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คาํประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตัว  
บริษัท สยามโซนิกซ์ โซลูช่ัน จํากัด 

 
คาํประกาศเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั (“คําประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตัว”) ฉบบัน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ท่าน ซ่ึงเป็น

บุคลากรของบริษทั ผูส้มคัรงาน ลูกคา้ คู่คา้ทางธุรกิจ หรือบุคคลใดท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลท่ีกล่าวถึงเหล่านั้น (รวมเรียกว่า “ท่าน”) 
ไดท้ราบถึงวิธีการท่ีบริษทั สยามโซนิกซ์ โซลูชั่น จาํกดั (“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ภายใตพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 
และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  

ดงันั้นเพ่ือให้ท่านเขา้ใจถึงวิธีการท่ีบริษทัเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนสิทธิความ
เป็นของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดอ่านประกาศเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัอย่างละเอียดฉบบัน้ีและประกาศท่ีบริษทัอาจ
เปล่ียนแปลงในอนาคตเป็นคร้ังคราวเพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัของบริษทั และ/หรือ การปฏิบติัตามขอ้บงัคบัทาง
กฎหมาย 

ท่าน บุคคลในครอบครัว และ/หรือ ผูแ้ทนโดยชอบธรรมของท่าน (ในกรณีท่ีท่านมีอายตุ ํ่ากว่า 20 ปี) ยนืยนัและยอมรับ
ในแนวทางปฏิบติัและวิธีการซ่ึงระบุไวใ้นประกาศยฉบบัน้ี นอกจากน้ี ท่านยอมรับว่าการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ี
สามท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่บริษทัเพ่ือวตัถุประสงคต์ามท่ีกาํหนดไวด้า้นล่างน้ี เป็นการเปิดเผยขอ้มูลโดยท่านท่ีไดรั้บความยินยอมจาก
บุคคลท่ีสามท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

1. การบังคบัใช้ 
ประกาศเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีใชบ้งัคบักบับุคลากรของบริษทั ผูส้มคัรงาน ลูกคา้ คู่คา้ทางธุรกิจ หรือบุคคล

ใดท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลท่ีกล่าวถึงเหล่านั้น ตลอดจนบุคคลอ่ืนท่ีมีความเช่ือมโยงเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม 
ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัเก็บรวบรวม ไดแ้ก่ ขอ้มูลใดๆ ซ่ึงสามารถใชใ้นการระบุตวัตนของท่านไดไ้ม่ว่าโดยตรงหรือ

โดยออ้ม ดงัต่อไปน้ี  

2.1 ขอ้มูลส่วนตวั  
2.2 ขอ้มูลติดต่อ  
2.3 ขอ้มูลบุคคลในครอบครัว   
2.4 ขอ้มูลผูท่ี้สามารถติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน และขอ้มูลบุคคลอา้งอิงท่ีมิใช่ญาติ  
2.5 ขอ้มูลของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  
2.6 ขอ้มูลการศึกษา  
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2.7 ขอ้มูลประวติัการฝึกอบรม  
2.8 ขอ้มูลทางความสามารถ  
2.9 ขอ้มูลดา้นความสนใจส่วนตวั  
2.10 ขอ้มูลประวติัการทาํงาน  
2.11 ขอ้มูลเก่ียวกบัการสมคัรงาน  
2.12 ขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบเป็นหลกัฐานในการสมคัรงานหรือทาํธุรกรรมต่าง ๆ  
2.13 ขอ้มูลเก่ียวกบัการทาํงานและการประเมินผล  
2.14 ขอ้มูลทางการเงินและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  
2.15 ขอ้มูลทางทะเบียน  
2.16 ขอ้มูลดา้นเทคนิค  
2.17 ขอ้มูลส่วนตวัของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  
2.18 ขอ้มูลเครดิตทางการเงินและรายละเอียดเครดิตบูโรของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เช่น 

กรรมการผูมี้อาํนาจ ผูมี้อาํนาจทางการบริหาร 
2.19 บนัทึกการส่ือสารต่างๆ  
2.20 ขอ้มูลอ่ืน ๆ  
รายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏตามนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เร่ือง “ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม” 

3. แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษทัอาจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางต่างๆ ดงัน้ี  
3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้จากท่านโดยตรง เช่น เม่ือท่านส่งมอบขอ้มูลให้กบับริษทัผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

ทางอีเมล เวบ็ไซต ์www.siamsonix.com ขอ้ความ ยืน่ต่อบริษทัโดยตรง และ/หรือ ส่ือโซเชียลมีเดียอ่ืน เช่น บญัชี
ผูใ้ชไ้ลน์ทัว่ไป (LINE ID) บญัชีไลน์ขององคก์ร (LINE Official Account) เป็นตน้ 

