
ข้อก ำหนดกำรใช้งำน  

เว็บไซต์นีด้ ำเนินกำรโดยบริษัท สยำมอุตสำหกรรมวัสดุทนไฟ จ ำกัด กำรใช้งำนเว็บไซต์นีถื้อว่ำท่ำนตกลงที่จะปฏิบัติตำม

ข้อก ำหนดกำรใช้งำน เง่ือนไข และประกำศตำ่ง ๆ ที่ระบไุว้ในเว็บไซต์นีแ้ล้ว 

กำรใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี ้

บริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั เป็นเจ้ำของและเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวในข้อมลูทัง้หมดที่ปรำกฏบนเว็บไซต์นี ้

ไมว่ำ่จะอยูใ่นรูปแบบใดก็ตำม ข้อมลูทัง้หมดได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำย ทำ่นสำมำรถเข้ำถึง คดัลอก ดำวน์โหลด หรือสัง่

พิมพ์ข้อมลูในเว็บไซต์นีเ้พื่อกำรใช้งำนสว่นบคุคลและกำรใช้งำนในลกัษณะที่ไม่หำประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ ภำยใต้เง่ือนไขที่

ท่ำนไม่แก้ไข หรือลบสญัลกัษณ์หรือเคร่ืองหมำย ที่แสดงควำมเป็นเจ้ำของที่ปรำกฏอยู่บนข้อมูลที่ท่ำนเข้ำถึง คดัลอก ดำวน์

โหลด หรือสัง่พิมพ์ นอกจำกนีห้้ำมใช้ข้อมลูในเว็บไซต์นีใ้นลกัษณะใด ๆ  ท่ีเป็นกำรแขง่ขนักบับริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุน

ไฟ จ ำกดั 

ทำ่นตกลงที่จะไม่รบกวนหรือพยำยำมรบกวนกำรท ำงำนของเว็บไซต์ไม่ว่ำด้วยวิธีกำรใด บริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ 

จ ำกัด สงวนสิทธิที่จะจ ำกัดหรือระงับกำรใช้งำนของท่ำนในเวลำใด  ๆ ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบ

ลว่งหน้ำ ทัง้นีก้ำรระงบักำรใช้งำนไมถื่อเป็นกำรสละสทิธิหรือมำตรกำรใด ๆ ท่ีบริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั มีอยู่

ตำมกฎหมำย 

ข้อมลูบนเว็บไซต์นีเ้ป็นเพียงข้อมลูทัว่ไป และอำจมีข้อมลูในเชิงประวตัิศำสตร์ซึ่งมีไว้เพื่อกำรอ้ำงอิงเท่ำนัน้ ข้อมลูที่ปรำกฏใน

เว็บไซต์นีอ้ำจไมถ่กูต้อง ไมส่มบรูณ์ หรือไมต่รงตำมข้อเท็จจริงที่เป็นอยูใ่นปัจจบุนั และทำ่นไมค่วรตดัสนิใจด ำเนินกำรใด ๆ โดย

ยึดถือตำมข้อมลูที่ปรำกฏในเว็บไซต์นีแ้ต่เพียงอย่ำงเดียว กำรใช้ข้อมลูในเว็บไซต์นี เ้ป็นควำมเสี่ยงของตวัท่ำนเอง และบริษัท 

สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั มีสทิธิปรับปรุง เปลีย่นแปลงข้อมลูที่อยูใ่นเว็บไซต์ได้ตลอดเวลำโดยเป็นดลุพินิจของบริษัท 

สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั แตเ่พียงผู้ เดียว 

เคร่ืองหมำยกำรค้ำและลิขสิทธ์ิ 

บริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั เป็นเจ้ำของข้อมลูและลขิสิทธ์ิ เคร่ืองหมำยกำรค้ำ สญัลกัษณ์ เคร่ืองหมำยบริกำร 

และช่ือทำงกำรค้ำ ไม่ว่ำจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน ที่ปรำกฏอยู่ในเว็บไซต์นี ้และสว่นประกอบอื่น ๆ ในทกุ ๆ หน้ำของ

เว็บไซต์ บริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดุทนไฟ จ ำกดั ไม่อนญุำตหรือยินยอมให้มีกำรใช้ข้อมลูและลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 

