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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
บริษัท สยามโซนิกซ์ โซลูช่ัน จํากัด 

บริษทั สยามโซนิกซ์ โซลูชั่น จาํกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสําคญัในการรักษาความเป็นส่วนตวัและความ
ปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ซ่ึงเป็นบุคลากรของบริษทั ผูส้มคัรงาน ลูกคา้ คู่คา้ทางธุรกิจ หรือบุคคลใดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บุคคลท่ีกล่าวถึงเหล่านั้น (รวมเรียกว่า “ท่าน”) เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการท่ีบริษทัเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่าน ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ภายใตพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัจึงไดจ้ดัทาํนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี (“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล”)  

ในการทาํธุรกรรมใดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ท่าน บุคคลในครอบครัว และ/หรือ ผูแ้ทนโดยชอบธรรมของท่าน (ในกรณี
ท่ีท่านมีอายตุ ํ่ากว่า 20 ปี) ยืนยนัและยอมรับในแนวทางปฏิบติัและวิธีการซ่ึงระบุไวใ้นนโยบายฉบบัน้ี นอกจากน้ี ท่านยอมรับว่า
การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสามท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่บริษทัเพ่ือวตัถุประสงคข์องบริษทั (ตามท่ีกาํหนดไวด้า้นล่างน้ี) 
เป็นการเปิดเผยขอ้มูลโดยท่านท่ีไดรั้บความยนิยอมจากบุคคลท่ีสามท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวแลว้ 

1. การบังคบัใช้ 
นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีใชบ้งัคบักบับุคลากรของบริษทั ผูส้มคัรงาน ลูกคา้ คู่คา้ทางธุรกิจ หรือบุคคล

ใดท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลท่ีกล่าวถึงเหล่านั้น ตลอดจนบุคคลอ่ืนท่ีมีความเช่ือมโยงเก่ียวขอ้งกบับริษทั  

2. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม 
ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัเก็บรวบรวม ไดแ้ก่ ขอ้มูลใดๆ ซ่ึงสามารถใชใ้นการระบุตวัตนของท่านไดไ้ม่ว่าโดยตรงหรือ

โดยออ้ม ดงัต่อไปน้ี  

2.1 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ช่ือ – นามสกุล เพศ วนั/เดือน/ปีเกิด สถานท่ีเกิด อายุ นํ้ าหนัก ส่วนสูง สถานภาพสมรส 
สถานภาพทางทหาร เลขบตัรประจาํตวัประชาชน รูปถ่าย ลายมือช่ือ สัญชาติ เช้ือชาติ ศาสนา ขอ้มูลสุขภาพ 
ขอ้มูลอาชญากรรม และลายน้ิวมือ เป็นตน้ 

2.2 ข้อมูลติดต่อ เช่น ท่ีอยู่  หมายเลขโทรศพัท์บา้น หมายเลขโทรศพัท์มือถือ อีเมล และขอ้มูลอ่ืนใดท่ีใชเ้พ่ือการ
ติดต่อ 

2.3 ข้อมูลบุคคลในครอบครัว  (บิดา มารดา พ่ีนอ้ง และคู่สมรส) เช่น ช่ือ – นามสกุล อาย ุอาชีพ ท่ีอยู ่สถานท่ีทาํงาน 
หมายเลขโทรศพัท ์และจาํนวนบุตร เป็นตน้ 

2.4 ข้อมูลผู้ ท่ีสามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน และข้อมูลบุคคลอ้างอิงท่ีมิใช่ญาติ เช่น ช่ือ – นามสกุล  ท่ีอยู่ อาชีพ 
ตาํแหน่ง สถานท่ีทาํงาน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น และหมายเลขโทรศพัทมื์อถือ เป็นตน้ 

2.5 ข้อมูลของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ในกรณีท่ีท่านเป็นบุคลากรท่ีทาํงานภายใตส้ัญญาจา้งกบับริษทั ท่านจาํเป็นตอ้งนาํ
บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีบริษทักาํหนดมาจดัทาํสัญญาคํ้าประกนัการทาํงานต่อบริษทั โดยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี
บริษทัจะจดัเกบ็จากบุคคลดงักล่าว ไดแ้ก่  [•] เป็นตน้ 
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2.6 ข้อมูลการศึกษา เช่น ประวติัการศึกษาตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาถึงระดบัปริญญา (ช่ือสถาบนั สาขาวิชา ระยะเวลา
ท่ีเขา้ศึกษา และเกรดเฉล่ีย) หนังสือรับรองคุณวุฒิ ใบแสดงผลการศึกษา และ ใบรับรองต่าง ๆ/ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ เป็นตน้ 

