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ประกาศความเปนสวนตัวสำหรับลูกคา และบุคคลทั่วไปของบริษัทฯ                                                          

หรือมีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ ของ บริษัท สยามยีเอสเซลส จำกัด 

 บริษัท สยามยีเอสเซลส จำกัด (“บริษัทฯ”) ไดใหความสำคัญกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ

ลูกคา และบุคคลทั่วไปของบริษัทฯ หรือมีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ โดยประกาศความเปนสวนตัวฉบับนี้

ไดอธิบายแนวปฏิบัติเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล รวมถึงสิทธิตาง ๆ 

ของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

1. ขอบเขตการมีผลใชบังคับ 

1.1. บุคคลท่ีประกาศฯ มีผลใชบังคับ 

ประกาศนี้มีผลใชบังคับกับลูกคา และบุคคลทั่วไปของบริษัทฯ หรือมีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ ไมวา

ทางตรงหรือทางออม (“ทาน”) โดยแบงออกไดดังนี้ 

 

ขอที่ ประเภทบุคคล รายละเอียดโดยและตัวอยางสังเขป 

1.1.1 ลูกคาที่เปนบุคคลธรรมดา  หมายถึง บุคคลที่จะเปน/เปน/เคยเปน ผูซื้อสินคา 

ใชบริการ อุดหนุน ไดรับประโยชน หรือการอื่นใด

ในทำนองเดียวกัน จากบริษัทฯ บริษัทภายในเครือ 

รวมถึงแตไมจำกัดที่บริษัทฯ ไดไปวาจางบุคคลอ่ืน

หรือนิติบุคคลใหกระทำแทน/ในนามบริษัทฯ หรือ

บุคคลอ่ืนในทำนองเดียวกัน เชน 

 ผูซื้อ ผูเชา ผูเชาซื้อ 

 ผูเขามาติดตอ/สอบถาม เกี่ยวกับการเขา

รับบริการของบริษัทฯ หรือที่เก่ียวของกับ

บริษัทฯ  

เปนตน 

1.1.2 ลูกคาที่เปนนิติบุคคล หมายถึง บุคคล ผูแทน ตัวแทน รวมถึงแตไมจำกัด

ผูรับมอบอำนาจ จากนิติบุคคลที่จะเปน/เปน/เคย

เปน ผ ู ซ ื ้อส ินค า ต ัวแทนจำหนาย ผ ู ค าปลีก 

ผูใชบริการ อุดหนุน ไดรับประโยชน จากบริษัทฯ 
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ขอที่ ประเภทบุคคล รายละเอียดโดยและตัวอยางสังเขป 

บริษัทภายในเครือ รวมถึงแตไมจำกัดที่บริษัทฯได

ไปวาจางบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลใหกระทำแทน/

ในนามบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นในทำนองเดียวกัน 

เชน 

 ผูถือหุน 

 ผูบริหารระดับสูง 

 กรรมการผูจัดการ 

 ผูจัดการทั่วไป  

 ผูประสานงาน 

 พนักงานเจาหรือเจาหนาที่ ที่ไดรับมอบ

อำนาจหรือมอบหมาย 

เปนตน 

 

1.1.3 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีความเก่ียวของ

หรือมีความสัมพันธอื่นใดกับบริษัทฯ 

หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล รวมถึงแต

ไม จำก ัดผ ู แทน ต ัวแทน ผ ู ร ับมอบอำนาจ ผู

ประสานงานของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้น 

ซึ่งมีความเกี่ยวของ หรือมีความสัมพันธอื่นใดกับ

บริษัทฯ จากบริษัทฯ บริษัทภายในเครือ รวมถึง

แตไมจำกัดท่ีบริษัทฯ ไดไปวาจางบุคคลอ่ืนหรือนิติ

บุคคลใหกระทำแทน/ในนามบริษัทฯ หรือบุคคล

อ่ืนในทำนองเดียวกัน เชน 

 ลูกจาง พนักงาน เจาหนาที ่ บุคลากร

ภายใน ผูที่มาปฏิบัติงานใหกับบริษัท 

 บุตร บ ิดามารดา คู สมรส สมาช ิกใน

ครอบครัว  

 บุคคลอางอิงหรือใหการรับรอง  

 ผูค้ำประกัน ผูจำนำ ผูจำนอง 
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ขอที่ ประเภทบุคคล รายละเอียดโดยและตัวอยางสังเขป 

 ลูกหนี้ เจาหนี้  

 ตัวแทน ผู แทน ผู ประสานงาน ผู ไดรับ

มอบอำนาจ ผูไดรับมอบหมาย 

เปนตน 

1.1.4 บุคคลธรรมดาทั่วไป  บุคคลอื่น ๆ นอกเหนือจากบุคคลตามขอ 1.1.1 – 

1.1.3 ผู เกี ่ยวของหรือมีความสัมพันธใด ๆ กับ

บริษัทฯ บริษัทภายในเครือ รวมถึงแตไมจำกัดที่

บริษัทฯ ไดไปวาจางบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลให

กระทำแทน/ในนามบริษัทฯ หรือบุคคลอื ่นใน

ทำนองเดียวกัน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

 