สญัลกัษณ์ เคร่ืองหมำยบริกำร และช่ือทำงกำรค้ำดงักล่ำวโดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกบริษัท สยำม

อตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั หรือตำมที่ก ำหนดไว้ในเว็บไซต์นี ้ 

 



ข้อมูลที่คุณให้ไว้ในเว็บไซต์ 

ทำ่นรับรองและรับประกนัวำ่ท่ำนเป็นเจ้ำของหรือเป็นผู้มีสิทธิในข้อมลูที่ตนเองให้ไว้ และข้อมลูเหลำ่นัน้ถกูต้อง เหมำะสม ชอบ

ด้วยกฎหมำย และไมเ่ป็นกำรละเมิดข้อก ำหนดกำรใช้งำนใด  ๆ ในเว็บไซต์นี ้และจะไมก่่อให้เกิดควำมเสียหำยตอ่บคุคลใด  ๆ 

และทำ่นจะเยียวยำควำมเสยีหำยใด ๆ ที่เอสซีจีได้รับอนัเนื่องจำกกำรใช้ข้อมลูที่ทำ่นให้ไว้ 

ห้ำมทำ่นอพัโหลด หรือเผยแพร่ข้อมลูที่ i) เป็นควำมลบั มีเจ้ำของ เป็นเท็จ หลอกลวง ดหูมิ่น หมิ่นประมำท ลำมกอนำจำร ข่มขู ่

ละเมิดสทิธิสว่นบคุคลหรือสิทธิในทรัพย์สนิทำงปัญญำ หรือข้อมลูที่มีลกัษณะไม่ชอบด้วยกฎหมำยด้วยประกำรใด ๆ ii) อำจมี

ไวรัส มีลกัษณะกำรหำเสยีงทำงกำรเมือง จดหมำยลกูโซ่ หรือ spam mail นอกจำกนี ้ห้ำมท่ำนใช้อีเมล์หรือให้ข้อมลูที่บง่บอก

ควำมเป็นตวัตนอนัเป็นเท็จ ปลอมแปลงตนเองเป็นบคุคลอื่น หรือท ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิดถึงแหลง่ที่มำของข้อมลู ห้ำมทำ่นอพั

โหลดข้อมลูในลกัษณะที่หำประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ในเว็บไซต์นี ้

บริษัท สยำมอุตสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั มีสิทธิในกำรใช้ ท ำซ ำ้ แก้ไข ดดัแปลง เผยแพร่ แปล ต่อยอดผลงำน หรือจ ำหน่ำย

จ่ำยแจกข้อมลูที่ทำ่นให้ไว้ในเว็บไซต์นีไ้ปได้ทัว่โลกในรูปแบบใด ๆ ทำ่นอนญุำตให้บริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั ใช้

ช่ือที่ท่ำนให้ไว้ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลนัน้ ๆ ตำมที่บริษัท สยำมอุตสำหกรรมวัสดุทนไฟ จ ำกัด  ต้องกำร โดยบริษัท สยำม

อตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั จะใช้ข้อมลูสว่นบคุคลทัง้หมดที่ทำ่นให้ไว้ในเว็บไซต์นีต้ำมนโยบำยควำมเป็นสว่นตวัของเว็บไซต์นี ้ 

กำรกระท ำบนเว็บไซต์ 

กำรใช้งำนบำงส่วนในเว็บไซต์อำจต้องมีกำรลงทะเบียนหรีอใช้รหสัผ่ำน  บริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกัด มีสิทธิ

ปฏิเสธกำรลงทะเบียนของทำ่น หรือยกเลกิควำมเป็นสมำชิกและบญัชีของทำ่น หรือห้ำมบคุคลใดใช้เว็บไซต์นี ้ 

กำรเชื่อมต่อไปยงัเว็บไซต์อื่น 

เว็บไซต์นีอ้ำจมี hypertext เช่ือมต่อไปยงัเว็บไซต์อื่นซึง่ไม่มีควำมเก่ียวข้องใด ๆ  กบับริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั 

ทำ่นควรตรวจสอบข้อก ำหนดกำรใช้งำนและระมดัระวงัในกำรใช้งำนเว็บไซต์นัน้ๆ  

กำรเชื่อมต่อจำกเว็บไซต์อื่นมำที่เว็บไซต์นี ้

เมื่อท่ำนต้องกำรเช่ือมต่อเว็บไซต์ของท่ำนมำยงัเว็บไซต์นี ้ให้เช่ือมต่อมำที่ www.siamrefractory.com โดยขอควำมยินยอม

จำกบริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั บริษัทฯ ไมอ่นญุำตให้ท ำกำรเช่ือมตอ่ที่มลีกัษณะ (i) กำรเช่ือมตอ่จำกเวบ็ไซต์ที่

มีเนือ้หำที่ขดัต่อควำมสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอนัดีงำม หรือกฎหมำย (ii) กำรเช่ือมต่อท่ีเป็นกำรละเมิดลิขสิทธ์ิของบริษัท 

สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั ด้วยวิธีกำรที่ท ำให้เกิดควำมสบัสนว่ำเนือ้หำในเว็บไซต์ที่มีกำรเช่ือมต่อมำเป็นของบริษัท 

สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั (iii) กำรเช่ือมตอ่จำกเว็บไซต์ที่มีเนือ้หำบิดเบือน หรือสง่ผลต่อควำมน่ำเช่ือถือของ บริษัท 



สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั ผลติภณัฑ์ หรือ บริกำร (iv) กำรเช่ือมตอ่เพื่อวตัถปุระสงค์ในเชิงพำณิชย์ (กำรเช่ือมตอ่เพื่อ

แสวงหำผลก ำไร)  

ควำมหลำกหลำยของผลิตภณัฑ์และบริกำร 

คณุสมบตัิ รูปแบบ และรำยละเอียดใดๆ ของผลติภณัฑ์ และ/หรือ บริกำรเป็นไปตำม www.siamrefractory.com/en/product-

list/main  อำจแตกต่ำงกันไปตำมพืน้ที่หรือประเทศที่ขำยหรือให้บริกำร หำกท่ำนต้องกำรข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และ/หรือ 

บริกำร กรุณำติดตอ่ผู้แทนจ ำหนำ่ย ร้ำนค้ำ หรือ ตวัแทนขำยในพืน้ท่ีหรือประเทศนัน้ ๆ 

ข้อสงวนสิทธิ 

ในกำรใช้งำนเว็บไซต์หรือกรณีที่ท่ำนดำวน์โหลดข้อมลูและสว่นประกอบใดๆ จำกเว็บไซต์ ข้อมลูและสว่นประกอบดงักลำ่วอำจ

ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมำะสม เช่ือถือได้ และปรำศจำกไวรัส , Computer Worm, Trojan House, 

Spyware หรือ Malware หรือเว็บไซต์มีควำมปลอดภยั หรือกำรเข้ำเว็บไซต์นีอ้ำจจะถกูขดัจังหวะ ผิดพลำด ลำ่ช้ำ ไม่ถกูต้อง

ครบถ้วน หรือไม่สำมำรถเข้ำถึงระบบหรือข้อมูลในเว็บไซต์นีไ้ด้  ท่ำนตกลงรับควำมเสี่ยงภยัในควำมควำมสญูหำย เสียหำย 

คำ่ใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ต่อระบบคอมพิวเตอร์ หรือเคร่ืองมือสื่อสำร หรือเคร่ืองมือและอปุกรณ์ใด ๆ ท่ีใช้ในกำรเข้ำถึงเว็บไซต์นี ้รวม

ตลอดถึงกำรสญูหำยของข้อมลู รวมทัง้ควำมเสียหำยโดยอ้อมซึ่งเป็นผลมำจำกกำรใช้งำนเว็บไซต์หรือดำวน์โหลดข้อมลูและ

สว่นประกอบจำกเว็บไซต์ 

ข้อจ ำกัดควำมรับผิด 

กรณีที่มีควำมเสียหำยใด ๆ รวมถึง ควำมสญูหำย เสียหำย หรือค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือเป็นผล

สบืเนื่อง ซึง่เกิดจำกข้อมลูที่ทำ่นให้ไว้ในเว็บไซต์ กำรท่ีทำ่นเข้ำใช้เว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ที่เช่ือมโยงกบัเว็บไซต์นี ้กำรที่บคุคลใด ๆ 

ไมส่ำมำรถเข้ำใช้เว็บไซต์ได้ หรือจำกกำรท่ีบคุคลภำยนอกเจำะเข้ำไปในระบบของเว็บไซต์  หรือที่เกิดจำกควำมล้มเหลวในกำร