3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้จากท่านโดยอัตโนมัติ เช่น การใชคุ้กก้ี (Cookies) หรือเทคโนโลยอ่ืีน ๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็น
ตน้ 

3.3 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้รับจากบุคคลภายนอก เช่น หน่วยงานของรัฐ บุคคลท่ีสามารถติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 
ผูร่้วมงานภายใตอ้งคก์รเดียวกนั ผูร่้วมธุรกิจ รวมถึงจากช่องทางส่ือโซเชียลมีเดียต่าง ๆ 
 

4. วตัถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
  บริษทัจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลของท่าน ภายใต้วตัถุประสงค์ (ก) เพ่ือการปฏิบติัตามสัญญา
ระหว่างท่านกบับริษทั (ข) เพ่ือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย (ค) เพ่ือป้องกนัและระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
สุขภาพของท่านหรือบุคคลอ่ืน (ง) เพ่ือการดาํเนินตามภาระหน้าท่ีทางกฎหมาย และ/หรือ (จ) ภายใตฐ้านทางกฎหมาย
อ่ืนๆ แลว้แต่กรณี แต่ไม่จาํกดัเพียงเพ่ือวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 
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4.1 สําหรับผู้สมัครงานและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

 วัตถุประสงค์  ฐานตามกฎหมายสําหรับ 
การประมวลผล 

 เพ่ือการสมคัรงาน การคดัเลือกผูส้มคัรงาน การสัมภาษณ์ การติดต่อและ
การดาํเนินการใดๆ อนัเก่ียวขอ้งกบัการสมคัรงาน 

 เพ่ือยืนยนัตวัตนของท่านในการสมคัรงาน และยนืยนัคุณสมบติัการสมคัร
งานของท่าน 

 เพ่ือใช้ติดต่อท่านในขั้นตอนการรับสมคัรงาน การสัมภาษณ์ การแจ้งผล
การสัมภาษณ์ รวมถึงกรณีฉุกเฉินใดๆ เพ่ือใหก้ารสมคัรงานสาํเร็จลุล่วง 

 เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาคุณสมบติัและความเหมาะสมของท่าน
สาํหรับตาํแหน่งท่ีรับสมคัรภายในบริษทั  

 เพ่ือการตรวจสอบดูแลความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภยัของ
บุคคล และทรัพยสิ์นของบริษทั 

 เพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์ตามความยินยอมท่ีท่านไดใ้ห้ไว ้เช่น การยินยอม
ให้ส่งขอ้มูลการสมคัรงานของท่านแก่บริษทัในกลุ่ม การเก็บขอ้มูลของ
ท่านไวเ้พ่ือการพิจารณาในโอกาสต่อไป เป็นตน้ 

 ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายของบริษทั  

 การปฏิบติัตามสัญญา
ระหว่างท่านกบับริษทั 

 ความยนิยอม 

4.2 สําหรับบุคลากรของบริษัทและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
วตัถุประสงค์  ฐานตามกฎหมายสําหรับ 

การประมวลผล 

 เพ่ือการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลภายในบริษทั ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดั
เพียง เพ่ือใช้จดัทาํทะเบียนประวติั เป็นขอ้มูลการติดต่อ การจดัการด้าน
เงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ การเขา้ถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ การ
บนัทึกประวติัการเขา้-ออกงาน การลาหยดุ/ลาป่วย การเบิกค่าใชจ่้ายต่างๆ 
การจดัทาํบตัรพนักงาน/นามบตัร การจดัฝึกอบรบ การจดัหาสวสัดิการ 
รวมถึงดาํเนินการสอบสวนทางวินยั การเลิกจา้ง เป็นตน้  

 เพ่ือการพฒันาบุคลากร และเสริมสร้างความสัมพนัธ์ภายในบริษทั รวมถึง
จดัฝึกอบรมเพ่ือเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายของบริษทั  

 ภาระหนา้ท่ีทางกฎหมาย 
 การปฏิบติัตามสัญญา

ระหว่างท่านกบับริษทั 
 ประโยชน์สาํคญัต่อชีวิต 
 ความยนิยอม 
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 เพ่ือดาํเนินการท่ีเก่ียวกบัการจา้งงาน และบรรจุบุคลากรเขา้ทาํงาน รวมถึง
ดาํเนินการตามหน้าท่ีภายใต้สัญญาจ้างงานและตามท่ีกฎหมายกําหนด 
เช่น การข้ึนทะเบียนผูป้ระกนัตน การนาํส่งเงินประกนัสังคม เป็นตน้ 

 เพ่ือพิจารณาและประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน รวมทั้งการปรับ
เงินเดือน 

