
 

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัท สยามแมเนจเม้นท ์แอนด ์คอนซัลแตนท ์จ ากัด 

บริษัท สยามแมเนจเมน้ท ์แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั(“บริษัทฯ”) ไดจ้ดัท าและเผยแพรน่โยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี ้

(“นโยบาย”) เพ่ือชีแ้จงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของลกูคา้ปัจจุบนัและผูท้ี่อาจเป็น

ลกูคา้ในอนาคตของบริษัทฯ รวมถึงวิธีการในการปกป้องคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลและแนวทางการจดัการขอ้มูลดงักล่าวอย่าง

เหมาะสมตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 

บริษัทฯ มีการพิจารณาทบทวนและอาจแกไ้ขเปล่ียนแปลงนโยบายนีต้ามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะเพ่ือใหแ้น่ใจว่าขอ้มลูส่วน

บุคคลของท่านจะไดร้บัความคุม้ครองอย่างเหมาะสม หากนโยบายนีมี้การแกไ้ขเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคัญ บริษัทฯ จะแจง้

ใหท้่านทราบดว้ยการเผยแพรผ่่านช่องทางที่เหมาะสม 

 

นโยบายส่วนบุคคลฉบบันี ้อธิบายวิธีการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลที่เมีปฏิสมัพนัธ์ดว้ยและ

เป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลที่บริษัทฯตอ้งบริหารจดัการในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯหรือที่เกี่ยวเนื่องกบัผลิตภณัฑ ์และ/

หรือ การใหบ้ริการของบริษัทฯ บุคคลดงักล่าวรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ 

(1) ลกูคา้บุคคลธรรมดา (ทัง้บุคคลที่อาจเป็นลกูคา้ในอนาคต หรือ ลกูคา้ปัจจุบนั) 

(2) ในกรณีที่บริษัทฯไดมี้การติดต่อกบัลกูคา้นิติบุคคลหรือพนัธมิตรทางธุรกิจ ใหห้มายถึง บุคคลผูมี้อ  านาจด าเนินการ 

กรรมการ ผูถ้ือหุน้ พนกังาน บุคลากร ผูร้บัผลประโยชน ์บุคคลผูไ้ดร้บัมอบอ านาจใหส้รา้งความสัมพนัธท์างธุรกิจและบุคคลอื่น

ใดท่ีมีฐานะอย่างเดียวกนั รวมถึงผูต้ิดต่อ (รวมเรียกว่า "บุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล") ของลกูคา้นิติบุคคลหรือพนัธมิตร

ทางธุรกิจตามที่ไดใ้หน้ิยามไวด้า้นล่างของนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบันี้ 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม 

• ข้อมูลส่วนบุคคลคอือะไร ขอ้มลูส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มลูเกี่ยวกบับุคคลธรรมดาซึ่งท าใหส้ามารถระบุตวับุคคล

นัน้ไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

• ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงขอ้มลู

ดงัต่อไปนี ้

• ขอ้มลูที่ใชร้ะบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตวับตัรประชาชน เลขหนงัสือเดินทาง 

หมายเลขใบอนญุาตขบัรถ วนั เดือน ปีเกิด เพศ อาย ุสัญชาติ สถานภาพการสมรส รูปถ่าย และในบาง

กรณีบริษัทฯ โดยไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้จากท่านหรือตามที่กฎหมายก าหนด 



 

 

• ขอ้มลูติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล 

• ขอ้มลูติดต่อผ่านโซเชียลมีเดีย (Social Media Contact Data) เช่น LINE ID Facebook account 

• ขอ้มลูทางการเงินหรือขอ้มูลการท าธุรกรรม (Transaction Data) เช่น หมายเลขบญัชีธนาคาร ขอ้มลูการ

ท าธุรกรรมผ่านสินคา้หรือบริการของบริษัทฯ 

• ขอ้มลูเกี่ยวกบัรถยนต ์เช่น หมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต ์หมายเลขเครื่องยนต ์หมายเลขตวัถงัรถ 

• ขอ้มลูการติดต่อกบับริษัทฯ (Communication Data) เช่น ขอ้มลูการบนัทึกภาพหรือเสียงเม่ือมีการติดต่อ

