นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) เป็ นบริ ษทั ชั�นนาของไทยในการผลิตแม่พิมพ์ จิ๊ก ชิ้นส่วนข้ึนรู ปและ
หลังคาเหล็ก ไฮดรอลิค ต่อตัวถังรถดัมพ์ รถพ่วง รถกึ�งพ่วง ผลิตสิ นค้าอื่นๆ รวมท้ังการบริ การที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (“ผลิตภัณฑ์ และบริการ”)
ซึ�งในกา ร ดาเนินการดังกล่าว อาจมีขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การ (“ผู้ใช้ บริการ” หรือ “ท่ าน”)
บริ ษทั มีความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่อยู่ภายใต้ความดูแลของบริ ษทั และมุ่งมั�นที่จะจัดการข้อมูลด้วยวิธีการที่ม�นั คง
ปลอดภัย และน่าเชื่อถือ โดยบริ ษทั ได้คานึงถึงความสาคัญของความเป็ นส่วนตัวของท่านจึงได้จดั ทานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี�
(“นโยบาย”) ซึ�งนโยบายได้ระบุรายละเอียดในการประมวลผล การเก็บรวบรวม ใช้ จัดการ แบ่งปั น และคุ้มครองข้อมูลธุรกิจ และข้อมูล
ส่วนบุคคล ซึ�งถือเป็ นส่วนหน�ึงของข้อกาหนด และเง่ือนไขการให้บริ การ รวมถึงได้ระบุแนวปฏิบตั ิของบริ ษทั ในการจัดการข้อมูลท่ีบริ ษทั ได้รับ
ทั�ง จากลูกค้า คู่คา้ ผูใ้ ช้บริ การ บุคคลผูต้ ิดต่อบริ ษทั ทัง� โดยทางตรงและทางอ้อม รวมถึงจากการเข้าใช้เว็บไซต์ www.Sammitr -truck.com ,
www.Sammitrparts.com , www.protruck.co.th , www.sammitr.com , www.sammitrgroup.com , Application. (ถ้ามี)......และรวมถึงเว็บไซต์ /
Application ของ “บริ ษทั ” ที่จะมีขึ้นต่อไป ซึ�งอาจระบุลิงก์ต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ที่อาจใช้นโยบายการจัดการข้อมูลที่แตกต่างไป เพื่อให้
เกิดความ มั�นใจว่า ท่านเข้าใจแนวปฏิบตั ิของเว็บไซต์ดงั กล่าว และข้อแตกต่างอื่นที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั จึงสนับสนุนให้ท่านอ่านนโยบายฉบับนี�
และ นโยบายของ เว็บไซต์อื่นอย่างละเอียด โดยในการใช้บริ การแต่ละคร้ังถือว่าท่านได้อ่าน ตกลงยอมรับ และได้รับทราบเงื่อนไข
รายละเอียด นโยบาย ดังต่อไปน้ี
1. การประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
1.1 บริ ษทั เก็บรวบรวม ข้อมูลที่สามารถระบุตวั ตนของท่าน หรื ออาจจะระบุตวั ตนของท่านได้ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม (“ข้ อมูลส่ วน
บุคคล”) ดังต่อไปนี้
1.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่ อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล อาชี พ ตาแหน่ง สถานที่ทางาน หมายเลขโทรััพท์มือถือ วันเดือนปี เกิด หมายเลข
บัตรประจาตัวประชาชน หรื อเลขที่หนังสื อเดินทาง หรื อข้อมูลการติดต่ออื่น ๆ หรื อข้อมูล การลงทะเบียนในเว็บไซต์ และ/หรื อแอปพลิเคชัน่ หรื อ
เมื่อท่านเข้าร่ วมกิจกรรม งานแสดงสิ นค้า งานนิ ทรรัการ และการประชุม สัมมนา การสารวจข้อมูล การจัดทาแบบสอบถาม ติดต่อ หรื อใช้งาน
ผลิตภัณฑ์และบริ การอื่นๆ กับบริ ษทั หรื อคู่คา้ ของบริ ษทั
1.1.2 ข้อมูลบัญชี ผใู ้ ช้ เช่น ชื่ อผูใ้ ช้ รหัสผ่าน ที่ใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ และ/หรื อแอปพลิเคชัน่ หรื อที่บริ ษทั ได้รับจากการเผยแพร่ ข่าวสารผ่านสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ การจัดทากิจกรรมส่ งเสริ มการขาย การให้สิทธิ พิเัษต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็ นปั จจัยที่ท่านใช้ในการตัดสิ นใจให้ขอ้ มูลแก่บริ ษทั หรื อคู่คา้
ของบริ ษทั
1.1.3 ประวัติและรู ปแบบวิธีการชาระเงิน และข้อมูลการทาธุรกรรมรวมถึง ราคา วิธีการชาระเงิน และรายละเอียดการชาระเงินอื่น ๆ เมื่อท่าน
สัง่ ซื้อผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั
1.1.4 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้บริ ษทั เมื่อท่านโต้ตอบกับบริ ษทั รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการเข้าร่ วมกิจกรรม การแข่งขัน การชิ งโชค การ
ลงทะเบียนต่าง ๆ การเข้าร่ วมรายการส่ งเสริ มการขาย การทาแบบสารวจ การประเมินความพึงพอใจ การทาแบบสอบถาม การส่ งข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็นในเว็บไซต์ และ/หรื อแอปพลิเคชัน่

1.1.5 ข้อมูลการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ทางธุรกิจจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลรัฐบาล และหน่วยงานทางวิชาชี พ สื่ อ และเอกสารเผยแพร่ ทาง
ธุรกิจ
1.1.6 ที่อยูไ่ อพี (IP Address) พิกดั ทางภูมิัาสตร์ (Geolocation) และการแสดงความเห็น การซักถาม การโต้ตอบในสื่ อสังคมออนไลน์
