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บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) ตระหนกัและเคารพในความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูสว่นบคุคล 

(ตามค านิยามที่ระบไุวด้า้นลา่ง) ดงันัน้ บรษัิทจงึไดจ้ดัท านโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (“นโยบายฉบบันี”้) ขึน้เพื่อ

อธิบายถงึวิธีการท่ีบรษัิทและ/หรอืกลุม่บรษัิท ปฏิบตัิตอ่ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น เช่น การเก็บรวบรวม การจดัเก็บรกัษา 

การใช ้การเปิดเผย รวมถงึสทิธิตา่ง ๆ ของท่าน เป็นตน้ เราจงึไดจ้ดัท านโยบายความเป็นสว่นตวั ซึง่ครอบคลมุถงึวธีิที่เรา

เก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย ถ่ายโอน และจดัเก็บขอ้มลูของทา่น 

ค านิยาม 

บรษัิท   หมายถึง บรษัิท เอสซีไอ อีเลคตรคิ จ ากดั (มหาชน) 

กลุม่บรษัิท หมายถึง นิติบคุคลใด ๆ ที่บรษัิทเป็นผูถื้อหุน้ขา้งมากไมว่า่โดยตรง หรอื โดยออ้มในนิติบคุคล

นัน้ หรอืบรษัิทมีอ านาจควบคมุหรอืบรหิาร ไมว่า่โดยการเป็นกรรมการเสยีงขา้งมากในนิติ

บคุคลนัน้ หรอืโดยสญัญา หรอืโดยประการอื่น 

ทา่น   หมายถึง ผูใ้ชบ้รกิารเว็บไซต ์

เจา้ของขอ้มลู หมายถึง บคุคลซึง่เป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล  

บคุคล หมายถึง บคุคลธรรมดา 

ขอ้มลูสว่นบคุคล  หมายถึง ขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลซึง่ท าใหส้ามารถระบตุวับคุคลนัน้ไดไ้มว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม 

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง ทัง้ที่มีผลใชบ้งัคบัใน

ปัจจบุนัและที่จะมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต บรษัิทจึงขอแจง้ใหท้า่นทราบวา่ บรษัิทไดม้กีารจดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของ

ทา่นผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทเทา่ที่จ าเป็นตามวตัถปุระสงคข์องบรษัิท จึงขอความยินยอมจากทา่นก่อนการจดัเก็บขอ้มลู

ดงักลา่ว โดยบรษัิทจะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นดว้ยวิธีการท่ีปลอดภยัและเหมาะสม 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู และเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคล บรษัิทและ/หรอืกลุม่บรษัิท จะใชว้ิธีการท่ีชอบดว้ย

กฎหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมและจดัเก็บขอ้มลู ตลอดจนเก็บรวบรวม และจดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคล 

อยา่งจ ากดัเพยีงเทา่ทีจ่  าเป็น ภายใตว้ตัถปุระสงคข์องบรษัิทและ/หรอืกลุม่บรษัิทเทา่นัน้ 

2. บรษัิทและ/หรอืกลุม่บรษัิท จะขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลู ก่อนท าการเก็บรวบรวม เวน้แต ่

2.1 เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนด 

2.2 เป็นไปเพื่อประโยชนข์องทา่น และการขอความยินยอมไมอ่าจกระท าไดใ้นเวลานัน้ 

2.3 เป็นไปเพื่อประโยชนเ์ก่ียวกบัชีวิต สขุภาพ หรอืความปลอดภยัของเจา้ของขอ้มลู 

2.4 เพื่อประโยชนแ์กก่ารสอบสวนของพนกังานสอบสวน หรอืการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 



นโยบายการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล  บมจ. เอสซีไอ อเีลคตริค 

 

หนา้ 2  
 

 

3. บรษัิทและ/หรอืกลุม่บรษัิท จะไมจ่ดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคล ซึง่เก่ียวกบัลกัษณะทางพนัธกุรรม พฤติกรรมทางเพศ 

หรอืขอ้มลูที่อาจเป็นผลรา้ย ท าใหเ้สยีช่ือเสยีง หรอือาจก่อใหเ้กิดความรูส้กึเก่ียวกบัการเลอืกปฏิบตัิโดยไมเ่ป็น

ธรรมหรอืความไมเ่ทา่เทยีมกนัแก่บคุคลใด เวน้แต ่

3.1 ไดร้บัความยินยอมเป็นหนงัสอืจากเจา้ของขอ้มลู 

3.2 เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนด 

3.3 เป็นไปเพื่อประโยชนข์องเจา้ของขอ้มลู และการขอความยินยอมไมอ่าจกระท าไดใ้นเวลานัน้ 

