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นโยบายความเป็นส่วนตัวการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท เบส ออโตเ้ซลส ์จาํกัด 
วันที� � มิถุนายน พ.ศ.���5 

 

บรษัิท เบส ออโตเ้ซลล ์จาํกดั หรอื (เรา) ไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัของการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลตาม พระราชบญัญตัิ

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. ���� (ตามที�นิยามไวด้า้นลา่งนี �) ในนโยบายความเป็นสว่นตวันี � ("นโยบาย*") อธิบายการเก็บ 

ใช ้เปิดเผย และ/หรอืโอนไปตา่งประเทศของขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นที�ไดร้บัจากแหลง่ตา่ง ๆ ตลอดจนสทิธิของและแนวทาง

ปฏิบตัิเกี�ยวกบัขอ้มลูดงันี � 

�.  ขอ้มลูสว่นบคุคลคืออะไร 

"ขอ้มลูสว่นบคุคล" หมายถึง ขอ้มลูใดก็ตามเกี�ยวกบับคุคล ซึ�งทาํใหส้ามารถระบตุวับคุคลนั�นได ้ไมว่า่ทางตรงหรอื

ทางออ้ม แตไ่มร่วมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

�. ขอ้มลูสว่นบคุคลใดที�เก็บรวบรวม 

• ขอ้มลูสว่นบคุคลที�เราเก็บรวบรวมขึ �นอยูก่บัความสมัพนัธข์องทา่นกบัเรา และบรกิารหรอืผลติภณัฑท์ี�ทา่นตอ้งการ

จากเรา ขอ้มลูสว่นบคุคลเกี�ยวกบัทา่นที�เราอาจเก็บรวมรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรอืโอนไปยงั ตา่งประเทศ รวมถึงแต่

ไมจ่าํกดัเพียงขอ้มลูสว่นบคุคลประเภทดงัตอ่ไปนี � 

1. รายละเอียดสว่นตวั เช่น คาํนาํหนา้ชื�อ ชื�อ นามสกลุ เพศ อาย ุอาชีพ ตาํแหนง่งาน ที�ทาํงาน ตาํแหนง่ 

การศกึษา สญัชาติ วนัเกิด สถานภาพทางการสมรส ขอ้มลูบนบตัรที�ออกโดยรฐับาล (เช่น เลขที�บตัรประจาํตวั

ประชาชน เลขหนงัสอืเดินทาง หมายเลขประจาํตวับตัรขา้ราชการ วนั เดือน ปีเกิด หมายเลขใบอนญุาตขบัขี� 

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษีอากร ขอ้มลูใบอนญุาตขบัขี�รถยนต ์เป็นตนั) 

ลายมือชื�อ การบนัทกึเสยีง การบนัทกึการสนทนาทางโทรศพัท ์รูปถ่าย การบนัทกึภาพ จากกลอ้งวงจรปิด 

ทะเบียนบา้น และขอ้มลูประจาํตวัอื�น ๆ หรอืการบนัทกึเสยีงที�สนทนาในการ โทรติดตอ่เพื�อรบัการบรกิาร หรอื

การสอบถามปัญหาตา่งๆ 

2. รายละเอียดที�ใชต้ิดตอ่ เช่น ที�อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรสาร ขอ้มลูตาํแหนง่ที�ตั�ง ที�อยู ่อเีมลLINE ID 

บญัชี Facebook Instagram ID และ ID อื�น ๆ จากเว็บไซตเ์ครอืขา่ยสงัคมออนไลน ์

3. รายละเอียดรถยนต ์เช่น หมายเลขประจาํรถยนต ์หมายเลขปา้ยทะเบียนรถยนต ์ยี�หอ้ รุน่ ปี ส ีหมายเลข

เครื�องยนต ์หมายเลขตวัถงัรถ ประเภทรถยนต ์ระยะทางเข็มไมล ์แบตเตอรี� แรงดนัไฟฟา้ ระดบันํ�ามนั การสกึ

หรอของเบรก ขอ้มลูตาํแหนง่และการเคลื�อน (เช่น เวลา ตาํแหนง่ ความเรว็) รายละเอียดการประกนัภยัรถยนต ์
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ชดุแตง่อปุกรณต์กแตง่ รายละเอยีดของอปุกรณเ์สรมิสาํหรบั (เช่น อปุกรณร์บัสง่สญัญาณ  ซิมการด์)สมดุคูม่ือ

ทะเบียนรถยนต ์เอกสารการตรวจรถยนต ์รายละเอียดขอ้มลูที�ไดร้บัจากการใช ้Services ขอ้มลู GPS และ

ตาํแหนง่ของรถยนต ์รายงาน ประวตัิรถยนต ์การใช ้Charging Station และขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัรถยนตอ์ื�น ๆ 

 

4. รายละเอียดทางการเงิน เช่น ขอ้มลูบตัรเครดติและบตัรเดบิต หมายเลขบญัชีและประเภทของบญัชีขอ้มลูพรอ้ม

เพย ์สนิทรพัยห์มนุเวียน รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย และขอ้มลูดา้นการเงินอื�น ๆ 

5. รายละเอียดธุรกรรม เช่น รายละเอียดการชาํระเงิน วนัที�และเหรอืเวลาที�ชาํระเงิน จาํนวนเงินที�ชาํระ วิธีการ

ชาํระ รายละเอียดเกี�ยวกบัการขอเงินคืน การลงทะเบยีน ดอกเบี �ย เงินดาวน ์คา่งวด และจาํนวนงวด วนัที�และ

สถานที�ซื �อผลติภณัฑห์รอืบรกิาร ที�อยู/่วนัที�และเวลารบัมอบรถ แบบฟอรม์ขอใชบ้รกิาร ใบจองซื �อ ใบตอบรบั 

ลายมือชื�อผูร้บั ใบเสรจ็รบัเงิน ใบแจง้หนี � ธุรกรรม ประวตัิธุรกรรม สถานะธุรกรรม และรายละเอียดอื�น ๆ ของ

บรกิารหรอืผลติภณัฑท์ี�ทา่นซื �อ 

6. รายละเอียดดา้นการตลาดและการสื�อสาร เช่น ตวัเลอืกขอทา่นในการรบัขอ้มลูทางการตลาดจากเรา บรษัิทใน