ใช้งำน ควำมผิดพลำด กำรละเว้น กำรหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ควำมไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่ำ บริษัท สยำม

อตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั จะได้รับแจ้งวำ่อำจเกิดควำมสญูหำย เสียหำยหรือคำ่ใช้จ่ำยดงักลำ่ว ท่ำนตกลงรับควำมเสี่ยง

ในกำรใช้งำนเว็บไซต์นีเ้อง 

กำรละเว้นกำรใช้สิทธิ 

กำรละเว้นไมใ่ช้สทิธิ และ/หรือ กำรผอ่นผนักำรใช้สทิธิไม่วำ่สว่นหนึง่สว่นใดของบริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั ไม่

ถือว่ำบริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั สละสทิธิตำมข้อตกลงหรือเง่ือนไขข้อนัน้ๆ บริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุน

ไฟ จ ำกดั ยงัคงสงวนสทิธิที่จะเลอืกใช้สทิธิตำมข้อดงักลำ่วได้ตอ่ไป 

 



กำรติดต่อเว็บไซต์นี ้

ถ้ำทำ่นมีค ำถำมหรือข้อเสนอแนะใดๆ เก่ียวกบัข้อตกลงกำรใช้นี ้หรือเก่ียวกบัเว็บไซต์นี ้กรุณำติดตอ่ที่ 

Email : sricmkt@scg.com 

เบอร์โทรศพัท์ : (+662) 586 3246 - 52 

ที่อยู:่ บริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั 

ส ำนกังำนใหญ่: เลขที่ 1 ถนนปนูซิเมนต์ไทย บำงซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

 

  



นโยบำยควำมเป็นส่วนตัว  

ข้อมลูทีบ่ริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั เก็บรวบรวมผำ่นทำงเว็บไซต์ ได้แก่ข้อมลูที่ทำ่นให้แก่บริษัท สยำม

อตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั โดยตรง และ ข้อมลูจำกกำรเข้ำใช้บริกำรของทำ่น ซึง่อำจมีลกัษณะเป็นข้อมลูสว่นบคุคลที่ได้รับ

กำรคุ้มครองตำมหลกัสทิธิในควำมเป็นสว่นตวั 

กำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั อำจเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของทำ่นผำ่นทำงเวบ็ไซต์ของบริษัท สยำม

อตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั และน ำไปใช้ตำมนโยบำยควำมเป็นสว่นตวัฉบบันี ้ 

ทำ่นสำมำรถเลอืกทีจ่ะให้ข้อมลูสว่นบคุคลของทำ่นหรือไมก็่ได้ อยำ่งไรก็ตำม กำรไมร่ะบขุ้อมลูสว่นบคุคลอำจท ำให้ใช้บริกำร

เว็บไซต์ได้ไมเ่ตม็ประสทิธิภำพ บริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั อำจเก็บข้อมลูของทำ่นโดยใช้คุ๊กกีห้รือเคร่ืองมือ

อื่นๆ ที่มีลกัษณะคล้ำยคลงึกนั โปรดด ูนโยบำยกำรใช้คุ๊กกี ้ 

กำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั อำจน ำข้อมลูสว่นบคุคลไปใช้ตำมวตัถปุระสงค์ที่ระบไุว้ในนโยบำยฉบบันี ้หรือตำม

วตัถปุระสงค์อื่นๆ ที่แจ้งขณะเก็บรวบรวมข้อมลู หรือที่ทำ่นได้ให้ควำมยินยอมหลงัจำกบริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ 

จ ำกดั เก็บข้อมลูไปแล้ว บริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั จะเก็บรักษำข้อมลูสว่นตวัของทำ่นไว้นำนเทำ่ที่จ ำเป็นเพื่อ

ท ำตำมวตัถปุระสงค์นัน้ๆ 

กำรเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั จะไมข่ำยหรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทำ่นแก่บคุคลภำยนอก ยกเว้นกรณี

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กฎหมำยหรือกระบวนกำรทำงกฎหมำยบงัคบัให้เปิดเผยข้อมลู หรือเปิดเผยตอ่เจ้ำพนกังำน เจ้ำหน้ำที่รัฐ หรือหนว่ยงำนท่ีมี

