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บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จากัด (มหาชน) (บริษัท) ตระหนักและเคารพในความเป็ นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล
(ตามคานิยามที่ระบุไว้ดา้ นล่าง) ดังนัน้ บริษัทจึงได้จดั ทานโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบายฉบับนี”้ ) ขึน้ เพื่อ
อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทและ/หรือกลุม่ บริษัท ปฏิบตั ิตอ่ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา
การใช้ การเปิ ดเผย รวมถึงสิทธิตา่ ง ๆ ของท่าน เป็ นต้น เราจึงได้จดั ทานโยบายความเป็ นส่วนตัว ซึง่ ครอบคลุมถึงวิธีที่เรา
เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย ถ่ายโอน และจัดเก็บข้อมูลของท่าน
คานิยาม
บริษัท

หมายถึง บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จากัด (มหาชน)

กลุม่ บริษัท

หมายถึง นิติบคุ คลใด ๆ ที่บริษัทเป็ นผูถ้ ือหุน้ ข้างมากไม่วา่ โดยตรง หรือ โดยอ้อมในนิติบคุ คล
นัน้ หรือบริษัทมีอานาจควบคุมหรือบริหาร ไม่วา่ โดยการเป็ นกรรมการเสียงข้างมากในนิติ
บุคคลนัน้ หรือโดยสัญญา หรือโดยประการอื่น

ท่าน

หมายถึง ผูใ้ ช้บริการเว็บไซต์

เจ้าของข้อมูล

หมายถึง บุคคลซึง่ เป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคล

หมายถึง บุคคลธรรมดา

ข้อมูลส่วนบุคคล

หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึง่ ทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทัง้ ที่มีผลใช้บงั คับใน
ปั จจุบนั และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต บริษัทจึงขอแจ้งให้ทา่ นทราบว่า บริษัทได้มกี ารจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเท่าที่จาเป็ นตามวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงขอความยินยอมจากท่านก่อนการจัดเก็บข้อมูล
ดังกล่าว โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการที่ปลอดภัยและเหมาะสม
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
1. ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทและ/หรือกลุม่ บริษัท จะใช้วิธีการทีช่ อบด้วย
กฎหมายและเป็ นธรรมในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเก็บรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
อย่างจากัดเพียงเท่าทีจ่ าเป็ น ภายใต้วตั ถุประสงค์ของบริษัทและ/หรือกลุม่ บริษัทเท่านัน้
2. บริษัทและ/หรือกลุม่ บริษัท จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ก่อนทาการเก็บรวบรวม เว้นแต่
2.1 เป็ นกรณีที่กฎหมายกาหนด
2.2 เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทาได้ในเวลานัน้
2.3 เป็ นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของเจ้าของข้อมูล
2.4 เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
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3. บริษัทและ/หรือกลุม่ บริษัท จะไม่จดั เก็บข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ เกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรม พฤติกรรมทางเพศ
หรือข้อมูลที่อาจเป็ นผลร้าย ทาให้เสียชื่อเสียง หรืออาจก่อให้เกิดความรูส้ กึ เกี่ยวกับการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ น
ธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกันแก่บคุ คลใด เว้นแต่
3.1 ได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจากเจ้าของข้อมูล
3.2 เป็ นกรณีที่กฎหมายกาหนด
3.3 เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล และการขอความยินยอมไม่อาจกระทาได้ในเวลานัน้
3.4 เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางเว็บไซต์ หรือทางโทรศัพท์ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี ้
1. เมื่อท่านติดต่อสอบถามข้อมูล บริษัทอาจขอข้อมูลเกี่ยวกับท่าน เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์
2. เมือ่ ท่านกรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสารจากทางบริษัท หรือ สอบถามเรือ่ งอื่นๆ
3. บันทึกผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ (Log Files) หมายถึง ไฟล์ขอ้ มูลจราจรคอมพิวเตอร์ เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสือ่ สาร
ของระบบคอมพิวเตอร์ แสดงถึงแหล่งกาเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของ
บริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสือ่ สารของระบบคอมพิวเตอร์ การใช้บริการของบริษัท ผ่านเว็บไซต์
www.sci-mfgr.com เว็บไซต์กลุม่ บริษัท มีการเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกและระหว่างในการเข้าใช้บริการของ
ผูใ้ ช้บริการโดยอัตโนมัติที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลที่ระบุตวั บุคคลได้ เช่น หมายเลขไอพี (IP
Address) ซึง่ ใช้เป็ นข้อมูลที่เชื่อมโยงกลับไปที่ขอ้ มูลการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึง่ อาจระบุถึงแหล่งทีม่ าในการ
โพสต์หรือบุคคลที่โพสต์ได้ รวมถึงเว็บไซต์ที่เข้า – ออก ทัง้ ก่อนและหลัง และประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์
(Browser)
4. การใช้คกุ กี ้ (Cookies) หมายถึง ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์สง่ ไปเก็บไว้กบั เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้าชม
เว็บไซต์ เพื่อช่วยให้เว็บไซต์จดจาข้อมูลเข้าชมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ภาษาทีเ่ ลือกใช้เป็ นอันดับแรก
ผูใ้ ช้ของระบบ หรือการตัง้ ค่าอื่น ๆ เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าชมเว็บไซต์ในครัง้ ถัดไป เว็บไซต์จะจดจาได้วา่
เป็ นผูใ้ ช้ที่เคยเข้าใช้บริการแล้ว และตัง้ ค่าตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด จนกว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
จะลบคุกกี ้ (Cookies) หรือไม่อนุญาตให้คกุ กี ้ (Cookies) นัน้ ทางานอีกต่อไป ซึง่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
สามารถทีจ่ ะยอมรับหรือไม่รบั คุกกี ้ (Cookies) ก็ได้ ในกรณีที่เลือกที่จะไม่รบั หรือลบคุกกี ้ (Cookies) เว็บไซต์
อาจจะไม่สามารถให้บริการหรือไม่สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง
ทัง้ นีบ้ ริษัทจะนาข้อมูลที่คกุ กีไ้ ด้บนั ทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือในกิจกรรมอื่นของ
บริษัท เพื่อปรับปรุงคุณภาพเพิ่มความสะดวกในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทแก่ทา่ นต่อไป
บริษัทอาจใช้บริการสารสนเทศของผูใ้ ห้บริการซึง่ เป็ นบุคคลภายนอก เพื่อให้ดาเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่
บริษัทจะเลือกผูใ้ ห้บริการทีเ่ หมาะสมและปฏิบตั ิตามข้อตกลงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
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การนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้อย่างจากัด
1. บริษัทและ/หรือกลุม่ บริษัท จะใช้เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ ต่อเมื่อได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล และ
จะต้องเป็ นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและ/หรือกลุม่ บริษัทเท่านัน้
2. บริษัทและ/หรือกลุม่ บริษัท จะดูแลให้ผปู้ ฏิบตั ิงานของสานักงานมิให้เปิ ดเผย แสดง หรือทาให้ปรากฏในลักษณะ
อื่นใดซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคล นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์หรือต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่
2.1 เป็ นกรณีที่กฎหมายกาหนด
2.2 ได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
2.3 เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
3. ในบางกรณีบริษัทและ/หรือกลุม่ บริษัท อาจให้บคุ คลหรือหน่วยงานอื่นเข้าถึงหรือใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเท่าที่จาเป็ น
และเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ของบริษัทและ/หรือกลุม่ บริษัท ทัง้ นี ้ บริษัทและ/หรือกลุม่
บริษัทจะต้องได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
1.
2.
3.
4.
5.