เครอื บรษัิทคูค่า้ และตวัเลอืกในการติดตอ่สื�อสารของทา่น 

7. รายละเอียดลกูคา้เปา้หมาย เช่น รหสัลกูคา้เปา้หมาย รถยนตแ์ละสรีถยนตท์ี�ใชอ้ยูใ่นปัจจบุนั ขอ้มลูการทดลอง

ขบั แผนการซื �อ รถยนตท์ี�ทา่นสนใจ รุน่ที�ทา่นสนใจ บนัทกึขอ้มลูการติดตาม (เช่นขอ้มลูการเยี�ยมชมศนูยบ์รกิาร

รถยนต ์ขอ้มลูการจอง) แหลง่ที�มา (เช่น จากการมาเยี�ยมชมศนูยบ์รกิารรถยนต ์มีผูแ้นะนาํมา มอเตอรโ์ชว ์จาก

ลกูคา้ปัจจบุนั เว็บไซตเ์ครอืขา่ยสงัคมออนไลน)์ ความสนใจของทา่นในกิจกรรมตา่งๆ ของ บรษัิทฯ 

8. รายละเอียดประวตัิ เช่น บญัชีผูใ้ช ้ชื�อลงทะเบยีนเขา้ใชห้รอืชื�อผูไ้ช ้Application รายละเอยีดประวตัิ การใช้

บรกิารและผลติภณัฑข์องเรา ภาพถ่าย ประวตัิการติดตอ่ ประวตักิารรอ้งเรยีน ความสนใจของทา่น ความ

ตอ้งการ คาํติชม และคาํตอบในแบบสอบถามความพงึพอใจ 

9. รายละเอียดทางเทคนคิ เช่น ที�อยูอ่ินเทอรเ์น็ตโพรโทคอล ประเภทและเวอรช์ั�นของเบราวเ์ซอร ์พฤติกรรมและ

รูปแบบการสบืคน้ของทา่น คกุกี � รหสัอปุกรณ ์(Device ID) รุน่อปุกรณแ์ละประเภทของอปุกรณร์ะยะเวลาและ

สถานที�ที�เขา้ถึง 

 

• หากทา่นใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลอื�น เช่น ชื�อ นามสกลุ รายละเอียดที�อยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์สาํหรบัการ

ติดตอ่ฉกุเฉินแก่เรา หรอืสมาชิกครอบครวัที�ใชร้ถของทา่น ทา่นตอ้งตรวจสอบใหแ้นใจวา่ทา่นมีอาํนาจที�จะกระทาํได้

และเราไดร้บัอนญุาตอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายในการใหใ้ชข้อ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลเหลา่นั�นตามนโยบายฯ นี � 

• โปรดแจง้นโยบายฯ นี �แก่บคุคลเหลา่นั�นเพื�อใหร้บัทราบและหรอืขอความยินยอม (หรอืใชฐ้านทางกฎหมายอื�น ๆ เป็น

ขอ้ยกเวน้ความยินยอม) ใหส้ง่มอบขอ้มลูดงักลา่วใหแ้กเ่ราตามนโยบายฯ นี � 

•  เราจะไมใ่ชข้อ้มลูสว่นบคุคลประเภทที�มีความออ่นไหว เช่น เชื �อชาติ เผา่พนัธุ ์ความคดิเห็นทางการเมืองความเชื�อ

ในลทัธิ ศาสนาหรอืปรชัญา พฤตกิรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพ ความพิการ ขอ้มลูสหภาพ

แรงงาน ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูชีวภาพ เป็นตน้ เวน้แตใ่นกรณีที�กฎหมายบญัญตัใิหเ้ราทาํได ้หรอืเมื�อทา่นใหค้วาม

ยินยอมไวโ้ดยชดัแจง้ ทา่นจะตอ้งทาํการตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ขอ้มลูสว่นบคุคลทั�งหมดที�ใหไ้วเ้ป็นขอ้มลูที�ครบถว้น 

ถกูตอ้ง และ เป็นจรงิ 
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�. วิธีการรบัและเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล เราอาจไดร้บัและเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นดว้ยวิธีการตา่ง ๆ ดงันี � 

1. ขอ้มลูสว่นบคุคลที�ทา่นใหแ้กเ่รา: ทา่นอาจใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่นแกเ่ราโดยตรง มกัจะมีขึ �นเมื�อทา่นติดตอ่

เราเมื�อตอ้งการสอบถามขอ้มลู กรณี การกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ออนไลนห์รอืกรอกเอกสาร การสมคัรสมาชิก

หรอืลงทะเบียนเพื�อการรบัหรอืขอทราบขอ้มลูผลติภณัฑ ์บรกิารหรอืสทิธิประโยชนต์า่ง ๆ จากเรา หรอืเมื�อทา่น

แสดงความคิดเห็นกลบัมายงัเรา 

2. ขอ้มลูสว่นบคุคลที�เราเก็บรวบรวมจากทา่นโดยอตัโนมตัิ: เราอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูทางเทคนคิบางประการ

เกี�ยวกบัอปุกรณข์องทา่น พฤติกรรมและรูปแบบการสบืคน้ของทา่น ซึ�งเป็นขอ้มลูสว่นบคุคลที�จดัเก็บโดยคกุกี � 

(Cookies) และเทคโนโลอื�น ๆ ที�คลา้ยกนั โดยเราจะแจง้ใหท้า่นทราบก่อนการใชง้านเพื�อขอความยินยอม 

3. ขอ้มลูสว่นบคุคลที�ไดร้บัจากบดุคลภายนอก: บางครั�งเราจะไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลเกี�ยวกบัทา่นจากผูอ้ื�น เช่น 

บรษัิทในเครอื ผูแ้ทนจาํหนา่ยรถยนตเ์อ็มจี และผูใ้หบ้รกิารของเรา หรอืบรษัิทคูค่า้ของเรา หากบรษัิทเหลาํานั�น

ไดร้บัอนญุาตใหเ้ปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหแ้กเ่ราตามนโยบายความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูสว่นบคุคล