2.7 ข้อมูลประวตัิการฝึกอบรม เช่น หลกัสูตรท่ีฝึกอบรม ผูจ้ดัฝึกอบรม และระยะเวลาท่ีเขา้ร่วม เป็นตน้ 
2.8 ข้อมูลทางความสามารถ เช่น ความสามารถทางภาษา ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ ความสามารถทางการ

พิมพดี์ด และความสามารถทางการขบัข่ียานพาหนะ เป็นตน้ 
2.9 ข้อมูลด้านความสนใจส่วนตัว เช่น งานอดิเรก กีฬา และ กิจกรรม เป็นตน้ 
2.10 ข้อมูลประวตัิการทํางาน เช่น ช่ือนายจา้งเดิม ตาํแหน่ง  ระยะเวลาการทาํงาน เหตุผลในการลาออก เงินเดือน  เบ้ีย

เล้ียงอ่ืน ๆ หมายเลขโทรศพัท ์และหนา้ท่ีความรับผดิชอบโดยยอ่ เป็นตน้ 
2.11 ข้อมูลเก่ียวกับการสมัครงาน เช่น ขอ้มูลท่ีปรากฏในใบสมคัรงาน และ/หรือ  Resume/CV (หากมี) ตาํแหน่งท่ี

ตอ้งการสมคัร เงินเดือนท่ีคาดหวงั ขอ้มูลการสมัภาษณ์งาน เป็นตน้ 
2.12 ข้อมูลท่ีใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการสมัครงานหรือทําธุรกรรมต่าง  ๆเช่น ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีปรากฏในสาํเนา

บตัรประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง สําเนาใบเปล่ียนช่ือนามสกุล (หากมี)  สําเนาทะเบียนบา้น สําเนาสมุด
บญัชีธนาคาร ใบรับรองแพทย ์สญัญาจา้งงาน สญัญาคํ้าประกนัการทาํงาน และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.13 ข้อมูลเก่ียวกับการทํางานและการประเมินผล เช่น รหัสบุคลากร ตาํแหน่ง เง่ือนไขการจา้งงาน ผลประเมินการ
ทาํงาน พฤติกรรมในการทาํงาน การฝึกอบรม และการลงโทษทางวินยั เป็นตน้ 

2.14 ข้อมูลทางการเงินและสิทธิประโยชน์ต่าง  ๆเช่น เงินเดือน โบนสั ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ สวสัดิการ สิทธิประโยชน์ 
ประวติัการจ่ายเงินเดือน ขอ้มูลบญัชีธนาคาร เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี ขอ้มูลเงินหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ขอ้มูลการหัก
ลดหย่อนภาษี ขอ้มูลสิทธิประโยชน์เก่ียวกบัสุขภาพ ขอ้มูลเก่ียวกบัประกนัสังคมและกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  
ขอ้มูลเครดิตทางการเงินและรายละเอียดเครดิตบูโรของลูกคา้และคู่คา้ทางธุรกิจ เป็นตน้  

2.15 ข้อมูลทางทะเบียน เช่น วนัท่ีเร่ิมงาน วนัครบกาํหนดทดลองงาน วนัและเวลาท่ีเขา้ทาํงาน จาํนวนชัว่โมงท่ีทาํงาน 
จาํนวนชัว่โมงท่ีทาํงานล่วงเวลา วนัหยดุพกัผอ่นประจาํปี วนัลา แบบแจง้การลา รายละเอียดการลารวมถึงสาเหตุ
การลา บนัทึกการเขา้ออกบริษทั และการบนัทึกการใชร้ะบบต่าง ๆ ของบริษทั เป็นตน้ 

2.16 ข้อมูลด้านเทคนิค เช่น ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ และขอ้มูลท่ีบริษทัไดเ้กบ็รวบรวมผา่นคุกก้ี (Cookies) หรือ
เทคโนโลยอ่ืีนท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ 