2. ขอมูลที่มีการเก็บรวบรวม 

2.1. แหลงที่มาของขอมูล 

2.1.1 ไดรับขอมูลสวนบุคคลจากทานโดยตรง 

บริษัทฯ ไดรับขอมูลสวนบุคคลจากทานโดยตรงผานขั้นตอนที่มีขึ้นหรือจัดทำขึ ้นเพื่อการดำเนินการใด ๆ 

ระหวางทานกับบริษัทฯ รวมถึงแตไมจำกัดที่มีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ  ผานชองทางตาง ๆ ที่บริษัทฯ ได

จัดเตรียมไว เชน  เว็บไซต อีเมล แอพพลิเคชั่น เฟสบุ ค (Facebook) ทางแอพพลิเคชั ่นไลน (Line Official 

Account) โทรศัพท โทรสาร ขอความ (SMS) แบบสอบถาม ใบลงทะเบียน ใบสมัครใชบริการ ใบสงสินคา หรือ

ชองทางอ่ืนใด  

2.1.2 ไดรับขอมูลสวนบุคคลจากแหลงอื่น 

บริษัทฯ อาจไดรับขอมูลของทานจากแหลงอื่น เชน  บุคคลที่ทานไดอางอิงหรือผูใหการรับรอง บริษัทภายใน

เครือ ตัวแทนจำหนาย พันธมิตรทางธุรกิจ หรือจากการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของทาน เชน จาก

มหาวิทยาลัยที่ทานจบการศึกษา หนวยงานหรือองคกรที่ทานปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงาน หนวยงานราชการ เปน

ตน  

2.1.3 ขอมูลสวนบุคคลของบุคคลที่สาม 

บริษัทฯ อาจไดรับขอมูลจากบุคคลที่สามซึ่งมีความเกี ่ยวของกับทานโดยทานเปนผูใหขอมูลดังกลาวกับ   

บริษัทฯ เชน คูสมรส บุตร บิดามารดา สมาชิกภายในครอบครัว ผูถือหุน ผูมอบอำนาจ บุคคลอางอิง ผูค้ำประกัน 

หรือผูติดตอในกรณฉีุกเฉิน โดยบริษัทฯ เก็บรวมรวบขอมูลของบุคคลที่เก่ียวของกับทานเพ่ือประโยชนแกตัวทาน  
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ทั้งนี้ทานจะตองแจงใหบุคคลที่สามซึ่งมีความเกี่ยวของกับทานทราบถึงประกาศคุมครองขอมูลสวนบุคคล ฯ 

ฉบับนี ้ รวมทั ้งทานจะตองแจงใหบุคคลที ่สามทราบถึงสิทธิเกี ่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของบุคคลที ่สามตาม

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

 

3. ประเภทขอมูลสวนบุคคลที่บริษทัฯ เก็บรวบรวม 

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผย ขอมูลสวนบุคคลของทานเทาที่จำเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ

บริษัทฯ ใน   ขอ 6 เทานั้น  

ทั้งนี้ขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจะเปนไปตามความสัมพันธระหวางทานกับบริษัทฯ เปนรายกรณีไป 

โดยขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

 

3.1. ขอมูลท่ัวไป ไดแกขอมูลดังตอไปนี้ 

3.1.1 ขอมูลสวนบุคคลของบุคคลธรรมดา คือ บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ หรือบุคคล

ทั่วไป 

 

ขอที่ ประเภทของขอมูล ตัวอยางขอมูล 

3.1.1.1 ขอมูลสวนบุคคล - ชื่อ นามสกุล  

- ลายมือชื่อ 

- รูปถาย 

- ขอมูลเอกสารที่ออกโดยหนวยงานราชการที ่ใชในการ

ระบุและยืนยันตัวตน เชน สำเนาบัตรประชาชน สำเนา

หนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบาน สำเนาใบอนุญาตขับ

รถ เปนตน 

3.1.1.2 ขอมูลติดตอ - ที่อยูตามเอกสารสำคัญ ท่ีอยูตามเอกสารปจจุบัน สถานที่

ทำงาน  

- หมายเลขโทรศัพท อีเมล   

- ช ื ่อหร ือบ ัญช ีผ ู  เข  า ใช งานสำหร ับการต ิดต  อทาง

อิเล็กทรอนิกส/สังคมออนไลนตาง ๆ เชน ไอดีไลน ( ID 

Line), เฟสบุค (Facebook) เปนตน 
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ขอที่ ประเภทของขอมูล ตัวอยางขอมูล 