1.1.7 ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต เพื่อประมวลผลการชาระเงินของท่าน
1.1.8 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เช่น อีเมล หรื อ ช่องทางการติดต่อส่ วนตัวที่มิได้ใช้ติดต่อทางธุรกิจ ผ่านตัวแทน พนักงาน ผูถ้ ือ
หุ้น กรรมการ และกรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั
1.2 การจัดเก็บ รวบรวม ใช้ เผยแพร่ ข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทาโดยมีวตั ถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็ น
ธรรม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลจะดาเนิ นการอย่างจากัดเพียงเท่าที่จาเป็ นแก่การขายสิ นค้าและให้บริ การ ภายใต้วตั ถุประสงค์ที่บริ ษทั
กาหนดเท่านั้น
1.3 บริ ษทั อาจจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน ซึ่ งเกี่ยวกับความสนใจ และบริ การที่ท่านใช้ โดยในการดาเนิ นการดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั
จะขอความยินยอมจากท่านก่อนทาการเก็บรวบรวม เว้นแต่
1.3.1 เป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พระราชบัญญัติวา่ ด้วยธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ ประมวล
กฎหมายแพ่งและอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา เป็ นต้น
1.3.2 เป็ นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรื อการพิจารณาพิพากษาคดีของัาล
1.3.3 เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทาได้ในเวลานั้น
1.3.4 เป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั หรื อนิ ติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั
1.3.5 เป็ นการจาเป็ นเพื่อป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชี วิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล
1.3.6 เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาซึ่ งเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นคู่สญ
ั ญาหรื อเพื่อใช้ในการดาเนิ นการตามคาขอของเจ้าของข้อมูล
ส่ วนบุคคลก่อนเข้าทาสัญญานั้น
1.3.7 เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทาเอกสารประวัติัาสตร์ หรื อจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อเพื่อการัึกษา วิจยั การ
จัดทาสถิติ ซึ่ งได้จดั ให้มีมาตรการป้ องกันที่เหมาะสม
2. ข้ อมูลระบุตัวบุคคลที่มีความอ่ อนไหว
2.1 บริ ษทั อาจเก็บรวบรวมข้อมูลระบุตวั บุคคลที่มีความอ่อนไหว อาทิ เช่น เชื้ อชาติ สัญชาติ เพั ัาสนา ปรัชญา ข้อมูลสุ ขภาพ ข้อมูล
ชีวภาพ ทุพพลภาพ ความพิการ อัตลักษณ์ เพื่อการให้บริ การบางรู ปแบบ ก็ต่อเมื่อท่านสมัครใจให้ขอ้ มูล โดยบริ ษทั จะใช้ขอ้ มูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์
ที่จากัดและตามที่ได้รับอนุญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น และบริ ษทั จะดาเนิ นขั้นตอนตามสมควรในทางการค้า เพื่อรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ของข้อมูลดังกล่าวอย่างเพียงพอ

2.2 บริ ษทั จะไม่จดั เก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านซึ่งเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรม พฤติกรรมทางเพั หรื อข้อมูลที่อาจเป็ นผลร้าย ทาให้
เสี ยชื่อเสี ยง หรื ออาจก่อให้เกิดความรู ้สึกเกี่ยวกับการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมหรื อความไม่เท่าเทียมกันแก่บุคคลใด เว้นแต่ (1) ได้รับความ
ยินยอมเป็ นหนังสื อจากท่าน (2) เป็ นกรณี ที่กฎหมายกาหนด (3) เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทาได้ในเวลา
นั้น (4) เป็ นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชี วิต สุ ขภาพ หรื อความปลอดภัยของท่านและผูใ้ ช้บริ การท่านอื่น (5) เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของ
พนักงานสอบสวน หรื อการพิจารณาพิพากษาคดีของัาล (6) เพื่อประโยชน์ในการัึกษา วิจยั หรื อการจัดทาสถิติ
3. ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่บริษทั รวบรวมด้ วยวิธีอตั โนมัติ
บริ ษทั อาจใช้เทคโนโลยีอตั โนมัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ และ/หรื อแอปพลิเคชัน่ ผ่านคอมพิวเตอร์
และ/หรื ออุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งเทคโนโลยีอตั โนมัติน้ ีอาจรวมถึงคุกกี้ เว็บบีคอน พิกเซลแท็ก และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ที่มีลกั ษณะคล้ายกัน