กบับริษัทฯ 

• ขอ้มลูเกี่ยวกบัต าแหน่งที่ตัง้ เช่น ขอ้มลู IP address 

• แหล่งที่มาของข้อมูล บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ 

• ไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น 

• เม่ือท่านติดต่อสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลสินคา้ หรือบริการกบัเรา 

• ขัน้ตอนค าขอซือ้สินคา้ ใชบ้ริการหรือด าเนินการตามค าขอก่อนเขา้ท าสญัญา ลงนามในสญัญา 

กรอกลงในแบบฟอรม์ ท าแบบสอบถาม ลงทะเบียนต่าง ๆ หรือขัน้ตอนการยื่นขอ้เรียกรอ้งหรือค า

รอ้งขอใชสิ้ทธิต่าง ๆ 

• การติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรศพัท ์อีเมล LINE Facebook 

Messenger เป็นตน้ 

• ขอ้มลูการเขา้รว่มกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น การบนัทึกภาพนิ่ง หรือวิดีโอ 

• บริษัทฯ อาจมีการจดัเก็บขอ้มูลโดยอตัโนมตัิ เช่น เม่ือท่านเขา้ใชง้านเว็บไซตห์รือแอปพลิเคชนัของ

บริษัทฯ เป็นตน้ 

• ไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น 

• ลกูคา้ของบริษัทฯ ตัวแทนหรือผูใ้หบ้ริการของบริษัทฯ 

• บริษัทในกลุ่มบริษัทฯ หรือลกูคา้นิติบุคคล หรือ พนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ 

• หน่วยงานราชการ หรือแหล่งขอ้มูลสาธารณะอื่น ๆ เช่น เว็บไซตข์องบริษัท ขอ้มลูที่คน้หาไดท้าง

อินเตอรเ์น็ต หรือบนแพลตฟอรม์โซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น Facebook เป็นตน้ 



 

 

• วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ด าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ

เปิดเผยขอ้มูลของท่านเพ่ือวตัถุประสงคห์ลายประการโดยขึน้อยู่กบัลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างท่านกบับริษัทฯ 

ดงัต่อไปนี ้

• เพ่ือพิจารณาอนมุตัิค าขอหรือการด าเนินการตามค าขอเกี่ยวกบัสินคา้หรือบริการของบริษัทฯ เช่น การ

ติดต่อบริษัทฯ เพ่ือสอบถามขอ้มลูเพ่ือซือ้ประกนัภยั เป็นตน้ 

• เพ่ือเขา้ท าสญัญา ปฏิบตัิตามสญัญา และตรวจสอบการปฎิบตัิงานตามสญัญาระหว่างท่านกับบริษัทฯ การ

นดัหมาย การลงทะเบียนใหบ้ริการที่เกี่ยวกับสินคา้และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง การช าระเงิน การรบัหรือส่ง

ขอ้มลูและเอกสารติดต่อระหว่างท่านกบับริษัทฯ และการปฏิบตัิตามกระบวนการภายในของบริษัทฯ 

• เพ่ือยืนยนัการแสดงตัวตน (verify identity) ก่อนการใหบ้ริการแก่ท่าน 

• เพ่ือด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกบัการประกนัภยั 

• เพ่ือการรกัษาความสมัพนัธก์บัลกูคา้ของบริษัทฯ เช่น การติดต่อประสานงานในการสอบถามขอ้มลูต่าง ๆ 

การจดัการขอ้รอ้งเรียน การเสนอสิทธิประโยชนร์วมถึงการเจง้เตือนต่าง ๆ โดยไม่มีวตัถปุระสงคท์าง

การตลาด 

• เพ่ือแจง้ขอ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบัสินคา้หรือบริการ สิทธิประโยชน ์รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ กิจกรรมทาง

การตลาด การเชิญชวนเขา้รว่มงานกิจกรรม และน าเสนอสินคา้หรือบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ 

• เพ่ือการลงทะเบียนเขา้รว่มงานกิจกรรม แคมเปญ ขอ้เสนอ รายการส่งเสริมการขาย ลงทะเบียนรบัของขวญั 