3.1.1.3 ข อมูลทางการเง ินและการทำ

ธุรกรรม  

- เลขที่บัญชีธนาคาร   

- เลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร  

- ขอมูลการสมคัรใชชองทาง ผลิตภัณฑ และ/หรือบริการ  

- ขอมูลประกอบการใชผลิตภัณฑ/บริการ เชน รหัสลูกคา 

หมายเลขรหัสสินคา ขอมูลรถยนต รูปทะเบียนรถ ขอมูล

เช็ค ขอมูลที ่ปรากฏในใบรับสินคา ขอมูลตั ๋วแลกเงิน 

ขอมูลหนังสือผูค้ำประกันที่ธนาคารเปนผูออกให ขอมูล

คะแนนสะสมเพื่อรับของรางวัล ขอมูลทางการคา คำสั่ง

ซื้อสินคา สัญญาค้ำประกัน เปนตน  

3.1.1.4 ขอมูลทางเทคนิค - ขอมูลการใชงานแอปพลิเคชั่นของบริษัท 

- หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร (IP address)  

- คุกกี้ (Cookies ID)   

- ขอมูลการเขาสูระบบ (Log – in) ระยะเวลาที่เขาถึง การ

ใช งานและระยะเวลาการใช งานแอปพลิเคช ั ่นและ

เว็บไซต ประวัติการคนหา ขอมูลการเรียกดู  

- ขอมูลตำแหนง (Location) ผานระบบ GPS  

- ภาพจากกลองวงจรปด  

3.1.1.5 ขอมูลอื่น ๆ - บันทึกการสื่อสารหรือการตอบโตระหวางทานกับบริษัทฯ 

ในการใหรายละเอียดเรื่องการใหบริการ สอบถามความ

พึงพอใจ ประเมินผลการใหบริหาร การตรวจสอบเรื่อง

รองเรียน  

- ขอมูลการลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมของบริษัท  

 

3.1.2 ขอมูลสวนบุคคลของนิติบุคคล คือ บุคคลธรรมดาที่มีความเก่ียวของกับนิติบุคคล ซึ่งนิติบุคคล

นั้นมีความเก่ียวของกับบริษัทฯ เชน กรรมการผูจัดการ ผูถือหุน ผูบริหารระดับสูง ผูรับมอบ

อำนาจ เปนตน  
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ขอที่ ประเภทของขอมูล ตัวอยางขอมูล 

3.1.2.1 ขอมูลสวนบุคคล - ชื่อ นามสกุล  

- ลายมือชื่อ  

- รูปถาย 

- ขอมูลเอกสารที่ออกโดยหนวยงานราชการที ่ใชในการ

ระบุและยืนยันตัวตน เชน สำเนาบัตรประชาชน สำเนา

หนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบาน เปนตน 

3.1.2.2 ขอมูลติดตอ - ที่อยูตามเอกสารสำคัญ ท่ีอยูตามเอกสารปจจุบัน สถานที่

ทำงาน  

- หมายเลขโทรศัพท อีเมล   

- รูปถายรานคา/สำนักงาน  

3.1.2.3 ขอมูลการทำงาน  - อาชีพและสาขาอาชีพ 

- ตำแหนง  

- รายละเอียดงาน ประเภทธุรกิจ 

3.1.2.4  ข  อม ู ลท ี ่ ป ร ากฎ ใน เ อกส า ร

ประกอบการทำธุรกรรม  

- หนังสือรับรองบริษัท 

- บัญชีรายชื่อผูถือหุน 

- หนังสือมอบอำนาจ 

- หนังสือจดทะเบียนพาณิชย 

3.1.2.5 ขอมูลอื่น ๆ - ขอมูลที ่การเก็บรวบรวม ใช  และ/หรือเปดเผยโดย

เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางบริษัทฯ กับนิติบุคคล 

เชน ขอมูลที่นิติบุคคลใหแกบริษัทในการทำสัญญา/การ

ใช บริการ รายละเอียดเร ื ่องร องเร ียนหรือการออก

ความเห็น ผลประเมินการสำรวจความคิดเห็น ขอมูลการ

ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมกับบริษัทฯ เปนตน 

 

3.2. ขอมูลสวนบุคคลออนไหว (Sensitive Data) 

ขอมูลสวนบุคคลออนไหว หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลที่ไดกำหนดไวตามมาตรา 26 พระราชบัญญัติคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ไมมีจุดประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลออนไหวของทาน ยกเวน
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แตเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในขอ 6 เทานั้น เชน ขอมูลสุขภาพจากผลตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

ขอมูลอุณหภูมิรางกาย ขอมูลผลการฉีดวัคซีน เปนตน  

  ในกรณีที ่บริษัทฯ เรียกเก็บสำเนาบัตรประชาชนของทาน ยกเวนแตกรณีที ่บริษัทฯ เก็บสำเนาบัตร

ประชาชนของทานโดยมีความจำเปนจะตองใชขอมูลศาสนาและ/หรือหมูโลหิต บริษัทฯ ขอใหทานทำขอมูลตอไปนี้