มีสทิ ธิ ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเอง
มีสทิ ธิ ขอแก้ไข หรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถกู ต้องสมบูรณ์
มีสทิ ธิ ขอระงับการใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กี่ยวกับตน
มีสทิ ธิ ขอให้ดาเนินการลบ หรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
มีสทิ ธิ ขอให้เปิ ดเผยถึงการได้มาซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ในกรณีที่เป็ นข้อมูลซึง่ ตนเองไม่ได้ให้ความ
ยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ

อย่างไรก็ตาม บริษัทและ/หรือกลุม่ บริษัท อาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ ในกรณีที่กฎหมายกาหนด หรือในกรณี
ที่ขอ้ มูลส่วนบุคคลถูกทาให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิง่ บอกลักษณะอันสามารถระบุตวั ตนได้อีก
การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล
บริษัทและ/หรือกลุม่ บริษัท อาจปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลนีเ้ ป็ นครัง้ คราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงการ
ดาเนินงานของบริษัทและ/หรือกลุม่ บริษัท โดยมิตอ้ งแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบล่วงหน้า จึงขอแนะนาให้เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่านนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครัง้ ที่เยีย่ มชมเว็บไซต์ของบริษัทและ/หรือกลุม่ บริษัท
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การปฏิบัตติ ามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท
ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีขอ้ สงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ บริษัทยินดีตอบข้อสงสัย และรับฟั งข้อเสนอแนะ โดยเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อกับบริษัทได้ที่
บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ซอยอุดมสุข 45 ถ. สุขมุ วิท 103
บางจาก พระโขนง กทม 10260
โทร : 02-3618014-5 #206
อีเมล์ : orajid@sci-mfgr.com

ปรับปรุงล่าสุด 24 เมษายน 2563

หน้า 4