อ ำนำจเพื่อปฎิบตัิตำมค ำสัง่หรือค ำขอที่ชอบด้วยกฎหมำย 

(2) เมื่อบริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั เห็นวำ่มคีวำมจ ำเป็นต้องเปิดเผยข้อมลูเพื่อป้องกนัมใิห้เกิดอนัตรำยหรือ

ควำมเสยีหำยใดๆ หรือเพื่อกำรสอบสวนกำรกระท ำอนัอำจผิดกฎหมำย 

บริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั อำจแบง่ปันข้อมลูสว่นบคุคลของทำ่นระหวำ่งบริษัทในบริษัท สยำมอตุสำหกรรม

วสัดทุนไฟ จ ำกดั ด้วยกนั และแบง่ปันข้อมลูสว่นบคุคลให้แก่ผู้ให้บริกำรของบริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั หรือผู้



ให้บริกำรท่ีบริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั ก ำหนดให้บริกำรแก่ทำ่นแทนบริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ 

จ ำกดั ผู้ให้บริกำรเหลำ่นีจ้ะไมเ่ปิดเผยข้อมลูของทำ่นเว้นแตต่ำมทีก่ ำหนดไว้ข้ำงต้นหรือเพื่อปฏิบตัติำมกฎหมำยเทำ่นัน้  

บริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั ขอสงวนสทิธิในกำรโอนข้อมลูสว่นบคุคลหำกมีกำรจ ำหนำ่ยหรือโอนย้ำยกิจกำร

หรือสนิทรัพย์ของบริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั 

กำรปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั ได้จดัให้มมีำตรกำรคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลที่บริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุน

ไฟ จ ำกดั ได้รับผำ่นทำงเว็บไซต์ เพื่อมิให้มกีำรเปิดเผย ใช้งำน เปลีย่นแปลงหรือท ำลำยข้อมลูสว่นบคุคลโดยไมไ่ด้รับอนญุำต 

กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยควำมเป็นส่วนตัว 

บริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั อำจแก้ไขเพิม่เติมนโยบำยควำมเป็นสว่นตวัฉบบันีโ้ดยไมแ่จ้งลว่งหน้ำ โดยประกำศ

บนเว็บไซต์พร้อมระบวุนัท่ีแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ลำ่สดุ บริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั แนะน ำให้ทำ่นตรวจสอบ

นโยบำยนีเ้ป็นประจ ำ 

กำรท่ีทำ่นใช้ผลติภณัฑ์หรือบริกำรทำงเว็บไซต์ของบริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั ตอ่ไปหลงัจำกทีม่ีกำร

เปลีย่นแปลงนโยบำยควำมเป็นสว่นตวัจะถือวำ่ทำ่นยอมรับนโยบำยที่เปลีย่นแปลงนัน้แล้ว 

นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัในเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมต่อไปจำกเวบ็ไซต์ของบริษัท สยำมอุตสำหกรรมวัสดุทนไฟ จ ำกัด 

เว็บไซต์ทีเ่ช่ือมตอ่ไปจำกเว็บของบริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั อำจมีนโยบำยเร่ืองควำมเป็นสว่นตวัของตนเอง 

ทำ่นควรตรวจสอบเมื่อเข้ำเยี่ยมชมเว็บไซต์ดงักลำ่ว บริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั ไมรั่บผิดในควำมเสยีหำยใดๆ

อนัเกิดจำกเนือ้หำหรือกำรใช้งำนเว็บไซต์ดงักลำ่ว 

กำรติดต่อเพื่อแก้ไขข้อมูล 

หำกทำ่นมีข้อสงสยัหรือข้อเสนอแนะใดๆ  หรือหำกทำ่นประสงค์จะแก้ไขข้อมลูหรือกำรตัง้คำ่ของทำ่น ลบข้อมลู หรือติดตอ่เร่ือง

อื่นๆ ที่เก่ียวกบัข้อมลูของทำ่น กรุณำติดตอ่ผำ่นทำงแบบฟอร์มข้อเสนอแนะและค ำถำม 

ข้อมูลที่ให้ผ่ำนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

• หำกทำ่นใช้ผลติภณัฑ์ที่สำมำรถระบตุ ำแหนง่ได้ (location-enabled product) อำจมกีำรสง่ข้อมลูที่ระบตุ ำแหนง่ของทำ่น 

บริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั จะจดัเก็บและใช้ข้อมลูดงักลำ่วเพื่อกำรให้บริกำรท่ีทำ่นต้องกำรเทำ่นัน้ 

