโดยแทข้องบุคคล แต่มีความ
ละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเส่ียงในการเลือกปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เช้ือชาติ เผ่าพนัธุ์ ความคิดเห็นทางการ
เมือง ความเช่ือในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ 
ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ หรือขอ้มูลอ่ืนใด ซ่ึงกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล
ในท านองเดียวกนัตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด ซ่ึงบริษทัฯ ตอ้งด าเนินการ
ด้วยความระมดัระวงัเป็นพิเศษ โดยบริษทัฯ จะเก็บรวมรวบ  ใช้ และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความ
อ่อนไหว ต่อเม่ือได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือในกรณีท่ีบริษทัฯ มีความ
จ าเป็นตอ้งด าเนินการตามท่ีกฎหมายอนุญาต 

“เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีขอ้มูลส่วนบุคคล
สามารถระบุตวัตนของบุคคลนั้นได ้ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

“กำรประมวลผล” หมายถึง การด าเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย การลบ หรือการท าลาย
ขอ้มูลส่วนบุคคล 

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีตดัสินใจเก่ียวกับการเก็บ
รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 
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“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงด าเนินการเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้
หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี บุคคลหรือนิติบุคคล ซ่ึง
ด าเนินการดงักล่าวไม่เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

“คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง คณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้น โดยมีหนา้ท่ีและ
อ านาจก ากบัดูแล ออกหลกัเกณฑ์ มาตรการ หรือขอ้ปฏิบติัอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 
2. กำรเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวตัถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการท่ีชอบด้วย
กฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะท าเพียงเท่าท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินงานภายใตว้ตัถุประสงค์
ของบริษทัฯ เท่านั้น ทั้งน้ี บริษทัฯ จะด าเนินการให้เจา้ของขอ้มูล รับรู้ ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ตามแบบวิธีการของบริษทัฯ กรณีท่ีบริษทัฯ จดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ่อนของเจา้ของข้อมูล 
บริษทัฯ จะขอความยนิยอมโดยชดัแจง้จากเจา้ของขอ้มูลก่อนหรือขณะท าการเก็บรวบรวม เวน้แต่การเก็บขอ้มูล
ส่วนบุคคลและขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ่อนจะเขา้ขอ้ยกเวน้ตามท่ีพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดไว ้

 
3. วัตถุประสงค์ของกำรเกบ็รวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะเก็บรวบรวม หรือใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของ
บริษทัฯ เช่น การจดัซ้ือจดัจา้ง การท าสัญญา การท าธุรกรรมทางการเงิน การด าเนินกิจกรรมของบริษทัฯ การ
ติดต่อประสานงานต่าง ๆ หรือเพื่อปรับปรุงคุณภาพการท างานของบริษทัฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น 
การจดัท าฐานขอ้มูล วิเคราะห์และพฒันากระบวนการด าเนินงานของบริษทัฯ และเพื่อวตัถุประสงค์อ่ืนใดท่ี 
ไม่ตอ้งห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่อการด าเนินงานของ
บริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะจดัเก็บและใชข้อ้มูลดงักล่าวตามระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นตามวตัถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้เจา้ของ
ขอ้มูลหรือตามท่ีกฎหมายก าหนดไวเ้ท่านั้น 

บริษทัฯ จะไม่กระท าการใด ๆ ท่ีแตกต่างจากท่ีระบุไวใ้นวตัถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม หรือใช้ขอ้มูล
ส่วนบุคคล เวน้แต่ 

(1) ไดแ้จง้วตัถุประสงคใ์หม่ใหแ้ก่เจา้ของขอ้มูลทราบ และไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูล 
(2) เป็นการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4. กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลไปใหบุ้คคลอ่ืนใดโดยปราศจากความยนิยอม และ
จะเปิดเผยขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ท่ีได้มีการแจ้งไว ้อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
บริษทัฯ และการให้บริการแก่เจา้ของขอ้มูล บริษทัฯ อาจมีความจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของ
ขอ้มูลให้แก่บริษทัในเครือ หรือบุคคลอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เช่น ผูใ้ห้บริการต่าง ๆ ท่ีตอ้งด าเนินงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล โดยในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคคลดงักล่าว บริษทัฯ จะด าเนินการให้
บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็นความลบั และไม่น าไปใชเ้พื่อวตัถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือจาก
ขอบเขตท่ีบริษทัฯ ไดก้ าหนดไว ้

นอกจากน้ี บริษทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล ภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด เช่น 
การเปิดเผยขอ้มูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ  หรือ หน่วยงานก ากับดูแล รวมถึงในกรณีท่ีมีการ 
ร้องขอให้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมาย เช่น การร้องขอขอ้มูลเพื่อการฟ้องร้องหรือ
ด าเนินคดีตามกฎหมาย หรือการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอ่ืน ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการทางกฎหมาย 