เปนขอมูลที่ไมสามารถมองเห็นได โดยขอใหทานขีดฆาขอมูลศาสนาและ/หรือหมูโลหิตที่ปรากฏอยูบนหนาสำเนา

บัตรประชาชน เนื่องจากบริษัทฯ ไมมีจุดประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวซึ่งเปนขอมูลสวนบุคคลออนไหว

จากทาน ในกรณทีี่ทานไมไดทำการขีดฆา บริษัทฯ จะถือวาทานยินยอมใหบริษัทฯ ขีดฆาขอมูลดังกลาวไดเอง  

4. การเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

ในกรณีที่ทานเปนผูเยาว คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ บริษัทไมมีจุดประสงคในการเก็บ

รวบรวมขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ เวนแตไดรับความยินยอม

จากผูใชอำนาจปกครอง หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษ แลวแตกรณี ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมขอมูลของผูเยาว 

คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ โดยปราศจากความยินยอมของบุคคลดังกลาว บริษัทฯ จะทำ

การลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลดังกลาวทันที เวนแตเปนกรณีที่มีฐานทางกฎหมายใหอำนาจบริษัทฯ ทำการ

เก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดโดยไมตองขอความยินยอม ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช 

และ/หรือเปดเผยขอมูลที่จำเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีเก่ียวของกับทานและบริษัทฯเทานั้น 

5. วิธีการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 

บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส และมีการเก็บ

รักษาขอมูลสวนบุคคลของทานดังตอไปนี้ 

5.1. เซิรฟเวอรของบริษัทฯ ในประเทศไทย 

5.2. เซิรฟเวอรของบริษัทฯ ในตางประเทศ 

 

6. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล  

บริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน และมีฐานทาง

กฎหมาย ดังนี้ 

ทั้งนี้วัตถุประสงคและฐานทางกฎหมายจะเปนไปตามความสัมพันธระหวางทานกับบริษัทฯ จึงขอใหเลือกใช

วัตถุประสงคและฐานทางกฎหมายเปนรายกรณีไป 
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ขอที่ วัตถุประสงค ฐานทางกฎหมาย 

6.1 เพื ่อเปนชองทางสื ่อสารและ/หรือติตตอทาน ในการให

คำปรึกษา แนะนำ ผลิตภัณฑ การใหบร ิการ กิจกรรมที่  

บริษัทฯ จัดทำขึ้นและ/หรือที่เก่ียวของกับบริษัทฯ ที่ทานอาจ

สนใจหรือตรงกับความตองการของทาน เชน การนำเสนอ

ผลิตภัณฑ การบริการ โครงการ หรือกิจกรรมท่ีทานอาจสนใจ

ผานทางอีเมล (E-mail) ทางโทรศัพท ทางจดหมาย ทาง

ข อความ (SMS) ทางแอพพลิ เคช ั ่นไลน   (Line Official 

Account) เปนตน 

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

6.2 เพื่อการพิจารณา และ/หรือการตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ 

เอกสารอางอิงและ/หรือบุคคลอางอิง/รับรอง เมื ่อทาน

ประสงคซื้อผลิตภัณฑ เขารับการบริการ เขารวม/มีสวนรวม

โครงการ กิจกรรมใด ๆ ที ่บริษัทฯ จัดทำขึ ้นและ/หรือที่

เก่ียวของกับบริษัทฯ  

 การพิจารณาและอนุมัติ เมื่อทานมีคำขอเปนลูกคา

ใหม   (New Dealer) และ/หร ือการขอปร ับเพิ่ ม

วงเงิน/ลดวงเงิน  

 การตรวจสอบหนังส ือมอบอำนาจ และเอกสาร

ประกอบการทำหนังส ือมอบอำนาจ เช น บ ัตร

ประจำตัวประชาชน ทะเบียนบาน  

 การตรวจสอบหนังสือรับรองบริษัทฯ/บัญชีรายชื่อผู

ถือหุน 

 การตรวจสอบความถูกตองของการทำสัญญาค้ำ

ประกันโดยวิธีการตาง ๆ เชน การวางหนังสือค้ำ

ประกันที่ธนาคารเปนผูออกให  

 เพื่อการยืนยันตัวทานเมื่อทานเปนผูชนะไดรับของ

รางวัลจากการเขารวมกิจกรรมของบริษัทฯ 

เปนตน  

 

การปฏิบัติตามสัญญา 

(Contractual Basis) 

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 
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ขอที่ วัตถุประสงค ฐานทางกฎหมาย 

6.3 เพื่อการพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และ/หรือ

พิจารณาอนุมัติ การซื้อผลิตภัณฑ เขารับการบริการ เขารวม/

มีสวนรวมโครงการ กิจกรรมใด ๆ ของทาน ที่บริษัทฯ จัดทำ

ขึ้นและ/หรือที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ เชน  

 เพื่อจัดทำบัญชีผูใชงานบนเว็บไซตใหกับทานในการ

เขาใชบริการของบริษัท 

 เพื ่อการวิเคราะหและประเมินผลิตภัณฑหรือการ

บริการที่เหมาะสมตอความตองการ/คำขอของทาน 

เปนตน 

การปฏิบัติตามสัญญา 

(Contractual Basis) 