2.17 ข้อมูลของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท (กรณีลูกคา้ และ คู่คา้ทางธุรกิจเท่านั้น) เช่น ขอ้มูล
ส่วนบุคคลของผูป้ระสานงานของลูกคา้และคู่คา้ทางธุรกิจเพ่ือการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เช่น ช่ือ – นามสกุล 
หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ อีเมล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ และบญัชีผูใ้ชไ้ลน์ (Line ID) ขอ้มูลเครดิตทางการเงินและ
รายละเอียดเครดิตบูโรของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เช่น กรรมการผูมี้อาํนาจ ผูมี้อาํนาจ
ทางการบริหาร เป็นตน้ 

2.18 บันทึกการส่ือสารต่าง  ๆระหว่างท่านกบับริษทัผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ เช่น โทรศพัท ์อีเมล และ/หรือ ส่ือ
โซเชียลมีเดียทางไลน์แอปพลิเคชนั (Line Application) เป็นตน้ 
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2.19 ข้อมูลอ่ืน  ๆเช่น บนัทึกเสียงการสนทนา บนัทึกภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวผา่นกลอ้งวงจรปิด (CCTV) เป็นตน้ 
 

3. แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษทัอาจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางต่างๆ ดงัน้ี  
3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้จากท่านโดยตรง เช่น เม่ือท่านส่งมอบขอ้มูลให้กบับริษทัผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

ทางโทรศพัท ์อีเมล เวบ็ไซต ์www.siamsonix.com ขอ้ความ ยื่นต่อบริษทัโดยตรง และ/หรือ ส่ือโซเชียลมีเดียอ่ืน
เช่น บญัชีผูใ้ช้ไลน์ทัว่ไป (LINE ID) บญัชีไลน์ขององค์กร (LINE Official Account) โดยรวมถึงระหว่างการ
สัมภาษณ์งาน ตลอดจนขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดจ้ากท่านระหว่างท่ีท่านเป็นบุคลากรของบริษทั และ/หรือ ไดม้า
ระหวา่งท่ีท่านดาํเนินธุรกิจกบับริษทั (ตามแต่กรณี) เป็นตน้ 

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

3.3 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้รับจากบุคคลภายนอก เช่น ตวัแทน/บริษทัรับจดัหางาน บุคคลอา้งอิง หน่วยงานของรัฐ 
บุคคลท่ีสามารถติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน ผูค้ ํ้าประกนัการทาํงานของท่าน ผูร่้วมงานภายใตอ้งคก์รเดียวกนั ผูร่้วม
ธุรกิจ รวมถึงจากช่องทางส่ือโซเชียลมีเดียต่างๆ 
 

4. วตัถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษทัจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลของท่าน ภายใตว้ตัถุประสงค์ (ก) เพ่ือการปฏิบติัตามสัญญา

ระหว่างท่านกบับริษทั (ข) เพ่ือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย (ค) เพ่ือป้องกนัและระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
สุขภาพของท่านหรือบุคคลอ่ืน (ง) เพ่ือการดาํเนินตามภาระหน้าท่ีทางกฎหมาย และ/หรือ (จ) ภายใตฐ้านทางกฎหมาย
อ่ืนๆ แลว้แต่กรณี แต่ไม่จาํกดัเพียงเพ่ือวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 

4.1 สําหรับผู้สมัครงานและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
 วัตถุประสงค์  ประเภทของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ฐานตามกฎหมายสําหรับ 

การประมวลผล 

 เพ่ือการสมัครงาน การคัดเลือกผูส้มัครงาน 
การสัมภาษณ์ การติดต่อและการดําเนินการ
ใดๆ อนัเก่ียวขอ้งกบัการสมคัรงาน 

 เพ่ือยืนยนัตัวตนของท่านในการสมัครงาน 
และยนืยนัคุณสมบติัการสมคัรงานของท่าน 

 เพ่ือใชติ้ดต่อท่านในขั้นตอนการรับสมคัรงาน 
การสัมภาษณ์ การแจง้ผลการสัมภาษณ์ รวมถึง

 ขอ้มูลส่วนตวั  
 ขอ้มูลติดต่อ 
 ขอ้มูลบุคคลในครอบครัว 
 ขอ้มูลผูท่ี้สามารถติดต่อได้