 
5. กำรจัดเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลไวต้ามระยะเวลาท่ีจ าเป็นในระหวา่งท่ีเจา้ของขอ้มูล
มีความสัมพนัธ์อยู่กบับริษทัฯ หรือตลอดระยะเวลาท่ีจ าเป็นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งในนโยบายฯ 
ฉบบัน้ี อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ อาจมีความจ าเป็นตอ้งเก็บรักษาไวต่้อไปภายหลงัจากนั้นหากมีกฎหมายก าหนด
หรืออนุญาตไว ้เช่น จดัเก็บไวเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นการพิสูจน์ตรวจสอบกรณีอาจเกิดขอ้พิพาทภายในอายุความ
ตามท่ีกฎหมายก าหนดเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี เป็นตน้ 

ทั้งน้ี บริษทัฯ จะลบ หรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล หรือท าใหเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุถึงตวัตนของท่าน
ไดเ้ม่ือหมดความจ าเป็น หรือส้ินสุดระยะเวลาดงักล่าว 
 
6. แนวทำงในกำรด ำเนินกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะก าหนดมาตรการต่าง ๆ รวมถึงมาตรการด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วน
บุคคลท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ หลกัเกณฑ์ และแนวปฏิบติัดา้นการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่
พนกังานของบริษทัฯ และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงสนบัสนุนและส่งเสริมใหพ้นกังานมีความรู้ และตระหนกั
ถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การจดัเก็บรักษา การใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ
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เจา้ของขอ้มูล โดยพนกังานของบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายฯ และแนวปฏิบติัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
ตามท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้เพื่อให้บริษทัฯ สามารถปฏิบติัตามนโยบายฯ และกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
 
7. สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิภายใตพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซ่ึงรวมถึงสิทธิ
ดงัต่อไปน้ี 

7.1. สิทธิในการไดรั้บแจง้ใหท้ราบ 
7.2. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดใ้ห้ความยินยอมไว ้ทั้งน้ี 

การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ท่ีไดใ้หค้วามยนิยอมไวแ้ลว้ 

7.3. สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลและขอท าส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิดเผยการ
ไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเจา้ของขอ้มูลไม่ไดใ้หค้วามยนิยอม 

7.4. สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง 
7.5. สิทธิในการลบขอ้มูลส่วนบุคคล 
7.6. สิทธิในการระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล 
7.7. สิทธิในการใหโ้อนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคล 
7.8. สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
เจ้าของขอ้มูลสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวขา้งตน้ได้ โดยยื่นค าร้องขอใช้สิทธิเป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงั

บริษทัฯ หรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบฟอร์มท่ีบริษทัฯ ก าหนด ผ่าน “ช่องทางการติดต่อ” 
ดา้นล่าง โดยบริษทัฯ จะพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาค าร้องให้แก่เจา้ของขอ้มูล ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บค าร้องดงักล่าว ทั้งน้ี บริษทัฯ อาจปฏิเสธสิทธิของเจา้ของขอ้มูลไดใ้นกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดไว ้
 
8. คุกกี ้(Cookies) และกำรใช้คุกกี ้

ในการเข้าใช้งานเว็บไซด์ของบริษทัฯ จะมีการใช้งานคุกก้ี เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ คุกก้ี
บางส่วนมีความจ าเป็นเพื่อให้เว็บไซตมี์การท างานไดอ้ย่างเหมาะสม และบางส่วนเป็นคุกก้ีเพื่อมีไวเ้พื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต ์ผูใ้ชง้านสามารถศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมไดใ้นนโยบายคุกก้ีของบริษทัฯ 
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9. ช่องทำงกำรติดต่อ  
หากท่านมีขอ้สงสัยเก่ียวกบันโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อสอบถามไดท่ี้คณะท างาน

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ (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 

 
หรือน าส่งมายงัท่ีอยู่ของบริษทัฯ: เลขท่ี 333/3 หมู่ 6 ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 
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10. กำรทบทวนและเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษทัฯ อาจท าการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายฯ น้ีเป็นคร้ังคราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดตาม

กฎหมาย การเปล่ียนแปลงการด าเนินงานของบริษทัฯ รวมถึงขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยบริษทัฯ จะประกาศแจง้การเปล่ียนแปลงใหท้ราบอยา่งชดัเจน ก่อนจะเร่ิมด าเนินการเปล่ียนแปลง 

พิจารณาทบทวนและประกาศใช ้ณ วนัท่ี [*] 2565    

 
 

……………………………………………………….  
(ดร. สมชยั  ไทยสงวนวรกุล) 
ประธานกรรมการบริหาร 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

……………………………………………………….  
(นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล) 
ประธานกรรมการบริษทั 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 