ของบคุคลดงักลา่ว และ/หรอืซึ�งทา่นไดเ้ดยใหค้วามยินยอมในการเปิดเผยขอ้มลูไวก้บับคุคลดงักลาํวแลว้แต่

กรณี เพื�อการธุรกรรมในขั�นตอนที�จาํเป็นของเรา 

 

4. วตัถปุระสงคแ์ละฐานกฎหมายในการรวบรวมใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

• เราเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลเพื�อวตัถปุระสงคต์อ่ไปนี � (เรยีกรวมกนัวา่ "วตัถปุระสงค)์ 

1. เพื�อจดัหาผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหแ้ก่ทา่น: เพื�อบรหิารจดัการ เขา้ทาํสญัญาและปฏิบตัิหนา้ที�ของเราตาม

สญัญา หรอืขอ้ผกูพนัใด ๆ ก็ตามที�เรามีรว่มกบัทา่น หรอืองคก์รที�ทา่นเป็นตวัแทน เช่นการจองการทดลองขบั 

การสง่มอบรถยนต ์การปฏิบตัิตามสญัญาซื �อขายผลติภณัฑ ์บรกิารที�เกี�ยวขอ้งกบัการชาํระเงิน ซึ�งรวมถงึการ

ตรวจสอบ การยืนยนั และการยกเลกิธุรกรรม การรบัประกนัผลติภณัฑ ์การเจรจาประกนัภยัและบรกิารอื�น ๆ ที�

เกี�ยวขอ้งกบัประกนัภยั การลงทะเบียนใหบ้รกิารที�เกี�ยวกบัรถยนตแ์ละบรกิารอื�น ๆ การสง่มอบแพคเกจตอ้นรบั 

การใหบ้รกิารหลงัการขาย เช่น การบาํรุงรกัษาและการจองการซอ่มรถยนต ์เพื�อระบตุาํแหนง่รถยนตข์องทา่น

การใหบ้รกิาร แก่ทา่น เช่น ระบบนาํทางเนวกิเตอร ์บรกิารชว่ยเหลอืฉกุเฉิน บรกิารอาํนวยความสะดวกและ

แกปั้ญหาตา่ง ๆ นดัหมายศนูยบ์รกิาร พรอ้มตรวจสอบประวตักิารซอ่มและขอ้มลูรถยนต ์เพื�อพจิารณาการ

นาํเสนอเงินกูแ้ละคะแนนเครดติ เพื�อประมวลผลการจ่ายเงิน ออกใบเสรจ็จาํนวนเงินที�ดาังชาํระ ใบแจง้หนี � และ

หลกัฐานการซื �อ เพื�อซื �อหรอืขายรถยนตม์ือสองหรอืเสนอการประมลู เพื�อทาํการประมลูรถยนต ์เพื�อแจง้ใหท้า่น

ทราบเกี�ยวกบัการเรยีกคืนรถ การใหส้ทิธิประโยชน ์รวมถงึการใหบ้รกิารอื�น ๆ ตามที�เรา และผูแ้ทนจาํหนา่ย

รถยนตเ์อม็จึ ซึ�งมฐีานะเป็นผูใ้หบ้รกิาร หรอืไดร้บัการรอ้งขอจากทา่น เป็นตนั 

2. การลงทะเบยีนและการยืนยนัตวัตน: เพื�อดาํเนินการตรวจสอบและยืนยนัตวัของทา่น ในการลงทะเบียนและเขา้

รบับรกิารตา่ง ๆ จากเรา 

3. เพื�อปรบัปรุงการดาํเนินธุรกิจ ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร: เพื�อการประเมิน วิเคราะห ์จดัการ ปรบัปรุงดาํเนินการวิจยั 

วางแผน ทาํแบบสาํรวจและวเิคราะหเ์ชิงสถิติ เพื�อนาํไปพฒันาระบบ คณุภาพและความปลอดภยัของ
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ผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิารของเรา เช่น ความพงึพอใจเกี�ยวกบัผลติภณัฑค์วามพงึพอใจเกี�ยวกบัการขาย

ผลติภณัฑห์รอืการใหบ้รกิารของผูแ้ทนจาํหนา่ยรถยนตเ์อ็มจี เพื�อประเมินประสทิธิภาพในเรื�องผลติภณัฑ ์สื�อ

ดิจิทลั และแคมเปญทางการตลาดของเรา รูปแบบและกระแสดวามนิยมดา้นการบรโิภค พฤติกรรม เป็นตนั 

รวมถงึขอ้มลูเกี�ยวกบัความชอบและความสนใจของทา่นในผลติภณัฑห์รอืการบรกิารของเรา หรอืเพื�อสรา้ง

รายงานแบบรวมและเป็นนิรนามเพื�อทราบถงึปัญหาและวิธีการแกไ้ข หรอืเพื�อการฝึกอบรมพนกังาน และการ

ประเมินผลงานของพนกังาน เพื�อปรบัปรุงธุรกิจ ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

4. เพื�อจดัการความสมัพนัธก์บัทา่น: เพื�อติตตอ่สื�อสารกบัทา่นเกี�ยวกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารที�ทา่นไดร้บัจากเรา 

บรษัิทในเครอื ผูแ้ทนจาํหนา่ยรถยนตเ์อ็มจี ผูใ้หบ้รกิารของเรา หรอืจากบรษัิทคูค่า้ของเรา เพื�อแจง้เตือนทา่น

รวมไปถึงแจง้เตือนการตอ่อายทุะเบียนรถหรอืประกนั เพื�อประมวลผลและอปัเดตขอ้มลูของทา่นในฐานะ

สมาชิกของเรา เพื�อใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัรถยนตข์องทา่น จดัเตรยีมรายงานการเดินทางและตรวจสอบสถานะและ

ขอ้มลูรถยนต ์เพื�อรกัษาความสมัพนัธก์บัลกูคา้ของเรา เพื�ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ทา่นในการใชผ้ลติภณัฑ์

และบรกิาร เพื�อการดาํเนินการใหค้วามชว่ยเหลอื ประสานงาน รบัฟังความคิดเห็น หรอืการตอบขอ้ซกัถามที�

เกี�ยวขอ้งกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา 

5. การตลาดและการสื�อสาร: เพื�อการแจง้ขอ้มลูขาํวสาร การประชาสมัพนัธ ์การสื�อสาร และการสง่เสรมิการขาย

ผลติภณัฑห์รอืการใหบ้รกิารของเราและ/หรอื ผูแ้ทนจาํหนา่ยรถยนตเ์อ็มจี ผูใ้หบ้รกิารของเรา บรษัิทคูค่า้ เพื�อสง่

จดหมายเชิญใหท้า่นรว่มงานกิจกรรมของเรา ผา่นช่องทางการตดิตอ่ของเราและหรอื ผูแ้ทนจาํหนา่ยรถยนต ์ผู้

ใหบ้รกิารของเรา บรษัิทคูค่า้ ไดแ้ก่ เว็บไซต ์อเืมลโทรศพัท ์โทรสาร ไปรษณีย ์SMS MMS หรอืสื�อสงัคมออนไลน์

ตา่งๆ เป็นตนั 

6. การจดัการดาันเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพื�อดแูลจดัการการดาํเนินงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศการจดัการ

ระบบการสื�อสาร การรกัษาและตรวจสอบความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบความ

ปลอดภยัตา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การจดัการธุรกิจเพื�อการปฏิบตัิตามขอ้กาํหนด นโยบาย และกระบวนการ

ภายใน 

7. การปฏิบตัิตามกฎหมาย: เพื�อปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ ์คาํสั�ง ขอ้กาํหนดและหนา้ที�ตาม

กฎหมายของเรา 

8. ความเสื�ยง: เพื�อการจดัการความเสี�ยงตรวจสอบประสทิธิภาพ และประเมินความเสี�ยง 

9. การปกปอ้งผลประโยชนข์องเรา: เพื�อวตัถปุระสงคด์า้นความมั�นคงปลอดภยั เช่น การถ่ายภาพและ บนัทกึวิดิ

ทศัน ์รวมถงึการบนัทกึเสยีง เพื�อใชส้ทิธิของเราและปกปอ้งผลประโยชนข์องเราเมื�อจาํเป็นและชอบดว้ย

กฎหมาย ตวัอยา่งเช่น เพื�อตรวจจบั ปอ้งกนั และตอบสนองตอ่ขอ้รอ้งเรยีนเพื�อจดักา ารและปอ้งกนัการสญูเสยี

ทรพัยส์นิ เพื�อตรวจจบัและปอ้งกนัการกระทาํผิตภายในสถานที�หรอืระบบคอมพิวเตอรข์องเรา 

10. การตรวจจบัการทจุรติ: เพื�อพิสจูนต์วัตนของทา่น เพื�อตรวจสอบวา่มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบ

อื�นๆ (เช่น เพื�อปฏิบตัติามกฎตา้นการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และปอ้งกนัการทจุรติ) รวมถงึการทาํ

การตรวจสอบและบนัทกึเป็นการภายใน การจดัการทรพัยส์นิ ฐานขอ้มลูดา้นการทจุรติ ระบบ และการควบคมุ

ธุรกิจอื�นๆ 
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11. ธุรกรรมองคก์ร: ในกรณีของการขาย การโอน การควบรวม การฟื�นฟกิูจการ หรอืกรณีอื�นที�คลา้ยกนั เราอาจสง่

หรอืโอนขอ้มลูของทา่นใหก้บับคุคลที�สามหนึ�งฝ่ายหรอืมากกวา่ในฐานะที�เป็นสว่นหนึ�งขอการดาํเนินการ

ดงักลา่ว 

12. ชีวิต : เพื�อปอ้งกนัหรอืระงบัอนัตรายตอ่ชีวิต รา่งกาย หรอืสขุภาพของบคุคล 

 

• เราเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นภายใตห้ลกัเกณฑห์รอืฐานทางกฎหมายประการ

ใดประการหนึ�งตอ่ไปนี � 

1. เพื�อปฏิบตัิตามกฎหมายที�เราอยูภ่ายใตบ้งัคบั 

2. เพื�อปฏิบตัิตามสญัญาที�ทา่น หรอืองคก์รที�ทา่นเป็นตวัแทน เป็นคูส่ญัญากบัเราหรอืเพื�อใชใ้นการดาํเนินการ

ตามคาํขอของทา่นก่อนเขา้ทาํสญัญานั�น 

3. เป็นการจาํเป็นเพื�อประโยชนโ์ดยชอบตามกฎหมายของเราและของบคุคลภายนอก 

4. เพื�อปอ้งกนัหรอืระงบัอนัตรายตอ่ชีวิต รา่งกาย หรอืสขุภาพของบคุคล 

5. เพื�อประโยชนส์าธารณะ สาํหรบัการดาํเนินภารกิจเพื�อประโยชนส์าธารณะ หรอืการใชส้ทิธิของเจา้หนา้ที�ของรฐั 

6. ในกรณีที�จาํเป็นตอ้งอาศยัความยินยอมจากทา่นสาํหรบักิจกรรมบางประเภทซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัการเก็บรวบรวมใช ้

หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น เราจะขอความยินยอมจากทา่นก่อนการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 

 

• ในกรณีที�เราอาจใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่น เพื�อการดาํเนินการอยา่งอื�นที�ไมไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้ เราจะมีหนงัสอืบอก

กลา่วใหแ้ก่ทา่นเพื�อทราบเพิ�มเตมิ โดยจะระบถุงึขอ้มลูที�ใชเ้กี�ยวกบัการดาํเนินการดงักลา่ว และจะดาํเนินการขอ

ความยินยอมจากทา่นก่อนในกรณีที�ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากทา่น 

• ในกรณีที�เรามีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจากทา่นเพื�อปฏิบตัิตามกฎหมายหรอืสญัญาหรอืมี

ความจาํเป็นตอ้งใหข้อ้มลูสว่นบดุคลเพื�อเขา้ทาํสญัญา แลว้ทา่นไมส่ามารถใหข้อ้มลูสว่นบดุคลแกเ่ราเมื�อมีการรอ้ง

ขอ เราอาจไมส่ามารถปฏิบตัิตามวตัถปุระสงคท์ี�เกี�ยวขอ้งดงักลา่วได ้

 

5. การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

• เราอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไปยงับคุคลภายนอกซึ�งเก็บรวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบดุคล เพื�อ

วตัถปุระสงคต์ามนโยบายฯ ฉบบันี � โดยทา่นสามารถอน่นโยบายสว่นบดุคลของบคุคลภายนอกเหลา่นั�นเพื�อศกึษา

ขอ้มลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบัวิธีการที�บคุคลภายนอกดงักลา่วเก็บรวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นได ้ซึ�ง

ทา่นเองก็ตกอยูภ่ายใตน้โยบายความเป็นสว่นตวัเหลา่นั�นแยกตา่งหากดว้ยเช่นกนั 

• เราอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นภายใตว้ตัถปุระสงค ์ใหแ้ก่บคุคลที�สามดงัตอ่ไปนี � 

1. บรษัิทในเครอื และบรษัิทคูด่า้ : เนื�องจากเราเป็นบรษัิทที�มีคูค่า้ ซึ�งรว่มมือกนัในการใหบ้รกิารลกูคา้และ

ใหบ้รกิารระบบตา่ง ๆ เราอาจมีความจาํเป็นตอ้งโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไปยงับรษัิทในเครอืดงัตอ่ไปนี � 

หรอือนญุาตใหบ้รษัิทในเครอืเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น เพื�อวตัถปุระสงคท์ี�ระบไุวข้า้งตน้ 

1. บรษัิท เอสเอไอซี มอเตอร-์ซีพี จาํกดั 



6 
 

2. บรษัิท แม็กซสั มอเตอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

3. บรษัิทคูค่า้ในกลุม่เอ็มจี 

2. ผูแ้ทนจาํหนา่ยรถยนตเ์อ็มจี : เราอาจแบง่ปันและรบัขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นจากผูแ้ทนจาํหนา่ยและ

ศนูยบ์รกิารรถยนตท์ทีา่นเลอืกหรอืที�อยูไ่กลท้า่นเพื�อใหบ้รกิารแก่ทา่น 

ทา่นสามารถดขูอ้มลูเพิ�มเติมไดท้ี� www.mgbestautosales.com และ  www.mgcars.com 

3. ผูใ้หบ้รกิารของเรา: เราอาจแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารหรอืผูจ้ดัหาผลติภณัฑบ์รกิารจาก

ภายนอกเพื�อใหบ้รกิารตา่ง ๆ แทนเราหรอืเพื�อช่วยในการจดัหาผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหแ้ก่ทา่น ซึ�งรวมถงึ แตไ่ม่

จาํกดัเพียง 

1. ผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจิสติกสแ์ละการขนสง่ 

2. ผูใ้หบ้รกิารชว่ยเหลอืฉกุเฉิน 

3. บรษัิทที�หบ้รกิารตา้นการวิจยัและสาํรวจตลาด 

4. บรษัิทที�ใหบ้รกิารตา้นการวเิคราะห ์

5. บรษัิทที�ใหบ้รกิารตา้นการตลาด สื�อโฆษณา การออกแบบ การสรา้งสรรค ์และการสื�อสาร 

6. ผูใ้หบ้รกิารดา้นโทรคมนาคมและการสื�อสาร 

7. ผูใ้หบ้รกิารดา้นการจดัเก็บขอ้มลูและบรกิารคลาวต ์

4. บรษัิทคูา่ของเรา: ทั�งในประเทศและตง่ประเทศ เช่น ธุรกิจผลติและจาํหนา่ยชิ �นสว่นอะไหลร่ถยนต ์ธุรกิจรถเช่า 

ธุรกิจประกนัภยั ธุรกิจสถาบนัการเงิน ธุรกิจคา้ปลกี ธุรกิจโทรคมนาคมรวมถงึสญัญาความรว่มมือทางธุรกิจกบั

การไฟฟา้ / บรษัิทนํ�ามนั และสถาบนัการศกึษา ธุรกิจเครื�องดื�มและอาหาร เป็นตนั ที�เราอาจรว่มเสนอหรอืเสนอ

ผลติภณัฑห์รอืบรกิารใหแ้ก่ทา่น 

5. บคุคลภายนอกตามที�กฎหมายกาํหนด: ในบางกรณี เราอาจตอ้งเปิดเผยหรอืแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น

เพื�อปฏิบตัิตามกฎหมาย หรอืกฎขอ้บงัคบั ซึ�งรวมถึง การปฏิบตัิตามหนว่ยงานที�บงัคบัใชก้ฎหมาย ตาล เจา้

พนกังาน หนว่ยงานรฐั หรอืบคุคลภายนอกอื�น ๆ ในกรณีที�เราเชื�อวา่จาํเป็นจะตอ้งปฏิบตัิตามหนา้ที�ตาม

กฎหมายหรอืกฎขอ้บงัดบัทางกฎหมาย หรอืเพื�อการปกปอ้งสทิธิของเรา สทิธิของบคุคลอื�น หรอืเพื�อความ

ปลอดภยัของบคุคล หรอืเพื�อตรวจสอบ ปอ้งกนั หรอืจดัการเกี�ยวกบัปัญหาการทจุรติ หรอืดา้นความมั�นดงหรื

อดวามปลอดภยั 

6. ที�ปรกึษา: ซึ�งรวมถึงทนาย เจา้หนา้ที�เทคนิด และผูต้รวจสอบบญัชีที�ช่วยเหลอืในการดาํเนินธุรกิจของเรา และใช้

สทิธิเรยีกรอ้งตามกฎหมายและตอ่สูส้ทิธิเรยีกรอ้งในทางกฎหมาย 

7. ผูร้บัโอนสทิธิและ/หรอืหนา้ที�: ในกรณีของการฟื�นฟกิูจการ การควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจไมว่า่ทั�งหมดหรอื

สว่นหนึ�ง การขาย การซื �อ การดาํเนินกิจการรว่มค ้การมอบ การโอน หรอืการจาํหนว่ยสว่นหนึ�งหรอืทั�งหมดของ

ธุรกิจ ทรพัยส์นิ หรอืหุน้ หรอืธุรกรรมอื�นที�คลา้ยกนั 

 

• เราอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหแ้ก่บคุคลภายนอกในกรณีที�กฎหมายกาํหนดหรอือนญุาต ดงันั�นหาก

กฎหมายกาํหนดวา่ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากทา่น เราจะขอความยินยอมจากทา่นก่อน 
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6. การโอนและคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

• เนื�องจากเราเป็นสว่นหนึ�งของบรษัิทในเครอืของเอ็มจี อาจมีการโอนหรอืสง่ตอ่ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นระหวา่งกนั 

เพื�อการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลภายใตว้ตัถปุระสงคข์า้งตนั เพื�อใหท้า่นสามารถเขา้ถึงบรกิาร

ของเรา เพื�อใหก้ารดแูลลกูคา้ เพื�อตดัสนิใจเกี�ยวกบัการปรบัปรุงบรกิาร เพื�อการพฒันาเนื �อหา หรอืเพื�อวตัถปุระสงค์

อื�น ที�ระบใุนนโยบายฯ นี � 

• เมื�อมกีารโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไปยงับรษัิทในเครอืของเอม็จีในตา่งประเทศ เราจะปฏิบตัติามกฏหมายที�

เกี�ยวขอ้งกบัขม้ลูสว่นบคุคลของทา่น รวมถงึเราจะปฏิบตัิตามมาตรการความปลอดภยัเพื�อใหแ้นใ่จวา่มีการคุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบดุคลของทา่นในระดบัที�เพียงพอ และเราจะตรวจสอบใหแ้นใ่จดว้ยวา่ ผูร้บัโอนขอ้มลูในตา่งประเทศจะ

ใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นดว้ยมาตรฐานการคุม้ครองที�เทียบเทา่กบัการคุม้ครองภายใตก้ฎหมาย

ของประเทศไทยเช่นเดียวกนั หากจาํเป็น 

• ในกรณีที�เรามีความจาํเป็นในการโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไปยงัตง่ประเทศ หากเราพบวม่าตรฐานการคุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคลในตา่งประเทศนั�นไมเ่พียงพอตามหลกัเกณฑก์ารใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลที�

คณะกรรมการประกาศกาํหนด เราจะขอดวามยินยอมจากทา่นหรอือาศยัฐานทางกฎหมายอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งซึ�ง

อนญุาตใหก้ระทาํไดเ้พื�อโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นออกนอกประเทศไทย 

 

7. ระยะเวลาในการเก็บขอ้มลู 

• เราจะเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลเป็นระยะเวลาเทา่ที�จาํเป็น เพื�อดาํเนินการตามวตัถปุระสงคท์ี�กาํหนดไวใ้นนโยบายนี � และ

ตามหนา้ที�ของเราภายใตก้ฎหมาย โดยหลงัจากขอ้มลูสว่นบดุคลของทา่นไมม่คีวามจาํเป็นหรอืไมม่กีฎหมายใหส้มา

รถเก็บไดอ้ีกตอ่ไป เราจะลบหรอืทาํลายขอ้มลูสว่นบคุคลนั�น โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้า่นทราบ 

• ระยะเวลาในการเก็บขอ้มลูอาจแตกตา่งกนัขึ �นอยูก่บัวตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล ในกรณีที�จะ

นาํขอ้มลูสว่นบคุคลมาไชเ้ป็นระยะเวลาสั�น ๆ เช่น เพื�องานใดงานหนึ�งเป็นการเฉพาะ กิจกรรมทางการตลาด หรอื

เพื�อวตัถปุระสงคใ์นการสรรหาบดุลากร เราอาจลบหรอืทาํลายขอ้มลูนั�นหลงัสิ �นสดุระยะเวลาดงักลา่ว 

• ทา่นมีสทิธิที�จะใหเ้ราลบ ทาํลาย หรอืทาํใหข้อ้มลูสว่นบดุคลเป็นขอ้มลูที�ไมส่ามารถระบตุวัทา่นไดใ้นบางกรณี เวน้

แตเ่รามีความจาํเป็นที�จะตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบดุคลของทา่นไวต้ามกฎหมายกาํหนด 

• เราจะไมเ่ก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบดุคล เกินกวร่ะยะเวลาที�กฎหมายกาํหนด และระยะเวลาการเรยีกรอ้งสทิธิหรอือายุ

ความฟอ้งรอ้งดาํเนินคดีในทางแพง่ (�� ปี) 

• กรณีขอ้มลูสว่นบคุคลที�มดีวามออ่นไหว ประเภทภาพเคลื�อนไหวที�ปรากฏในกลอังวงจรปิด เรามีระยะเวลาการเก็บ

รกัษาไว ้�� นบัแตว่นับนัทกึภาพ 

 

8. นโยบายความเป็นสว่นตวัของผูเ้ยาว ์

ผลติภณัฑ ์บรกิารและเว็บไชคข์องเราไมไ่ดม้ีเปา้หมายหรอืเจตนาที�จะเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจากผูเ้ยาวท์ี�อายุ

ต ํ�ากวา่ �� ปี บคุคลเสมือนไรค้วามสามารถ และบคุคลไรคัวามสามารถ หากทา่นเป็นผูเ้ยาว ์บคุคลเสมือนไรค้วามสามารถ 
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หรอืบคุคลไรค้วามสามารถซึ�งตอ้งการจะติดตอ่ดาํเนินการกบัเรา ทา่นตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูป้กครองตามที�กฎหมาย

กาํหนด ผูพ้ิทกัษต์ามกฎหมายหรอืผูอ้นบุาลก่อนที�จะติดตอ่เราหรอืใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่นแกเ่รา 

 

9. ผูแ้ทนจาํหนา่ยรถยนตเ์อ็มจี 

เรา และผูแ้ทนจาํหนา่ยเป็นนิติบคุคลแยกจากกนัและตง่มนึโยบายความเป็นสว่นตวัของตนเอง หากทา่นมีขอ้สงสยั

เกี�ยวกบัแนวทางปฏิบตัิในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบดุคลของผูแ้ทนจาํหนา่ย รวมไปถงึหากทา่นไมต่อ้งการรบัการแจง้ขอ้มลู