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

 

6.4 เพ่ือใหการปฏิบัติตามสัญญา และ/หรือคำอนุญาตใหเขารวม/

มีสวนรวม การซื้อผลิตภัณฑ เขารับการบริการ เขารวม/มี

สวนรวมโครงการ การไดรับสิทธิประโยชน กิจกรรมใด ๆ ของ

ทาน ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นและ/หรือที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ให

เกิดข้ึนมีไดโดยตลอด เชน  

 การอนุมัติบัญชีผูใชงานของทานในการเขารับบริการ

ของบริษัทผานทางแอพพลิเคชั่น 

 ก า ร ข อ ใ ช  บ ร ิ ก า ร อ ิ น เ ต อ ร  เ น ็ ท  ( Internet 

Authorization Access Form) 

 การสงมอบสินคาไปยังที่อยูของทาน 

 การจัดเก็บประวัติการสั่งซื้อสินคา/การใชบริการของ

ทาน 

เปนตน 

การปฏิบัติตามสัญญา 

(Contractual Basis) 

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

 

6.5 เพื่อการใหคำแนะนำภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ เขารับการ

บริการ เขารวม/มีสวนรวมโครงการ กิจกรรมใด ๆ ของทาน 

ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นและ/หรือที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ เพื่อให

เกิดประโยชนสูงสุดแกตัวทาน เชน  

การปฏิบัติตามสัญญา 

(Contractual Basis) 

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 
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ขอที่ วัตถุประสงค ฐานทางกฎหมาย 

 การแนะนำวิธ ีการใชงานผลิตภัณฑผานทางทาง

แอพพลิเคชั ่นไลน (Line Official Account) เมื่อ

ลูกคารองขอ 

เปนตน 

6.6 เพ่ือการดำเนินการตาง ๆ ในข้ันตอนของกระบวนการเก่ียวกับ

การทำธุรกรรมและ/หรือการชำระเงิน เชน การออกใบแจง

การชำระหนี้ การวางบิล/ใบชำระหนี้ การโอนเงิน การชำระ

คาธรรมเนียม การชำระหนี้ การทำใบเสร็จรับเงิน การจัดทำ

ใบกำกับภาษี การหักภาษี ณ ที่จาย การตัดบัญชีลูกหนี้เปน

หนี้สูญ การทำบันทึกตั้งเจาหนี้ในประเทศ/ตางประเทศ การ

ทำรายงายภาษีขาย/ภาษีซื้อ การทำใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ การ

ทำใบสงสินคา เปนตน 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 

การปฏิบัติตามสัญญา 

(Contractual Basis) 

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

 

6.7 เพื่อการสำรวจ ประเมิน วัดผล ความพึงพอใจ/ขอเสนอแนะ

ของทานภายหลังการเขารับซื้อผลิตภัณฑ เขารับการบริการ 

เขารวม/มีส วนรวมโครงการ กิจกรรมใด ๆ เช น การสง

แบบสอบถามความพึงพอใจหลังเขารับบริการผานทางอีเมล 

(E-mail) ทางโทรศัพท ทางจดหมาย ทางขอความ เปนตน  

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

 

6.8 เพ่ือการทำกิจกรรมทางการตลาดที่ไมตองอาศัยความยินยอม

ของทานตามกฎหมาย เชน  

 การจัดเก็บขอมูลเพื่อนำไปทำแคมเปญ/วิเคราะห

สิทธิประโยชนที ่ลูกคาจะไดรับหากใชบริการของ

บริษัทตอไป 

 การสำรวจรานคาเพื่อนำมาประวิเคราะหสวนแบง

การตลาดตอไป 

เปนตน 

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

6.9 เพ่ือการดำเนินการภายในที่เก่ียวของ เชน  

 การติดตอประสานงานระหวางหนวยงานภายในและ

ภายนอกบริษัทฯ  

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 
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 เพ่ือการจัดทำแฟมประวัติ  

 เพ่ือการขอใหผูมีอำนาจในบริษัทอนุมัติคำรองขอ 

 เพ่ือการทำรายงานภายในบริษัทฯ 

          เปนตน 

6.10 เพื่อการกำกับดูแล การตรวจสอบภายใน ประเมินความเสี่ยง

ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ภายในเครือ เพื่อใหบริษัทฯ 

บรรลุวัตถุประสงคในการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล

ของกระบวนการบริหารความเสี ่ยง การควบคุม และการ

กำกับดูแลอยางเปนระบบและระเบียบ  

 