3.4 เพื่อประโยชนแ์กก่ารสอบสวนของพนกังานสอบสวน หรอืการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 

บรษัิทอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นผา่นทางเว็บไซต ์หรอืทางโทรศพัท ์ผา่นช่องทางดงัตอ่ไปนี  ้

1. เมื่อทา่นติดตอ่สอบถามขอ้มลู บรษัิทอาจขอขอ้มลูเก่ียวกบัทา่น เช่น ช่ือ อีเมล เบอรโ์ทรศพัท ์

2. เมื่อทา่นกรอกขอ้มลูเพื่อรบัขา่วสารจากทางบรษัิท หรอื สอบถามเรือ่งอื่นๆ 

3. บนัทกึผูเ้ขา้ชมเว็บไซต ์(Log Files)  หมายถงึ ไฟลข์อ้มลูจราจรคอมพิวเตอร ์เป็นขอ้มลูเก่ียวกบัการติดตอ่สือ่สาร

ของระบบคอมพวิเตอร ์แสดงถงึแหลง่ก าเนิด ตน้ทาง ปลายทาง เสน้ทาง เวลา วนัท่ี ปรมิาณ ระยะเวลาชนิดของ

บรกิาร หรอือื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการติดตอ่สือ่สารของระบบคอมพวิเตอร ์การใชบ้รกิารของบรษัิท ผา่นเว็บไซต ์

www.sci-mfgr.com เว็บไซตก์ลุม่บรษัิท มีการเก็บบนัทกึขอ้มลูการเขา้ออกและระหวา่งในการเขา้ใชบ้รกิารของ

ผูใ้ชบ้รกิารโดยอตัโนมตัิที่สามารถเช่ือมโยงขอ้มลูดงักลา่วกบัขอ้มลูที่ระบตุวับคุคลได ้เช่น หมายเลขไอพี (IP 

Address) ซึง่ใชเ้ป็นขอ้มลูที่เช่ือมโยงกลบัไปท่ีขอ้มลูการเช่ือมตอ่อนิเทอรเ์น็ต ซึง่อาจระบถุึงแหลง่ทีม่าในการ

โพสตห์รอืบคุคลที่โพสตไ์ด ้รวมถงึเว็บไซตท์ี่เขา้ – ออก ทัง้ก่อนและหลงั และประเภทของโปรแกรมบราวเซอร ์

(Browser) 

4. การใชค้กุกี ้(Cookies) หมายถึง ขอ้มลูขนาดเลก็ที่เว็บไซตส์ง่ไปเก็บไวก้บัเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีเขา้ชม

เว็บไซต ์เพื่อชว่ยใหเ้ว็บไซตจ์ดจ าขอ้มลูเขา้ชมของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล เช่น ภาษาทีเ่ลอืกใชเ้ป็นอนัดบัแรก 

ผูใ้ชข้องระบบ หรอืการตัง้คา่อื่น ๆ เมื่อเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลเขา้ชมเว็บไซตใ์นครัง้ถดัไป เว็บไซตจ์ะจดจ าไดว้า่

เป็นผูใ้ชท้ี่เคยเขา้ใชบ้รกิารแลว้ และตัง้คา่ตามที่เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนด จนกวา่เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล

จะลบคกุกี ้(Cookies) หรอืไมอ่นญุาตใหค้กุกี ้(Cookies) นัน้ท างานอีกตอ่ไป ซึง่เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล

สามารถทีจ่ะยอมรบัหรอืไมร่บัคกุกี ้(Cookies) ก็ได ้ในกรณีที่เลอืกที่จะไมร่บัหรอืลบคกุกี ้(Cookies) เว็บไซต์

อาจจะไมส่ามารถใหบ้รกิารหรอืไมส่ามารถแสดงผลไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

ทัง้นีบ้รษัิทจะน าขอ้มลูที่คกุกีไ้ดบ้นัทกึหรอืเก็บรวบรวมไว ้ไปใชใ้นการวเิคราะหเ์ชิงสถิติหรอืในกิจกรรมอื่นของ

บรษัิท เพื่อปรบัปรุงคณุภาพเพิ่มความสะดวกในการเยี่ยมชมเว็บไซตข์องบรษัิทแก่ทา่นตอ่ไป 