ขา่วสาร การประชาสมัพนัธ ์การสื�อสาร และการสง่เสรมิการขายผลติภณัฑห์รอืการใหบ้รกิารของผูแ้ทนจาํหนา่ยที�ไมเ่กี�ยวขอ้ง

กบั เรา กรุณาติดตอ่ไปที�ผูแ้ทนจาํหนา่ยนั�นโดยตรง 

เมื�อทา่นซื �อหรอืเชา่ซื �อรถยนตจ์ากผูแ้ทนจาํหนา่ย ผูแ้ทนจาํหนา่ยจะเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหแ้กเ่รา 

ผูแ้ทนจาํหนา่ยและเราตา่งเป็นนติิบคุคลแยกจากกนัและทา่นควรอน่นโยบายความเป็นสว่นตวัของผูแ้ทนจาํหนา่ยเพื�อใหม้ั�นใจ

วา่ทา่นเขา้ใจแนวทางและวิธีปฏิบตัิในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของผูแ้ทนจาํหนา่ยนั�นๆ นอกจากนี �เนื�องจากโดยทั�วไป

ผูแ้ทนจาํหนาํายมกัเป็นชอ่งทางแรกในการติดตอ่ของทา่น ผูแ้ทนจาํหนา่ยจงึเป็นผูท้ี�สามารถใหค้าํตอบแก่ทา่นเกี�ยวกบั

แนวทางปฏิบตัิในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบดุคลได ้และแม ้เรา จะสนบัสนนุใหผู้แ้ทนจาํหนา่ยตรวจสอบใหม้ั�นใจวา่ไดป้ฏิบตัิ

ตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบดุคลที�เกี�ยวขอ้งอยา่งเต็มที� อีกทั�งใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัหนา้ที�ในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบดุคล

แก่ผูแ้ทนจาํหนาํายแลว้ แต ่เรา ไมม่ีสว่นรบัผิดชอบในการปฏิบตัิตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งของผูแ้ทนจาํหนา่ย 

��. สทิธิในขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 

ทา่นมีสทิธิตอ่ไปนี �เกี�ยวกบัขอ้มลูสว่นบดุคลของทา่นที�อยูใ่นความครอบครองของเรา หากทา่นประสงคจ์ะขอใชส้ทิธิ 

ทา่นสามารถติดตอ่เราไดต้ามรายละเอียดในหวัขอ้ "วิธีการติดตอ่เรา" ขา้งตน้ 

• สทิธิในการเขา้ถึง ทา่นอาจขอเขา้ถึงหรอืขอทราบรายละเอียดของขอ้มลูสว่นบดุคลที�ทา่นใหไ้วแ้ก่เราได ้เวน้แต ่เป็น

การปฏิเสธตามกฎหมายหรอืคาํสั�งศาล หรอื การเขา้ถงึหรอืขอทราบรายละเอียดนั�นจะสง่ผลกระทบที�อาจก่อใหเ้กิด

ความเสยีหายตอ่สทิธิและเสรภีาพของผูอ้ื�น 

• สทิธิในการแกไ้ขขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง ทา่นมีสทิธิขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นหากขอ้มลูสว่นบคุคลเกี�ยวกบัทา่นที�

อยูใ่นความครอบครองของเรานั�นไมถ่กูตอ้งหรอืไมส่มบรูณส์ทิธิในการขอใหล้บหรอืทาํลายขอ้มลู 

• ทา่นมีสทิธิขอใหเ้ราลบหรอืทาํลาย หรอืทาํใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเป็นขอ้มลูที�ไมส่ามารถระบตุวัทา่นไดใ้นกรณี

ดงัตอ่ไปนี �ี � 

1. ขอ้มลูสว่นบคุคลที�ไมม่คีวามจาํเป็นที�จะตอ้งตาํเนินการตามวตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวมหรอืใชอ้ีก

ตอ่ไป 

2. ขอ้มลูสว่นบคุคลที�ทา่นไดเ้พิกถอนความยินยอมใหเ้ราทาํการเก็บรกัษา ใช ้และเปิดเผย และเราไดท้าํ

การตรวจสอบแลว้ ไมม่เีหตตุามกฎหมายที�เราจะสามารถเก็บรวบรวมหรอืใชอ้ีกตอ่ไป 

3. ขอ้มลูสว่นบคุคลที�ทา่นไดท้าํการคดัดาันมิใหเ้ราทาํเก็บรวบรวมหรอืใชอ้ีกตอ่ไป และเราไมส่ามารถ

ปฏิเสธคาํขอดดัคา้นโดยอาศยัขอ้ยกเวน้ทางกฎหมายที�มีผลใชบ้งัคบั 
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4. ขอ้มลูสว่นบคุคลที�ทา่นขอตดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบดุคลของทา่นเพื�อ

วตัถปุระสงคเ์กี�ยวกบัการตลาดแบบตรง 

5. ขอ้มลูสว่นบคุคลนั�นมีการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย 

ทา่นมีสทิธิขอใหล้บหรอืทาํลายขอ้มลูสว่นบคุคลที�ทา่นใหไ้วข้า้งตนั เวน้แตเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ตามกฎหมาย เช่น การเก็บ

ขอ้มลูสว่นบคุคลนั�นมีความจาํเป็นตามวตัถปุระสงคเ์พื�อการปฏิบตัิตามสญัญา หรอืเพื�อวตัถปุระสงคใ์นการก่อตั�งสทิธิ

เรยีกรอ้งตามกฎหมาย ปฏิบตัิตาม ใชส้ทิธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืยกขึ �นตอ่สูข้อ้สทิธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอื

วตัถปุระสงคอ์ื�นที�กฎหมายกาํหนดไว ้

 

• สทิธิในการจาํกดัการใช ้ทา่นมีสทิธิขอใหเ้ราระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไดใ้นกรณีดงัตอ่ไปนี � 

1. ทา่นไดข้อใหเ้ราแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหถ้กูตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์และเราอยูใ่นขั�นตอน

การตรวจสอบคาํขอของทา่น 

2. ทา่นไดข้อใหร้ะงบัการใชข้ม้ลูที�เราอาจเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยโดยมิชอบ แทนการลบหรอืทาํลาย

ขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่ว 

3. เราหมดความจาํเป็นในการเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นตามวตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวม แต่

ทา่นมีความจาํเป็นตอ้งขอใหเ้ราเก็บรกัษาไวเ้พื�อใชใ้นการก่อตั�งสทิธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบตัิ

ตามหรอืการใชส้ทิธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึ �นตอ่สูส้ทิธิเรยีกรอ้งตามกฎหมายเพื�อ

ประโยชนข์องทา่น 

4. ทา่นไดค้ดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นโดยอาศยัหรอือา้งประโยชน์

สาธารณะ หรอืการใชอ้าํนาจรฐั หรอืประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย และเราอยูใ่นขั�นตอนการ

ตรวจสอบคาํขอของทา่น 

5. ทา่นไดด้ดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบดุคลของทา่นโดยอาศยัหรอือา้งการ

ศกึษาวจิยัทางวิทยาศาสตร ์ประวตัิศาสตร ์หรอืสถิติ (หากม)ี และเราอยูใ่นขั�นตอนการตรวจสอบคาํ

ขอของทา่น 

• สทิธิในการคดัคา้น ทา่นมีสทิธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบดุคลได ้ในกรณีดงัตอ่ไปนี � 

1. เป็นการดาํเนินการเพื�อประโยชนโ์ดยชอบตวัยกฎหมายของเราหรอืของบดุคลอื�น 

2. เป็นการดาํเนินการเพื�อประโยชนส์าธารณะ หรอืการใชอ้าํนาจรฐัที�ไดม้อบใหแ้กเ่รา 

3. กรณีที�เราเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบดุคลของทา่นเพื�อวตัถปุระสงคท์างการตลาด 

แบบตรง 

4. เป็นการดาํเนินการเพื�อวตัถปุระสงคเ์กี�ยวกบัการศกึษาวิจยัทางวิทยาศาสตร ์ประวตัศิาสตร ์

หรอืสถิติ (หากมี) 

หากทา่นใชส้ทิธิในการดดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่ว ทา่นมีสทิธิแจง้ความ

ประสงคว์า่จะใหเ้ราลบหรอืจาํกดัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเพิ�มเติมได ้
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• สทิธิในการโอนยา้ย ทา่นมีสทิธิขอรบัขอ้มลูสว่นบดุคลของทา่นที�เราเก็บรวบรวมไว ้โดยขอใหเ้ราสง่ขอ้มลูดงักลา่วให้

ทา่นในรูปแบบเอกสารหรอืขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกสโ์ดยวิธีการอตัโนมตัิได ้เวน้แต ่การขอโอนยา้ยขอ้มลูดงักลา่วไม่

สามารถดาํเนินการไตภ้ายใตข้อ้จาํกดัของวิธีการของเรา 

• สทิธิในการเพิกถอนความยินยอม ทา่นมีสทิธิถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยได ้หากเป็นกรณี

ที�ทา่นไดเ้คยใหค้วามยินยอมไวก้บัเรา เวน้แตม่ีขอ้จาํกดัสทิธิในการถอนดวามยินยอมโดยกฎหมาย หรอืการปฏิบตัิ

หนา้ที�ตามสญัญาของเราที�เป็นประโยชนแ์ก่ทา่น ทั�งนี � การถอนความยินยอมของทา่นจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ การเก็บ

รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลที�ทา่นไดใ้หค้วามยินยอมไปแลว้ 

• สทิธิในการรอ้งเรยีน ทา่นมีสทิธิรอ้งเรยีนเกี�ยวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลได ้ในกรณีที�พบวา่เรา

ฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย โดยทา่นสามารถรอ้งเรยีนไดผ้า่นช่องทางการตดิตอ่ของเรา และทา่นอาจรอ้งเรยีน

กรณีดงักลา่วไปยงัคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลได ้

• หลงัจากดร้บัแจง้การรอ้งขอใชส้ทิธิจากทา่น เราจะทาํการตดิตอ่กลบัไปยงัทา่นภายใน � วนั โดยมกีาํหนดระยะเวลา

ในการดาํเนินการเกี�ยวกบัการขอชส้ทิธิของทา่น ตามรายละเอยีดตงัตอ่ไปนี � 

                      

��. การแกไ้ขนโยบายฯ นี � 

• เราอาจแกไ้ขนโยบายฯ นี �เป็นครั�งคราวเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการใชข้อ้มลูสว่นบดุคลของทา่นที�เปลี�ยนแปลงไป และ

เพื�อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายที�บงัคบัใช ้โดยเราจะแจง้นโยบายที�เปลี�ยนแปลงใหท้า่นทราบผา่นช่องทางการติดตอ่

ของเรา 

• เราจะขน้โยบายฯ ฉบบัลส่ดุ สาํหรบัอา้งอิงวิธีการในการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น

นโยบายฯนี �มีผลบงัดบัวนัที� 1 มถินุายน 2565 และใหใ้ชแ้ทนนโยบายความเป็นสว่นตวัตา่ง ๆ ที�เรากาํหนดมาก่อน

หนา้นี �ทั�งหมด 

 

1�. วิธีการตดิตอ่เรา 

หากทา่นตอ้งการสอบถามเพิ�มเตมิหรอืตอ้งการใชส้ทิธิของทา่นตามนโยบายฯ นี � ทา่นสามารถติดตอ่เราไดท้างเว็บไซต ์

(www.mgbestautosales.com/contact) หรอืตามขอ้มลูการติดตอ่ที�ระบไุวด้า้นลา่งสง่อเีมลถงึเราไดท้ี� :  
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ช่องทางการติดตอ่ผูค้วบคมุขอ้มลู 

ชื�อ : จิราภรณ ์คลองโปรง่ 

email : jiraporn.k@bestautosales.co.th 

โทรศพัท ์: ��-���-���� ตอ่ ��� 

สถานที�ติดตอ่ : เลขที� ����/� ถนนเพชรเกษม แขวงหลกัสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ ����� 

 

 

ประกาศ ณ วนัที� � เดือน มิถนุายน พ.ศ.���5  

 