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

6.11 เพื่อการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 

เชน การดำเนินตามคำรองขอของทานเมื่อทานขอใหใชสิทธิ

ในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล การทำใหขอมูลสวนบุคคล

ของทานมีความถูกตองเปนปจจุบัน เปนตน  

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

 

6.12 เพื่อการดำเนินการรักษาความปลอดภัยภายในบริษัท รวมถึง

แตไมจำกัดบริเวณโดยรอบ บริษัทอาจมีการบันทึกภาพของ

ทานผานทางระบบกลองวงจรปด (CCTV)  

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

6.13 เพ่ือการรักษาความปลอดภัย ปกปอง ปองกัน รักษา ชีวิตและ

อนามัยของทานและ/หรือทรัพยสินของทาน รวมถึงแตไม

จำกัดทรัพยสินของบริษัทฯ หรือที่เก่ียวของกับบริษัท 

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

6.14 เพื ่อการดำเนินการต าง ๆ ในการพิจารณา ตรวจสอบ  

สอบสวน รวมถึงแตไมจำกัดการรวบรวมพยานหลักฐาน เมื่อ

มีขอรองเรียน รองทุกข ขอพิพาทอันเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ ที่

จำเปนตองอาศัยขอมูลของทาน 

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

6.15 เพ่ือกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย 

และการยกขอตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมายของบริษัทฯ 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 
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ขอที่ วัตถุประสงค ฐานทางกฎหมาย 

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

 

6.16 เพื ่อสงหรือใช สำหรับจัดทำเอกสารใหกับองคกรของรัฐ 

หนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่

ไดรับมอบหมายหรือแตงตั้งอำนาจหนาที่จากรัฐ ในกรณีที่

ไดรับคำสั่งโดยชอบดวยกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 

6.17 เพ่ือประกอบการดำเนินคดีในชั้นศาลจนเสร็จสิ้นกระบวนการ การปฏิบัติตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

 

6.18 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะดาน

การสาธารณสุข เชน การปองกันดานสุขภาพจากโรคติดตอ

อันตรายหรือโรคระบาดที ่อาจติดตอหรือแพรเขามาใน

ราชอาณาจักร เปนตน 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 

6.19 เพื่อการบริหารจัดการดานสุขอนามัยและความปลอดภัยของ

ทาน 

การปองกันหรือระงับอันตรายตอ

ช ีว ิต ร างกาย หร ือสุขภาพของ

บุคคล  

(Vital Interests) 
 

โดยบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานและ/หรือบุคคลที่สามตามฐาน

ทางกฎหมายที่พระราชบัญญัติ คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดใหอำนาจไวไดโดยไมจำตองขอความ

ยินยอม อยางไรก็ตามมีบางกรณีที่บริษัทอาจตองขอความยินยอมจากทานโดยชัดแจง เนื่องจากฎหมายกำหนดไว 

ซึ ่งบริษัทจะขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานผานทาง 

“แบบฟอรมใหความยินยอมในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล” ตอไป ทั้งนี้ในกรณีของบุคคลที่สามซึ่งเกี่ยวของ
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กับทาน หากมีกรณีที่บริษัทฯ จะตองขอความยินยอมโดยชัดแจง ทานจะตองเปนผูดำเนินการขอความยินยอมใน

การประมวลผลขอมูลของบุคคลท่ีสามใหกับ บริษัทฯ  

บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากทานในกิจกรรมตามความสัมพันธระหวางทานกับบริษัทฯ ซึ ่งมี

วัตถุประสงค ดังนี้  

 

ขอที่ วัตถุประสงค ฐานในการประมวลผล 

6.20 เพ่ือการทำกิจกรรมทางการตลาดซึ่งบริษัทฯ จำเปนตองอาศัย

ความยินยอมของทาน  

ฐานความยินยอม 

(Consent) 

 

บริษัทฯ ขอแจงวาในกรณีที่ทานตองใหขอมูลสวนบุคคลแกบริษัทฯ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ

สัญญา หรือมีความจำเปนตองใหขอมูลสวนบุคคลเพื่อเขาทำสัญญานั้น ในกรณีที่ทานไมประสงคใหขอมูลสวน

บุคคลแกบริษัทฯ อาจสงผลใหบริษัทฯ ไมสามารถดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา การเขาทำสัญญา หรือ

การใหบริการบางประการกับทานได เนื่องจากขอมูลสวนบุคคลเปนสิ่งจำเปนในขั้นตอนดังกลาวนั้น 

ขอมูลใด ๆ ที่บริษัทฯ ไดเก็บรวบรวมไวกอนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งเปนวันที่พระราชบัญญัติคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใชบังคับ บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวบและใชขอมูลดังกลาวไดตอไปภายใต

วัตถุประสงคเดิม ทั ้งนี้หากทานไมประสงคจะใหบริษัทฯ เก็บรวบรวมและใชขอมูลที่ไดรับจากทานกอนวันที่          

1 มิถุนายน 2565 เวนแตกฎหมายจะกำหนดเอาไวเปนอยางอื่น ทานสามารถแจงยกเลิกความยินยอมใหเก็บ