• แอพพลเิคชัน่มือถือที่มีกำรใช้งำนเว็บไซต์อำจใช้คุ๊กกี ้web beacon หรือวิธีกำรอื่นใดเพื่อปรับคำ่กำรทอ่งเว็บไซต์ของทำ่น 



• แอพพลเิคชัน่มือถือบำงชนิดอำจใช้งำน Google Analytics หรือเคร่ืองมืออื่นที่มีลกัษณะคล้ำยกนัในกำรจดัเก็บข้อมลู

ประเภทไมร่ะบตุวัตนของทำ่นเพือ่ช่วยให้เอสซจีีสำมำรถพฒันำผลติภณัฑ์ กำรให้บริกำร และปรับปรุงแอพพลเิคชัน่ ทัง้นี ้

บริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั จะรับทรำบแคเ่พยีงวำ่มีกำรใช้บริกำรและคณุสมบตัใิดมำกที่สดุผำ่นทำง

แอพพลเิคชัน่ดงักลำ่ว ตลอดจนข้อมลูประเภทของอปุกรณ์ทีใ่ช้ ลกัษณะของฮำร์ดแวร์ ประเทศและภำษำทีใ่ช้ในกำร

ดำวน์โหลด  

• กำรใช้ข้อมลูที่บริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั ได้รับผำ่นอปุกรณ์เคลือ่นท่ีเป็นไปตำมนโยบำยควำมเป็นสว่นตวั 

กำรแบ่งปันข้อมูลที่เก็บโดยอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

บริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั จะไมแ่บง่ปันข้อมลูทีจ่ดัเก็บผำ่นอปุกรณ์เคลือ่นท่ีให้แก่บคุคลภำยนอก เว้นแตใ่น

กรณีที่ระบไุว้ในนโยบำยควำมเป็นสว่นตวัของบริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั ฉบบันี ้และในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

•      บริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั อำจให้ข้อมลูสว่นบคุคลแก่คูค้่ำซึง่เป็นผู้ให้บริกำรเทำ่ที่จ ำเป็นตอ่กำรใช้งำน

ผำ่นอปุกรณ์เคลือ่นท่ี 

• ค ำขอใดๆ ก็ตำมจะถกูสง่ผำ่นเครือขำ่ยของผู้ให้บริกำรอปุกรณ์เคลือ่นท่ีของทำ่นซึง่อำจเข้ำถงึข้อมลูของทำ่นได้ กรุณำ

ตรวจสอบนโยบำยควำมเป็นสว่นบคุคลของผู้ให้บริกำรเครือขำ่ยของทำ่นเพื่อศกึษำข้อมลูเพิ่มเติม 

• ผลติภณัฑ์และบริกำรผำ่นอปุกรณ์เคลือ่นท่ีรวมทัง้ผู้ประกอบกำรใดอำจท ำให้ทำ่นสำมำรถโต้ตอบและแบง่ปันข้อมลูของ

ทำ่นกบัผู้อื่นได้ กรุณำตรวจสอบนโยบำยควำมเป็นสว่นตวัของผู้ผลติอปุกรณ์เคลือ่นท่ี ผู้ให้บริกำรอปุกรณ์เคลือ่นท่ี หรือ

ผู้พฒันำแอพพลเิคชัน่ เพื่อศกึษำข้อมลูเพิ่มเติม 

  



วัตถุประสงค์ของกำรเก็บข้อมูล 

ข้อมลูสว่นบคุคลของทำ่นอำจน ำไปใช้เพื่อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี:้ 

• สร้ำงและจดักำรบญัขี (Account) ของทำ่น ตดิตอ่ทำ่นเก่ียวกบับญัชีของทำ่น รวมถงึธุรกรรมและกำรช ำระเงินใดๆ ของ

ทำ่น 

• ยืนยนัตวัตนของทำ่นเพื่อรักษำควำมปลอดภยัในกำรใช้ข้อมลู 

• ประเมินควำมสนใจของทำ่นในต ำแหนง่งำน และติดตอ่ทำ่นเพื่อเสนอต ำแหนง่งำน 

• ให้ข้อมลู จดัท ำ และติดตอ่ทำ่นเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ บริกำร กิจกรรม กำรส ำรวจควำมคิดเห็น และโปรโมชัน่ตำ่งๆของ     

บริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั 

• ประมวลผล วดัผล และตอบสนองเพื่อให้บริกำร รวมถึงตอบค ำถำม และค ำขอของทำ่น 

• ด ำเนินกิจกำร ประเมินผล และปรับปรุงธุรกิจ พฒันำผลติภณัฑ์หรือบริกำรใหม ่จดักำรระบบกำรสือ่สำร ส ำรวจตลำด 

วดัผลและบริหำรประสทิธิภำพในกำรท ำโฆษณำและกำรตลำด วเิครำะห์ผลติภณัฑ์ บริกำร และเวบ็ไซต์ของบริษัท สยำม

อตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั รวมทัง้บริหำรจดักำรเว็บไซต์ของบริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั 

• ให้บริกำรแก่นกัลงทนุ 

• บริหำรจดักำรควำมเสีย่งและพฒันำคณุภำพ  

• ด ำเนินกิจกรรมใดๆทำงบญัชี ตรวจสอบ แจ้งและเรียกเก็บหนี ้ประนีประนอมยอมควำม 

• ป้องกนักำรฉ้อโกง ธุรกรรมต้องห้ำม กำรเรียกร้องสทิธิและควำมรับผิดอื่นๆ 

• รักษำควำมปลอดภยัในกำรให้บริกำรผำ่นทำงเครือขำ่ยของบริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั คุ้มครอง

แหลง่ข้อมลูและพนกังำน 

• สอบสวนและปฎิบตัิตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั มำตรฐำนทำงอตุสำหกรรม ตลอดจนบงัคบัใช้นโยบำยและข้อก ำหนดอื่นๆ

ของบริษัท สยำมอตุสำหกรรมวสัดทุนไฟ จ ำกดั 

 

  



นโยบำยเกี่ยวกับกำรใช้งำนคุกกี ้(Cookies) 

ค ำวำ่ “คกุกี”้ ที่เรำใช้จะหมำยถึงคกุกีแ้ละเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ำยคลงึกนั ซึง่อยูภ่ำยใต้ข้อก ำหนดวำ่ด้วยกำรคุ้มครองควำมเป็น

สว่นตวัในกำรติดตอ่สือ่สำรทำงอเิลก็ทรอนิกส์ 

•      คกุกี ้คืออะไร 

คกุกี ้คือ แฟ้มข้อมลูเลก็ๆ ที่เบรำว์เซอร์จดัเก็บไว้ในคอมพวิเตอร์หรืออปุกรณ์ของคณุ คกุกีจ้ะชว่ยเบรำว์เซอร์ของคณุในกำรน ำ

ทำงไปยงัสว่นตำ่งๆ ภำยในเว็บไซต์ อยำ่งไรก็ตำม คกุกีไ้มส่ำมำรถที่จะรวบรวมข้อมลูทีเ่ก็บบนัทกึไว้ในคอมพวิเตอร์ หรือใน

แฟ้มข้อมลูตำ่งๆ ของคณุได้ 

เมื่อเซิร์ฟเวอร์ขอให้เว็บเบรำว์เซอร์อำ่นข้อมลูในคกุกี ้ข้อมลูจำกคกุกีจ้ะชว่ยให้เว็บไซต์สำมำรถให้บริกำรท่ีเป็นมติรหรือตรงกบั

ควำมต้องกำรของผู้ใช้ได้มำกขึน้ เพื่อคุ้มครองควำมเป็นสว่นตวัของคณุ เบรำว์เซอร์จะยอมให้เว็บไซต์เข้ำถึงเฉพำะคกุกีท้ี่สง่ไป

ให้คณุแล้วเทำ่นัน้ 

•      เหตผุลในกำรใช้คกุกี ้

เรำใช้คกุกีเ้พื่อท่ีจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมวำ่คณุมีปฏิสมัพนัธ์กบัเนือ้หำในเว็บไซต์ของเรำอยำ่งไร และเพื่อช่วยในกำรสร้ำงสรรค์

ประสบกำรณ์ที่จะให้ควำมพงึพอใจแกค่ณุมำกยิง่ขึน้ เมื่อคณุเข้ำเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรำ 

คกุกีจ้ะจดจ ำประเภทของเบรำว์เซอร์ที่คณุใช้ และโปรแกรมเบรำว์เซอร์ที่คณุตดิตัง้เพิ่มเตมิ นอกจำกนัน้ คกุกีย้งัจะจดจ ำสิง่ที่