ในกรณีฉุกเฉิน และขอ้มูล
บุคคลอา้งอิงท่ีมิใช่ญาติ 

 ขอ้มูลการศึกษา 
 ขอ้มูลประวติัการฝึกอบรม 

 ประโยชน์โดยชอบดว้ย
กฎหมายของบริษทั  

 การปฏิบัติตามสัญญา
ระหว่างท่านกบับริษทั 

 ความยนิยอม 
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กรณีฉุกเฉินใดๆ เพ่ือให้การสมคัรงานสําเร็จ
ลุล่วง 

 เพ่ือนาํมาประกอบการพิจารณาคุณสมบติัและ
ความเหมาะสมของท่านสําหรับตาํแหน่งท่ีรับ
สมคัรภายในบริษทั  

 เพ่ือการตรวจสอบดูแลความสงบเรียบร้อย
และรักษาความปลอดภัยของบุคคล  และ
ทรัพยสิ์นของบริษทั 

 เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตามความยินยอมท่ี
ท่านไดใ้ห้ไว ้เช่น การยินยอมให้ส่งขอ้มูลการ
สมคัรงานของท่านแก่บริษทัในกลุ่ม การเก็บ
ขอ้มูลของท่านไวเ้พ่ือการพิจารณาในโอกาส
ต่อไป เป็นตน้ 
 

 ขอ้มูลทางความสามารถ 
 ขอ้มูลดา้นความสนใจ

ส่วนตวั 
 ขอ้มูลประวติัการทาํงาน 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัการสมคัร

งาน 
 ขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบเป็น

หลกัฐานในการสมคัรงาน 
 ขอ้มูลดา้นเทคนิค 
 บนัทึกการส่ือสารต่างๆ 
 ขอ้มูลอ่ืน ๆ 

4.2 สําหรับบุคลากรของบริษัทและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
วตัถุประสงค์  ประเภทของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ฐานตามกฎหมายสําหรับ 

การประมวลผล 

 เพ่ือการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลภายใน
บริษทั ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง เพ่ือใชจ้ดัทาํ
ทะเบียนประวัติ เป็นข้อมูลการติดต่อ การ
จดัการดา้นเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
การเข้าถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ การบันทึก
ประวติัการเขา้-ออกงาน การลาหยุด/ลาป่วย 
การ เ บิก ค่ า ใช้ จ่ า ย ต่ า งๆ  การจัดทําบัต ร
พนกังาน/นามบตัร การจดัฝึกอบรบ การจดัหา
สวสัดิการ รวมถึงดําเนินการสอบสวนทาง
วินยั การเลิกจา้ง เป็นตน้  

 ขอ้มูลส่วนตวั  
 ขอ้มูลติดต่อ 
 ขอ้มูลบุคคลในครอบครัว 
 ขอ้มูลผูท่ี้สามารถติดต่อได้

ในกรณีฉุกเฉิน และขอ้มูล
บุคคลอา้งอิงท่ีมิใช่ญาติ 

 ขอ้มูลของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ขอ้มูลการศึกษา 
 ขอ้มูลประวติัการฝึกอบรม 
 ขอ้มูลทางความสามารถ 
 ขอ้มูลดา้นความสนใจ

ส่วนตวั 
 ขอ้มูลประวติัการทาํงาน 

 ประโยชน์โดยชอบดว้ย
กฎหมายของบริษทั  

 ภาระหนา้ท่ีทาง 
กฎหมาย 

 การปฏิบัติตามสัญญา
ระหว่างท่านกบับริษทั 

 ประโยชน์สาํคญัต่อ
ชีวิต 

 ความยนิยอม 
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 เ พ่ือการพัฒนาบุคลากร  และเสริมสร้าง
ความสัมพัน ธ์ภ ายในบ ริษัท  รวม ถึ งจัด
ฝึกอบรมเพ่ือเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 เ พ่ือดําเนินการท่ีเ ก่ียวกับการจ้างงาน และ
บรรจุบุคลากรเข้าทาํงาน รวมถึงดําเนินการ
ตามหน้าท่ีภายใต้สัญญาจ้างงานและตามท่ี
กฎหมายกําหนด  เ ช่น  การ ข้ึนทะ เ บี ยน
ผูป้ระกนัตน การนาํส่งเงินประกนัสังคม เป็น
ตน้ 

 เพ่ือพิจารณาและประเมินประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน รวมทั้งการปรับเงินเดือน 

 เพ่ือใชติ้ดต่อในกรณีฉุกเฉิน 

 เพ่ือการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

 เพ่ือปฏิบัติตามคาํสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของ
หน่วยงานของรัฐและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 เพ่ือการตรวจสอบดูแลความสงบเรียบร้อย
และรักษาความปลอดภัยของบุคคล  และ
ทรัพยสิ์นของบริษทั 

 เพ่ือเป็นหลักฐานในการประกอบการจัดทํา
เอกสารบริษทั  

 เพ่ือป้องกนัและระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย 
หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอ่ืน 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัการสมคัร
งาน 

 ขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบเป็น
หลกัฐานในการทาํธุรกรรม
ต่าง ๆ 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัการทาํงาน
และการประเมินผล 

 ขอ้มูลทางการเงินและ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 

 ขอ้มูลทางทะเบียน 
 ขอ้มูลดา้นเทคนิค 
 บนัทึกการส่ือสารต่างๆ 
 ขอ้มูลอ่ืน ๆ 

4.3 ลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
วตัถุประสงค์  ประเภทของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ฐานตามกฎหมายสําหรับ 

การประมวลผล 

 เพ่ือการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เช่น การออก
ใบเรียกเก็บเงิน ใบสั่งซ้ือ เป็นตน้ 

 ขอ้มูลส่วนตวั  
 ขอ้มูลติดต่อ 
 ข้อมูลเครดิตทางการเงิน 

 ประโยชน์โดยชอบดว้ย
กฎหมายของบริษทั  
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 เพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงานทางธุรกิจ
ของบริษทั  

 เพ่ือเป็นหลักฐานในการประกอบการจัดทํา
เอกสารบริษทั และยื่นต่อหน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 เพ่ือดําเนินการตามหน้าท่ีภายใต้สัญญาทาง
ธุรกิจและตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

 เพ่ือการตรวจสอบดูแลความสงบเรียบร้อย
และรักษาความปลอดภัยของบุคคล  และ
ทรัพยสิ์นของบริษทั 

 ขอ้มูลดา้นเทคนิค 
 ขอ้มูลของบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทั 

 บนัทึกการส่ือสารต่างๆ 
 ขอ้มูลอ่ืน ๆ 

 ภาระหนา้ท่ีทาง
กฎหมาย 

 การปฏิบัติตามสัญญา
ระหว่างท่านกบับริษทั 

 ความยนิยอม 
 

 

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
  บริษทัอาจมีความจาํเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคลท่ีสาม ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง หน่วยงาน
ราชการ ลูกคา้หรือคู่คา้ทางธุรกิจเพ่ือการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ผูใ้ห้บริการแก่บริษทั (เช่น ผูบ้ริหารกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
ผูดู้แลสิทธิประโยชน์ของบุคลากร เป็นตน้) และผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัมอบหมายหรือว่าจา้งใหท้าํหนา้ท่ีบริหาร
จดัการ/ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่บริษทั ตลอดจนท่ีปรึกษาดา้นต่างๆของบริษทัฯ (เช่น ทนายความ และผูต้รวจสอบ
บญัชี) เพ่ือดาํเนินตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวข้า้งตน้ 

6. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ 
  บริษทัอาจมีความจาํเป็นตอ้งส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศเพ่ือการจดัเก็บและประมวลผล
รวมถึงอาจมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการประกอบธุรกิจ ทั้งน้ี บริษทัจะใชค้วามพยายามอยา่งดีท่ีสุดในการส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่านไปยงัประเทศปลายทางท่ีมีความน่าเช่ือถือ และมีมาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีเทียบเท่าตามท่ีกฎหมายในประเทศได้
กาํหนดเอาไว ้ 

7. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษทัดาํเนินการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลภายใตม้าตรการรักษาความปลอดภยั ทั้งในทางบริหารจดัการ และทางเชิง

เทคนิค ยกตวัอยา่งเช่น การจาํกดับุคคลในการเขา้ถึงขอ้มูล การเขา้ถึงขอ้มูลโดยใชร้หสั เป็นตน้  

บริษทัจะจดัเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาการจา้งงาน (กรณีบุคลากรของบริษทั) หรือการดาํเนินธุรกิจ 
(กรณีลูกคา้และคู่คา้ทางธุรกิจ) และ/หรือ เพ่ือบรรลุวตัถุประสงคข์องการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยบริษทัจะยงัคงจดัเกบ็ขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านอีก 10 ปี นบัจากวนัท่ีสัญญาจา้งงานส้ินสุด หรือ ส้ินสุดความเป็นลูกคา้หรือคู่คา้ทางธุรกิจ (ตามแต่กรณี) และ/



บริษทั  สยามโซนิกซ์  โซลูชัน่  จาํกดั 
  140/40    หมู่   12   ถ. ก่ิงแกว้   ต. ราชาเทวะ   อ. บางพลี   จ. สมุทรปราการ   10540 
  140/40 Moo 12, Kingkaew Rd, T. Rachatewa, A. Bangplee,  Samutprakarn 10540 
  Tel.  02-315-5559  (Auto)   Fax.  02-315-5560    E-mail :  siamsonix@gmail.com 

หรือบรรลุวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มูลนั้น ทั้งน้ี บริษทัจะลบ ทาํลาย หรือทาํให้เป็นขอ้มูลขา้งตน้กลายเป็นขอ้มูลท่ี
ไม่สามารถระบุถึงตวัตนของท่านไดเ้ม่ือส้ินสุดระยะเวลาดงักล่าว 

8. สิทธิของท่าน 
ท่านสามารถขอใชสิ้ทธิอนัเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีไดโ้ดย

การติดต่อบริษทัผ่านช่องทางท่ีช้ีแจงไวใ้นขอ้ 11 ซ่ึงบริษทัจะใชค้วามพยายามอยา่งดีท่ีสุดท่ีจะดาํเนินการหรือช้ีแจงภายใน 30 
(สามสิบ) วนั หรือภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยภายใตก้ฎหมายท่านมีสิทธิต่อไปน้ี 

8.1 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอเขา้ถึงและรับสําเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษทัเก็บรวบรวม 
หรือขอใหเ้ปิดเผยแหล่งท่ีมาของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไดรั้บมาโดยปราศจากความยนิยอมจากท่าน 

8.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกตอ้งสมบูรณ์ เป็นปัจจุบนั และ
ไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิได ้

8.3 สิทธิในการลบหรือทําลายข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอให้ลบหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทาํให้ขอ้มูล
นั้นเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวัตนได ้  

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 การติดต่อประสานงานทางธุรกิจ เป็น
ตน้  

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



บริษทั  สยามโซนิกซ์  โซลูชัน่  จาํกดั 
  140/40    หมู่   12   ถ. ก่ิงแกว้   ต. ราชาเทวะ   อ. บางพลี   จ. สมุทรปราการ   10540 
  140/40 Moo 12, Kingkaew Rd, T. Rachatewa, A. Bangplee,  Samutprakarn 10540 
  Tel.  02-315-5559  (Auto)   Fax.  02-315-5560    E-mail :  siamsonix@gmail.com 

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.      การเปล่ียนแปลงนโยบาย 
บริษทัขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีเป็นคร้ังคราวเพ่ือให้สอดคล้องกับ

แนวทางปฏิบติัของบริษทั และ/หรือ การปฏิบติัตามขอ้บงัคบัทางกฎหมาย โดยบริษทัจะแจง้ใหท้ราบถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าว
ผา่นช่องทางท่ีเหมาะสมตามแต่กรณี ทั้งน้ี หากการเปล่ียนแปลงนั้นกระทบต่อสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในสาระสําคญั 
บริษทัอาจขอความยนิยอมก่อนดาํเนินการเปล่ียนแปลงใด ๆ ตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้แต่กรณี  

ทั้งน้ีบริษทัแนะนาํให้ท่านตรวจสอบเป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงการปรับปรุงหรือการเปล่ียนแปลงนโยบายคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี 

 

11.      ติดต่อบริษัท 
หากท่านมีขอ้สงสัยเก่ียวกบันโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี หรือประสงคข์อใชสิ้ทธิของท่าน 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 เดือนสิงหาคม 2564  