 เพ่ือใชติ้ดต่อในกรณีฉุกเฉิน 

 เพ่ือการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

 เพ่ือปฏิบติัตามคาํสัง่โดยชอบดว้ยกฎหมายของหน่วยงานของรัฐและเจา้หนา้ท่ีท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 เพ่ือการตรวจสอบดูแลความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภยัของ
บุคคล และทรัพยสิ์นของบริษทั 

 เพ่ือเป็นหลกัฐานในการประกอบการจดัทาํเอกสารบริษทั  

 เพ่ือป้องกนัและระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือ
บุคคลอ่ืน 

4.3 ลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
วตัถุประสงค์  ฐานตามกฎหมายสําหรับ 

การประมวลผล 

 เพ่ือการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เช่น การออกใบเรียกเก็บเงิน ใบสั่งซ้ือ เป็น
ตน้ 

 เพ่ือใชใ้นการติดต่อประสานงานทางธุรกิจของบริษทั  

 เพ่ือเป็นหลักฐานในการประกอบการจัดทําเอกสารบริษัท และยื่นต่อ
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 เพ่ือดําเนินการตามหน้าท่ีภายใต้สัญญาทางธุรกิจและตามท่ีกฎหมาย
กาํหนด  

 เพ่ือการตรวจสอบดูแลความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของ
บุคคล และทรัพยสิ์นของบริษทั 

 ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายของบริษทั  

 ภาระหนา้ท่ีทางกฎหมาย 
 การปฏิบติัตามสัญญา

ระหว่างท่านกบับริษทั 
 ความยนิยอม 
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5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
  บริษทัอาจมีความจาํเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคลท่ีสาม ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง หน่วยงาน
ราชการ ลูกคา้หรือคู่คา้ทางธุรกิจเพ่ือการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัมอบหมายหรือ
ว่าจา้งให้ทาํหนา้ท่ีบริหารจดัการ/ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่บริษทั ตลอดจนท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆของบริษทั เพ่ือดาํเนิน
ตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวข้า้งตน้ 

6. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ 
  บริษทัอาจมีความจาํเป็นตอ้งส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศเพ่ือการจดัเก็บและประมวลผล
รวมถึงอาจมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการประกอบธุรกิจ ทั้งน้ี บริษทัจะใชค้วามพยายามอยา่งดีท่ีสุดในการส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่านไปยงัประเทศปลายทางท่ีมีความน่าเช่ือถือ และมีมาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีเทียบเท่าตามท่ีกฎหมายในประเทศได้
กาํหนดเอาไว ้ 

7. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
 บริษทัดาํเนินการจดัเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลภายใตม้าตรการรักษาความปลอดภยั ทั้งในทางบริหารจดัการ และทางเชิงเทคนิค 
ยกตวัอยา่งเช่น การจาํกดับุคคลในการเขา้ถึงขอ้มูล การเขา้ถึงขอ้มูลโดยใชร้หสั เป็นตน้  
 บริษทัจะจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาการจา้งงาน (กรณีบุคลากรของบริษทั) หรือการดาํเนินธุรกิจ 
(กรณีลูกคา้และคู่คา้ทางธุรกิจ) และ/หรือ เพ่ือบรรลุวตัถุประสงคข์องการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยบริษทัจะยงัคงจดัเกบ็ขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านอีก 10 ปี นบัจากวนัท่ีสัญญาจา้งงานส้ินสุด หรือ ส้ินสุดความเป็นลูกคา้หรือคู่คา้ทางธุรกิจ (ตามแต่กรณี) และ/
หรือบรรลุวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มูลนั้น ทั้งน้ี บริษทัจะลบ ทาํลาย หรือทาํให้เป็นขอ้มูลขา้งตน้กลายเป็นขอ้มูลท่ี
ไม่สามารถระบุถึงตวัตนของท่านไดเ้ม่ือส้ินสุดระยะเวลาดงักล่าว 

8. สิทธิของท่าน 
ภายใตก้ฎหมายท่านมีสิทธิต่อไปน้ี 

8.1 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอเขา้ถึงและรับสําเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษทัเก็บรวบรวม 
หรือขอใหเ้ปิดเผยแหล่งท่ีมาของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไดรั้บมาโดยปราศจากความยนิยอมจากท่าน 

8.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกตอ้งสมบูรณ์ เป็นปัจจุบนั และ
ไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิได ้

8.3 สิทธิในการลบหรือทําลายข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอให้ลบหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทาํให้ขอ้มูล
นั้นเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวัตนได ้  
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8.4 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอให้ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลไดใ้นกรณีท่ีบริษทัอยู่ใน

ระหว่างตรวจสอบตามคาํร้องขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคล/ขอคดัคา้นของท่าน หรือกรณีอ่ืนใดท่ีท่านขอให้บริษทั
ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลแทนการลบหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่มีความจาํเป็นอีกต่อไป 