รวบรวมและใชขอมูล โดยการติดตอมาที่เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัทฯ ตามชองทางที่บริษัทฯ ได

จัดเตรียมไวในขอ 12 ของประกาศฯ 

7. การเปดเผยขอมูล 

บริษัทฯ อาจจะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหแกผูอื่นภายใตความยินยอมของทานหรือที่กฎหมาย

อนุญาตใหเปดเผยไดดังตอไปนี้ 

7.1. การบริหารจัดการภายในองคกร  

บริษัทฯ อาจเปดเผยขอมูลภายในของทานภายในบริษัทฯ เทาที่จำเปนสำหรับการบริหารจัดการตาง ๆ ของ

ทานภายใตประกาศนี้เพื่อประโยชนของทานและผูอื่นมากขึ้น 

7.2. การบังคับใชกฎหมาย 

ในกรณีที่มีกฎหมายหรือหนวยงานราชการรองขอ บริษัทฯ มีความจำเปนที่จะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ

ทานเทาที่จำเปนใหแกหนวยราชการ เชน ศาล หรือหนวยราชการอื่น เปนตน 
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7.3. พันธมิตรทางธุรกิจ 

บริษัทฯ อาจเปดเผยขอมูลบางอยางกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อติดตอและประสานงานตามวัตถุประสงคที่ระบุ

ไวในประกาศฉบับนี้ 

7.4. บริษทัภายในเครือ 

บริษัทฯ อาจเปดเผยขอมูลบางอยางใหกับบริษัทที่อยูภายในเครือของบริษัทฯ เพ่ือการปฏิบัติงานในโครงการที่

เก่ียวของกับทาน  

7.5. ผูใหบริการ 

บริษัทฯ อาจเปดเผยขอมูลบางอยางกับผูใหบริการ สำหรับดำเนินการตาง ๆ เชน 

7.5.1. การฝกอบรม สัมมนา 

7.5.2. การบริการขนสง 

7.5.3. การบริการเก็บรักษาและทำลายเอกสาร 

7.5.4. การบริการดานการตลาด 

7.5.5. การบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

7.5.6. บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ ผูตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายหรือภาษี เปนตน 

7.6. การโอนถายธุรกิจ 

บริษัทฯ อาจเปดเผยขอมูล รวมถึงขอมูลสวนบุคคลของทานสำหรับการปรับโครงสรางองคกร การควบรวม 

หรือการขายกิจการ หรือการถายโอนทรัพยสินอื่น ๆ โดยที่ฝายรับโอนขอมูลจะตองปฏิบัติกับขอมูลของทานใน

ลักษณะที่สอดคลองกับประกาศนี้ รวมถึงกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลดวย 

 

8. ระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูล 

บริษัทฯ จะทำการจัดเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวตามระยะเวลาที่จำเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่

เกี่ยวของกับประกาศฉบับนี้ อยางไรก็ตามบริษัทฯ อาจมีความจำเปนตองเก็บรักษาไวตอไปภายหลังจากนั้นหากมี

กฎหมายกำหนดไวเปนอยางอ่ืน หรือเพ่ือใหการปฏิบัติตามสัญญาลุลวงเสร็จสมบูรณ   

บริษัทฯ จะทำการลบ ทำลาย หรือทำใหเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวตนของทานได เมื่อหมดความจำเปน 

หรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกลาว 

 

9. สิทธิของเจาของขอมูล 

ทานในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล มีสิทธิดำเนินการตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

9.1. สิทธิขอถอนความยินยอม (Right To Withdraw Consent)  



บริษทั สยามยีเอสเซลส จำกัด 

SIAM GS SALES CO.,LTD 
 

 หากทานไดใหความยินยอม บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานไว  

ไมวาจะเปนความยินยอมที่ทานใหไวกอนวันที่กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลใชบังคับหรือหลังจากนั้น ทานมี

สิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ไดตลอดเวลา 

9.2.  สิทธิขอเขาถึงขอมูล (Right To Access) 

 ทานมีสิทธิขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานที่อยูในความรับผิดชอบของบริษัทฯ และขอใหบริษัทฯ ทำ

สำเนาขอมูลดังกลาวใหแกทาน รวมถึงขอใหบริษัทฯ เปดเผยวาบริษัทฯ ไดขอมูลสวนบุคคลของมาไดอยางไร 

9.3. สิทธิขอถายโอนขอมูล (Right To Data Portability) 

 ทานมีสิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลของตน ในกรณีที่บริษัทฯ ไดจัดทำขอมูลสวนบุคคลนั้นอยูในรูปแบบให

สามารถอานหรือใชงานไดดวยเครื่องมือหรืออุปกรณที่ทำงานไดโดยอัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวน

บุคคลไดดวยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอใหบริษัทฯ สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยังผู

ควบคุมขอมูลสวนบุคคลอื่น เมื่อสามารถทำไดดวยวิธีการอัตโนมัติและมีสิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทฯ สง

หรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยังผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคลอื ่นโดยตรง เวนแตไมสามารถ

ดำเนินการไดเพราะเหตุทางเทคนิค 

9.4. สิทธิขอคัดคาน (Right To Object) 

ทานมีสิทธิขอคัดคานการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในเวลาใดก็ได  

หากการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเปนภายใต

ประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไมเกินขอบเขตที่ทานสามารถ

คาดหมายไดอยางสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน บริษัทจะยังคงดำเนินการ

เก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตอไปเฉพาะที่บริษัทสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมาย

ไดวามีความสำคัญย่ิงกวาสิทธิขั้นพื้นฐานของทาน หรือเปนไปเพ่ือการยืนยัน การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการตอสู

ในการฟองรองตามกฎหมาย ตามแตละกรณี 

9.5. สิทธิขอใหลบหรือทำลายขอมูล (Right To Erasure/Destruction) 

 ทานมีสิทธิที่จะขอลบ หรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของตน หรือทำใหขอมูลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุ

ตัวตนได หากทานมีความเชื่อวาขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยโดยไมชอบดวย

กฎหมายที่เกี่ยวของ หรือเห็นวาบริษัทฯ หมดความจำเปนในการเก็บรักษาขอมูลตามวัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับ

ประกาศฉบับนี้ หรือเมื่อทานไดใชสิทธิขอถอนความยินยอมหรือใชสิทธิคัดคานตามที่แจงไวขางตน  

9.6. สิทธิขอใหระงับการใชขอมูล (Right To Restriction Of Processing) 

 ทานมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลชั่วคราว ในกรณีที่บริษัทฯ อยูระหวางตรวจสอบตามคำรอง

ขอใชสิทธิขอแกไขขอมูลสวนบุคคลหรือขอคัดคานของทาน หรือกรณีอ่ืนใดท่ีบริษัทฯ หมดความจำเปนและตองลบ

หรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของทาน ตามกฎหมายที่เก่ียวของแตทานขอใหบริษัทฯ ระงับการใชแทน 
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9.7. สิทธิขอใหแกไขขอมูล (Right To Rectification) 

ทานมีสิทธิขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของตนเองใหถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความ

เขาใจผิด 

9.8. สิทธิรองเรียน (Right To Lodge A Complaint)  

 ทานมีสิทธิรองเรียนตอผูมีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หากทานเชื่อวาการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของตนเอง เปนการกระทำในลักษณะที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 ทานสามารถใชสิทธิของทานในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคลขางตนได โดยติดตอมาที่เจาหนาที่คุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดทายประกาศนี้ บริษัทฯ จะแจงผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 

30 วัน นับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับคำขอใชสิทธิจากทาน ตามแบบฟอรมหรือวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ หาก

บริษัทปฏิเสธคำขอ บริษัทฯ จะแจงเหตุผลของการปฏิเสธใหทานทราบผานชองทางตาง ๆ เชน ขอความ (SMS) 

อีเมล โทรศัพท จดหมาย เปนตน 

 

10. การสงหรือโอนขอมูลไปยังตางประเทศ 

บริษัทฯ อาจมีการสงหรือโอนขอมูลไปยังบุคคล องคกร หรือเซิรฟเวอรที่ตั้งอยูในตางประเทศ เพื่อการบรรลุ

วัตถุประสงคและฐานทางกฎหมายที่ไดระบุไวในขอ 6 เทานั้น ทั้งนี้บริษัทจะใชความระมัดระวังและคำถึงนึงความ

ปลอดภัยของทานเปนสำคัญ โดยจะสงหรือโอนขอมูลเทาที่จำเปนเทานั้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการ

ตาง ๆ เพื่อใหมั่นใจวาการโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังประเทศปลายทางนั้นมีมาตรฐานการคุมครองขอมูล

สวนบุคคลอยางเพียงพอหรือกรณีอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 

 

11. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเปนสวนตัว 

เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ

ทานอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ อาจตรวจสอบแลวทำการ แกไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก ประกาศคุมครองขอมูล

สวนบุคคลฯ ฉบับนี้ไดทกุเมื่อ โดยบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบหลังการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทุกครั้ง  

ประกาศฉบับนี้แกไขลาสุดและมีผลใชบังคบัตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2565 

 

 

12. รายละเอียดของเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

หากทานมีขอสงสัยหรือตองการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศความเปนสวนตัวของบริษัทฯ หรือตองการ

ใชสิทธิในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล โปรดติดตอมาที่  
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เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือคณะทำงานกำกับดูแลการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัท สยาม

ยีเอสเซลส จำกัด เลขที่ 127 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท 02-

726-8070 อีเมล pdpa@gssales.co.th 
 