คณุชอบ เช่น ภำษำ และภมูิภำค ซึง่จะถกูก ำหนดให้เป็นคำ่ตัง้อตัโนมตัิเมื่อคณุกลบัเข้ำมำเยี่ยมชมเว็บไซต์อีก และคกุกีจ้ะ

อนญุำตให้คณุให้คะแนนเว็บเพจตำ่งๆ และกรอกแบบฟอร์มแสดงควำมคิดเห็นด้วย 

คกุกีบ้ำงตวัที่เรำใช้ เป็นคกุกีแ้บบช่วงเวลำ และจะคงอยูจ่นกวำ่คณุจะปิดเบรำว์เซอร์ที่คณุใช้ คกุกีต้วัอื่นๆ เป็นคกุกีถ้ำวร ซึง่จะ

ถกูเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคณุเป็นระยะเวลำที่นำนกวำ่ 

•      กำรใช้คกุกีข้องบคุคลภำยนอก 

ส ำหรับกำรท ำงำนบำงอยำ่งภำยในเว็บไซต์ของเรำนัน้ เรำจะใช้บริกำรท่ีจดัหำให้โดยบคุคลภำยนอก ตวัอยำ่งเช่น เมื่อคณุเข้ำ

มำเยี่ยมชมเว็บเพจที่มวีีดีโอจำกยทูบูฝังอยู ่หรือมีลงิค์เช่ือมไปยงัยทูบู วีดีโอหรือลงิค์เหลำ่นี ้(และเนือ้หำอื่นๆ ที่จดัหำให้โดย

บคุคลภำยนอก) อำจมีคกุกีข้องบคุคลภำยนอกอยูด้่วย คณุอำจต้องกำรท่ีจะอำ่นดนูโยบำยของเว็บไซต์ของบคุคลภำยนอก

เหลำ่นี ้เพื่อหำข้อมลูเก่ียวกบักำรใช้คกุกีข้องพวกเขำ 

 



•      กำรปฏิเสธและกำรลบทิง้คกุกีจ้ะท ำได้อยำ่งไร 

เรำจะไมใ่ช้คกุกีใ้นกำรรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลที่สำมำรถระบตุวัตนของคณุได้ อยำ่งไรก็ตำม หำกคณุไมต้่องกำรท่ีจะยอมรับคกุกี ้

คณุสำมำรถเลอืกทีจ่ะปฏิเสธ หรือสกดักัน้คกุกีท้ี่เอสซจีี หรือเว็บไซต์ของผู้จดัหำบริกำรท่ีเป็นบคุคลภำยนอกก ำหนดไว้ให้คณุได้ 

โดยเปลีย่นคำ่ที่ตัง้ไว้ในเบรำว์เซอร์ของคณุ – โปรดหำข้อมลูเพิม่เติม โดยดทูีเ่มน ูชว่ยเหลอื (Help) ในเบรำว์เซอร์ โปรดทรำบด้วย

วำ่เว็บเบรำว์เซอร์สว่นใหญ่จะยอมรับคกุกีโ้ดยอตัโนมตัิ ดงันัน้ หำกคณุไมป่ระสงค์ทีจ่ะให้ใช้คกุกี ้คณุอำจจะต้องคอยสกดักัน้หรือ

ลบคกุกีท้ิง้อยูเ่สมอ และหำกต้องกำรทรำบข้อมลูเก่ียวกบักำรใช้คกุกีใ้นเบรำว์เซอร์ของอปุกรณ์อื่นๆ ยกตวัอยำ่งเช่น Smart Phone, 

Tablet รำยละเอยีดเก่ียวกบัวธีิกำรปฏิเสธ หรือกำรลบทิง้คกุกีด้งักลำ่ว โปรดศกึษำคูม่ือกำรใช้งำนอปุกรณ์ของคณุ 

อยำ่งไรก็ตำม คณุควรทรำบวำ่ถงึแม้คณุจะปฏิเสธกำรใช้คกุกี ้คณุก็ยงัคงสำมำรถทีจ่ะเข้ำเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรำได้ แตก่ำร

ท ำงำนบำงอยำ่งบนเว็บไซต์อำจไมถ่กูต้องหรือไมด่เีทำ่ที่ควร 