8.5 สิทธิในการคดัค้านการประมวลผลข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดใ้น
กรณีท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกาํหนด 

8.6 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิขอให้บริษทัส่งหรือโอน
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลภายนอก ทั้งน้ีการใชสิ้ทธิจะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

8.7 สิทธิในการขอถอนความยินยอม : หากท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษทัในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิถอนความยนิยอมเม่ือใดก็ไดต้ลอดระยะเวลาท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูก
เกบ็รักษาโดยบริษทั เวน้แต่มีขอ้จาํกดัสิทธิโดยกฎหมายหรือมีสญัญาท่ีใหป้ระโยชน์แก่ท่านอยู ่

ทั้งน้ี การถอนความยินยอมดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านท่ีบริษทัไดด้าํเนินการไปแลว้บนฐานความยินยอมนั้น และในบางกรณีการถอนความยินยอมอาจส่งผล
กระทบต่อท่านได ้เช่น การอาํนวยความสะดวกทางดา้นสวสัดิการต่าง ๆ การประสานทางธุรกิจ เป็นตน้  

8.8 สิทธิในการร้องเรียน : ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย (เช่น คณะกรรมการ/สํานกังานคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล) หากมีกรณีอนัเป็นเหตุทาํให้ท่านเช่ือว่าบริษทัทาํการฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล 

การใช้สิทธิของท่านอาจถูกจาํกัดหรือถูกปฏิเสธได้ด้วยเหตุผลบางประการ เช่น การใช้สิทธิของท่านอาจขดัต่อ
กฎหมาย/คาํสั่งของหน่วยงานท่ีมีอาํนาจ เพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือการใชสิ้ทธินั้นอาจกระทบต่อเสรีภาพของบุคคลอ่ืน เป็น
ตน้ ทั้งน้ี บริษทัจะแจง้เหตุผลของการปฏิเสธใหท่้านทราบดว้ย 

9.      คุกกี ้
บริษทัเก็บรวบรวมและใชคุ้กก้ีรวมถึงเทคโนโลยีอ่ืนในลกัษณะเดียวกนัในเวบ็ไซต์ของบริษทั www.siamsonix.com 

หรือบนอุปกรณ์ของท่านตามแต่บริการท่ีท่านใชง้าน เพ่ือวิเคราะห์และประมวลผลลกัษณะการใชง้านเวบ็ไซตข์องท่าน  เพ่ือเพ่ิม
ประสบการณ์และความพึงพอใจของท่าน เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ ์และบริการต่างๆ ของ
บริษทั เพ่ือปรับแต่งเวบ็ไซต์ แคมเปญโฆษณาให้เหมาะสมกบัความสนใจของท่าน โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใชง้าน
คุกก้ีไดด้ว้ยตนเองจากการตั้งค่าในเวบ็เบราวเ์ซอร์ (Web Browser) ของท่าน 

10.      การเปล่ียนแปลง 
บริษทัขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงประกาศเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัเป็นคร้ังคราวเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวทาง

ปฏิบติัของบริษทั และ/หรือการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัทางกฎหมาย โดยบริษทัจะแจง้ให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวผ่าน
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ช่องทางท่ีเหมาะสมตามแต่กรณี ทั้งน้ี หากการเปล่ียนแปลงนั้นกระทบต่อสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในสาระสําคญั 
บริษทัอาจขอความยนิยอมก่อนดาํเนินการเปล่ียนแปลงใด ๆ ตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้แต่กรณี  

ทั้งน้ีบริษทัแนะนาํใหท่้านตรวจสอบเป็นระยะเพ่ือใหท้ราบถึงการปรับปรุงหรือการเปล่ียนแปลงประกาศเก่ียวกบัความ
เป็นส่วนตวัน้ี 

11.      ติดต่อบริษัท 
หากท่านมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัประกาศเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี หรือประสงค์ขอใช้สิทธิของท่าน ตลอดจน

ร้องเรียนใด ๆอนัเก่ียวกบัการดาํเนินการของบริษทับนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษทัไดผ้่านช่องทาง
ดงัต่อไปน้ี  

ท่ีอยู่: บริษัท สยามโซนิกซ์ โซลช่ัูน จาํกัด 
140/40 หมู่ 12 ถนนก่ิงแก้ว ตาํบลราชาเทวะ 
อาํเภอบางพล ีจังหวัดสมุทรปราการ 10540 

โทร:  [•]02-315-5559 (Auto) 

อีเมล:  [•]siamsonix@gmail.com 

Line ID:  [•]@siamsonix 
 

 
ประกาศและบังคบัใช้ เดือนกรกฎาคม 2564  