บรษัิทอาจใชบ้รกิารสารสนเทศของผูใ้หบ้รกิารซึง่เป็นบคุคลภายนอก เพื่อใหด้  าเนินการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคล ซึง่

บรษัิทจะเลอืกผูใ้หบ้รกิารท่ีเหมาะสมและปฏิบตัิตามขอ้ตกลงเก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลอยา่งเครง่ครดั 
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การน าขอ้มูลสว่นบุคคลไปใชอ้ยา่งจ ากดั 

1. บรษัิทและ/หรอืกลุม่บรษัิท จะใชเ้ปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลได ้ตอ่เมื่อไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลู และ

จะตอ้งเป็นการใชต้ามวตัถปุระสงคข์องบรษัิทและ/หรอืกลุม่บรษัิทเทา่นัน้ 

2. บรษัิทและ/หรอืกลุม่บรษัิท จะดแูลใหผู้ป้ฏิบตัิงานของส านกังานมใิหเ้ปิดเผย แสดง หรอืท าใหป้รากฏในลกัษณะ

อื่นใดซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคล นอกเหนือไปจากวตัถปุระสงคห์รอืตอ่บคุคลภายนอก เวน้แต ่

2.1 เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนด 

2.2 ไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลู 

2.3 เพื่อประโยชนแ์กก่ารสอบสวนของพนกังานสอบสวน หรอืการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 

3. ในบางกรณีบรษัิทและ/หรอืกลุม่บรษัิท อาจใหบ้คุคลหรอืหนว่ยงานอื่นเขา้ถงึหรอืใชข้อ้มลูสว่นบคุคลเทา่ที่จ าเป็น 

และเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ละอ านาจหนา้ที่ของบรษัิทและ/หรอืกลุม่บรษัิท ทัง้นี ้บรษัิทและ/หรอืกลุม่

บรษัิทจะตอ้งไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูก่อน 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

1. มีสทิธิ ขอเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลเก่ียวกบัตนเอง 

2. มีสทิธิ ขอแกไ้ข หรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูสว่นบคุคลของตนใหถ้กูตอ้งสมบรูณ ์

3. มีสทิธิ ขอระงบัการใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ก่ียวกบัตน 

4. มีสทิธิ ขอใหด้  าเนินการลบ หรอืท าลายขอ้มลูสว่นบคุคลที่เก่ียวกบัตน 

5. มีสทิธิ ขอใหเ้ปิดเผยถงึการไดม้าซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลที่เก่ียวกบัตน ในกรณีที่เป็นขอ้มลูซึง่ตนเองไมไ่ดใ้หค้วาม

ยินยอมในการรวบรวมหรอืจดัเก็บ 

อยา่งไรก็ตาม บรษัิทและ/หรอืกลุม่บรษัิท อาจปฏิเสธสทิธิของเจา้ของขอ้มลูได ้ในกรณีที่กฎหมายก าหนด หรอืในกรณี

ที่ขอ้มลูสว่นบคุคลถกูท าใหไ้มป่รากฏช่ือหรือสิง่บอกลกัษณะอนัสามารถระบตุวัตนไดอ้ีก 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายสว่นบุคคล 

บรษัิทและ/หรอืกลุม่บรษัิท อาจปรบัปรุงนโยบายสว่นบคุคลนีเ้ป็นครัง้คราวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงการ

ด าเนินงานของบรษัิทและ/หรอืกลุม่บรษัิท โดยมิตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลทราบลว่งหนา้ จึงขอแนะน าใหเ้จา้ของ

ขอ้มลูสว่นบคุคลอา่นนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลทกุครัง้ที่เยีย่มชมเว็บไซตข์องบรษัิทและ/หรอืกลุม่บรษัิท 
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การปฏิบัตติามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการตดิตอ่กับบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท 

ในกรณีที่เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล มีขอ้สงสยัหรอืขอ้เสนอแนะเก่ียวกบันโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืการ

ปฏิบตัิตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันี ้บรษัิทยนิดีตอบขอ้สงสยั และรบัฟังขอ้เสนอแนะ โดยเจา้ของ

ขอ้มลูสว่นบคุคลสามารถติดตอ่กบับรษัิทไดท้ี่  

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 1 ซอยอดุมสขุ 45 ถ. สขุมุวทิ 103 

บางจาก พระโขนง กทม 10260 

โทร : 02-3618014-5 #206 

อีเมล ์: orajid@sci-mfgr.com  

 

ปรบัปรุงลา่สดุ 24 เมษายน 2563 
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