หรือรบัสิทธิประโยชนต์่างๆ 

• เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกบัสินคา้และบริการของบริษัทฯ และพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัท 

และวิเคราะหค์วามสนใจของท่านและขอ้มลูประวตัิการซือ้สินคา้หรือการใชบ้ริการของบริษัทฯ และ

พนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เพ่ือประเมิน ปรบัปรุง และพฒันาสินคา้ บริการ และรายการส่งเสริมการขาย

ต่าง ๆ ของบริษัทฯ และพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ใหเ้หมาะสมและตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ได้

ดียิ่งขึน้ 

• เพ่ือด าเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณท์างธุรกิจ 

• เพ่ือการบริหารความเส่ียง การก ากบัการตรวจสอบ และการบริหารจดัการภายในองคก์ร เช่น เพ่ือตรวจสอบ

และป้องกนัการทจุริต 

 

 



 

 

• เพ่ือการสืบสวน สอบสวน ตามกระบวนการทางกฎหมายและกฎระเบียบอื่นใด เพ่ือปฏิบตัิตามกฎหมาย 

และเพ่ือรายงานหรือเปิดเผยขอ้มลูต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร กรมการขนส่ง 

หรือเม่ือไดร้บัหมายเรียก หมายอายดัจากเจา้หนา้ที่ต  ารวจ หน่วยงานราชการ ศาล หรือหน่วยงานบงัคบัใช้

กฎหมายอื่นๆ รวมทัง้เพ่ือการก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกรอ้งตาม

กฎหมาย หรือการยกขึน้ต่อสูสิ้ทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย 

• เพ่ือการรกัษาความปลอดภยัภายในบริเวณอาคาร และสถานที่ของบริษัทฯ รวมถึงการแลกบตัรก่อนเขา้

บริเวณพืน้ที่ดงักล่าว การบนัทึกภาพผูท้ี่มาติดต่อกบับริษัทฯ ณ อาคาร และสถานที่ของบริษัทฯ ดว้ยกลอ้ง

วงจรปิด (CCTV) 

• เพ่ือการโอนสิทธิ หนา้ที่ และผลประโยชนใ์ด ๆ ตามสญัญาระหว่างท่านกบับริษัทฯ เช่น การควบรวมกิจการ

หรือการโอนสญัญา ซึ่งไดก้ระท าโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

• ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่

จ าเป็นเพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลซึ่งไดร้ะบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวั

นี ้หลกัเกณฑท์ี่ใชก้ าหนดระยะเวลาเก็บ ไดแ้ก่ ระยะเวลาที่บริษัทฯ ด าเนินความสัมพนัธก์บัท่านและใหบ้ริการแก่ท่าน 

และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายคุวามทางกฎหมาย เพ่ือการก่อตัง้

สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ต่อสูสิ้ทธิเรียกรอ้ง

ตามกฎหมาย หรือเพ่ือเหตอุื่นตามนโยบายและขอ้ก าหนดภายในองคก์รของบริษัทฯ 

• การเปิดเผยข้อมูล ในการด าเนินการตามวตัถปุระสงคท์ี่ระบุไวใ้นนโยบายนี ้บริษัทฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลของลกูคา้

ใหแ้ก่บุคคลภายนอกดงัต่อไปนี ้

• บริษัทในกลุ่ม และบริษัทในเครือ เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการด าเนินธุรกิจ การบริหารงานภายใน เสนอขาย

สินคา้ เพ่ือกิจกรรมทางการตลาดและบริการอื่น ๆ ที่ท่านอาจสนใจ รวมถึงด าเนินกิจกรรมอื่นใดตามที่ระบุ

ในนโยบายความเป็นส่วนตัว 

• ตวัแทน ผูร้บัจา้ง/ผูร้บัจา้งช่วง และ/หรือผูใ้หบ้ริการส าหรบัการด าเนินงานใด ๆ เช่น ผูใ้หบ้ริการขนส่ง ผู้

ใหบ้ริการเก็บและท าลายเอกสาร โรงพิมพ ์บริษัทรบัจา้งท ากิจกรรมทางการตลาด ส่ือโฆษณา บริษัทรบัจา้ง

พฒันาและดแูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทรบัจา้งจดัหาที่พกัและการเดินทาง ผูใ้หบ้ริการดา้นการ

ช าระเงินและระบบช าระเงิน ผูต้รวจสอบบญัชี ทนายความ ที่ปรกึษากฎหมายและภาษี ที่ปรกึษาใด ๆ ผู้

ใหบ้ริการดา้นงานบริการลกูคา้ผ่านระบบ Call Center 

• พนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามขอ้ก าหนดของ

สญัญา หรือตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย แลว้แต่กรณี รวมถึงบริษัทประกนัภยั 



 

 

• หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากบัดแูล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงเจา้พนกังานซึ่งใช้

อ  านาจตามกฎหมาย 

• ผูร้บัโอนสิทธิ หนา้ที่ และผลประโยชนใ์ด ๆ จากบริษัทฯ รวมถึงผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากผูร้บัโอนดงักล่าวให้

ด าเนินการแทน เช่น กรณีปรบัโครงสรา้งองคก์ร ควบรวมหรือซือ้กิจการ เป็นตน้ 

• การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปตา่งประเทศ ในบางกรณี บริษัทฯ อาจมีการส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงั

ฐานขอ้มลูของบริษัทฯ ซึ่งด าเนินการและบริหารงานบน Cloud Servers ในต่างประเทศ ทัง้นี ้ในการส่งหรือโอน

ขอ้มลูดงักล่าว บริษัทฯ จะจดัใหมี้มาตรการการคุม้ครองและรกัษาความปลอดภยัที่เหมาะสม และจะปฏิบตัิตาม

พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

• ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลเท่าที่จ าเป็นภายใต้

ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี ้ในกรณีต่อไปนี ้

• เม่ือบริษัทฯ ไดร้บัความยินยอมจากท่าน ส าหรบักรณีที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งขอความยินยอม 

• เพ่ือด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเขา้ท าสญัญาหรือเพ่ือการปฏิบตัิตามสญัญาระหว่างท่านและบริษัท

ฯ 

• เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เวน้แต่

ประโยชนด์งักล่าวมีความส าคญันอ้ยกว่าสิทธิขัน้พืน้ฐานในขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 

• เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายของบริษัทฯ 

• เพ่ือป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต รา่งกาย หรือสขุภาพของบุคคล 

• เพ่ือการปฏิบตัิหนา้ที่ในการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชนส์าธารณะของบริษัทฯ หรือปฏิบตัิหนา้ที่ในการใช้

อ  านาจรฐัที่ไดม้อบใหแ้ก่บริษัทฯ (ถา้มี) 

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชดัแจง้จากท่าน

ก่อนเสมอ เวน้แต่เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดใหไ้ม่ตอ้งขอความยินยอม ในกรณีที่ขอ้มูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

ขา้งตน้เป็นขอ้มูลที่จ าเป็นต่อบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใชบ้งัคบัหรือการปฏิบตัิตามสญัญา หากท่านไม่ให้

ขอ้มลูส่วนบุคคลที่จ าเป็นดงักล่าว บริษัทฯ อาจมีความรบัผิดตามกฎหมาย และ/หรือไม่สามารถบริการใหท้่านได ้รวมทัง้อาจไม่

สามารถบริหารหรือจดัการสญัญา หรืออ านวยความสะดวกใหก้บัท่านได้ 

 

 

 



 

 

• สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 

2562 ในการด าเนินการ ดงัต่อไปนี ้

• สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ใหไ้วแ้ก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช ้

หรือเปิดเผยขอ้มลูของท่านเม่ือใดก็ได ้เวน้แต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีขอ้จ ากดัโดยกฎหมายหรือสญัญาที่ให้

ประโยชนแ์ก่ท่าน 

 

ทัง้นี ้การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่ท่านไดใ้หค้วามยินยอมแก่บริษัท

ฯ ก่อนหนา้แลว้โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

• สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเขา้ถึงและขอรบัส าเนาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความ

รบัผิดชอบของบริษัทฯ รวมถึงขอใหบ้ริษัทฯ เปิดเผยถึงการไดม้าซึ่งขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวที่ท่านไม่ไดใ้หค้วาม

ยินยอม 

• สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทฯ ไดท้ าใหข้อ้มลูส่วนบุคคลนัน้อยู่ในรูปแบบที่สามารถ

อ่านหรือใชง้านโดยทั่วไปไดด้ว้ยเครื่องมือหรืออปุกรณท์ี่ท  างานได ้โดยอตัโนมตัิและสามารถใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคลไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมตัิ ท่านมีสิทธิขอรบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ ได ้รวมทัง้มีสิทธิขอใหบ้ริษัทฯ 

ส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคมุขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นไดต้ามที่กฎหมายก าหนด 

• สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการคดัคา้นการ

ประมวลผลขอ้มูลที่เกี่ยวกบัท่านส าหรบักรณีการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลไดต้ามที่กฎหมาย

ก าหนด 

• สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอใหบ้ริษัทฯ ลบหรือท าลายหรือท าใหข้อ้มลูส่วนบุคคลเป็นขอ้มลูที่ไม่

สามารถระบุตวัตนไดด้ว้ยเหตตุามที่กฎหมายก าหนด 

• สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอใหบ้ริษัทฯ ระงบัการใชข้อ้มลูของท่านดว้ยเหตุตามที่

กฎหมายก าหนด 

• สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกตอ้ง ท่านมีสิทธิขอใหบ้ริษัทฯ แกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเพ่ือให้

ขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวถกูตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเข้าใจผิด 

• สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิในการรอ้งเรียนต่อพนกังานเจา้หนา้ที่ผูมี้อ  านาจตามพระราชบญัญัติคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เม่ือบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติดงักล่าวได้ 

 



 

 

• มาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ไดก้ าหนดใหมี้มาตรการรกัษาความ

มั่นคงปลอดภยัที่เหมาะสมและเขม้งวดในการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคล เพ่ือป้องกนัการสญู

หาย เขา้ถึง ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ 

 

กรณีที่บริษัทฯ มอบหมายใหบุ้คคลอื่นด าเนินการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะก ากบัดแูลบุคคลดงักล่าวอย่างเหมาะสมเพ่ือใหม้ั่นใจไดว่้าบุคคลดงักล่าวจะรกัษาความมั่นคงปลอดภยั

ของขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

• รายละเอียดการติดต่อ ในกรณีที่มีขอ้สงสยัหรือตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการคุม้ครองขอ้มลู

ส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูของท่าน การใชสิ้ทธิของท่าน หรือมีขอ้รอ้งเรียนใด ๆ ท่าน

สามารถติดต่อบริษัทฯ ไดต้ามช่องทางดงัต่อไปนี ้

บริษัท สยามแมเนจเมน้ท ์แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

สถานที่ติดต่อ: 

2689/28-31 (ชัน้ 4) ถ.เจรญิกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 

เบอรโ์ทรศพัท:์ 

+66 26883014-16 

อีเมล: smcreins@siam-management.com 

เว็บไซต:์ www.siamconsultants.co.th/th/about/affiliates 

 

เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

ชื่อ: คณุราวรรณ ,คณุสาริศา 

สถานที่ติดต่อ: 

2689/28-31 (ชัน้ 4) ถ.เจรญิกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 

เบอรโ์ทรศพัท:์ +66 26883014-16 

อีเมล: smcreins@siam-management.com 
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• การเข้าใช้งานเว็บไซตอ์ื่นผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ เนื่องจากนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนีใ้ชส้  าหรบัการ

ขายสินคา้หรือการใหบ้ริการและการใชง้านเว็บไซตข์องบริษัทฯ เท่านัน้ หากท่านเขา้ชมเว็บไซตอ์ื่นแมจ้ะผ่านช่องทาง

ทางเว็บไซตบ์ริษัทฯ การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตวัของเว็บไซตน์ัน้ซึ่ง

ไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบับริษัทฯ 

ประกาศ ณ วนัที่ 29/05/2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