ทั้งนี้ คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ มีรายละเอียดตามด้านล่าง
1) ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ให้ไว้ผา่ นทางเว็บไซต์ และ/หรื อแอปพลิเคชัน่ ของผลิตภัณฑ์ รวมถึง ชื่ อ ที่อยู่ หมายเลขโทรััพท์ การใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ (Social Media Handle)
2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมในการทากิจกรรมทางการตลาด บนเว็บไซต์อื่น ๆ หรื อบนแอปพลิเคชัน่ หรื อสื่อสังคมออนไลน์
เมื่อเข้าร่ วมรายการส่ งเสริ มการขายหรื อแคมเปญต่าง ๆ หรื อรายการอื่นในทานองเดียวกัน เพื่อจัดทาประวัติ
3) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติผา่ นการติดตามตรวจสอบทางระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ที่อยูไ่ อพี (IP Address) เบราว์เซอร์ที่ใช้
งาน หรื อระบบปฏิบตั ิการ หน้าเว็บไซต์ที่เข้าชม และเว็บไซต์ตน้ ทางที่ผเู้ ข้าชมเชื่อมโยงมาที่เว็บไซต์ และ
4) ข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่งที่แน่นอน รวมถึงข้อมูลพิกดั ทางภูมิัาสตร์แบบเรี ยลไทม์ (Real-Time) จากอุปกรณ์เคลื่อนที่หรื อ
คอมพิวเตอร์ และ บริ การที่บอกตาแหน่งทางภูมิัาสตร์ตามพื�นที่ (Location-Based Service) อาจใช้สญ
ั ญาณจีพีเอส (GPS) สัญญาณบลูทูธ
(Bluetooth) และที่อยู่ไอพี (IP Address) ร่วมกับจุดบริ การสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายแบบสาธารณะ (Wi-Fi Hotspot) และตาแหน่งเสา
สัญญาณ โทรััพท์เคลื่อนที่ (Cell Tower) และเทคโนโลยีอื่น เพื่อกาหนดตาแหน่งโดยประมาณของอุปกรณ์ (ในกรณี ที่สามารถกระทาได้)
4. วัตถุประสงค์ ในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั อาจแบ่งปั นข้อมูลนี้ กบั บุคคลที่สาม คู่คา้ หรื อพันธมิตร ที่เชื่ อถือได้ (“คู่คา้ ”) เพื่อนาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ และตามที่ได้รับอนุญาต
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
4.1 การให้ บริการเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชั่น
4.1.1 บริ ษทั เก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูล เพื่อให้บริ การเว็บไซต์ของบริ ษทั และ/หรื อแอปพลิเคชัน่ วิเคราะห์ทิัทางเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริ การ
ต่าง ๆ และเพิ่มความถูกต้องแม่นยาของชุดข้อมูลธุรกิจของบริ ษทั
4.1.2 บริ ษทั วิเคราะห์ขอ้ มูลผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์และ/หรื อแอปพลิเคชัน่ ของบริ ษทั และจับคู่ขอ้ มูลธุรกิจจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ของบริ ษทั และข้อมูล
ที่ได้รับจากบุคคลที่สามกับข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจต่าง ๆ ที่เข้าชมเว็บไซต์และ/หรื อแอปพลิเคชัน่ ของบริ ษทั
และตัวเลือกเบราว์เซอร์ที่นิยมใช้ของธุรกิจดังกล่าวบนเว็บไซต์ และ/หรื อแอปพลิเคชัน่ เพื่อปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ และ/หรื อแอปพลิเคชัน่
และธุรกิจของบริ ษทั อย่างต่อเนื่ อง

4.1.3 บริ ษทั อาจนาข้อมูลผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์และ/หรื อแอปพลิเคชัน่ ทั้งหมดมาใช้กาหนดรู ปแบบการใช้งาน หรื อความสนใจของ ผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์
และ/หรื อแอปพลิเคชัน่ และผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางเทคนิ คหรื อความมัน่ คงปลอดภัยของเว็บไซต์ และ/
หรื อแอปพลิเคชัน่ ผลิตภัณฑ์ และระบบคอมพิวเตอร์ หรื อเพื่อตรวจสอบการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต เพื่อตอบคาถามจากท่าน เพื่อการวิจยั
ตลาด และเพื่อปรับปรุ งรู ปแบบและฟังก์ชนั ของผลิตภัณฑ์
4.2 วัตถุประสงค์ ทางการตลาด
บริ ษทั ใช้ขอ้ มูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ ซึ่ งอาจใช้ร่วมกับข้อมูลเชิ งพฤติกรรมที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคล ซึ่งได้รับข้อมูลมาจากบุคคล
ที่สาม เพื่อกาหนดรู ปแบบ และปรับปรุ งกิจกรรมทางการตลาดโดยทัว่ ไปของบริ ษทั ให้ดียงิ่ ขึ้น และในกรณี กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทาได้
บริ ษทั อาจเก็บรวบรวม ใช้และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
4.2.1 เพื่อรวบรวมการสัง่ ซื้ อผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีการเข้าถึงโดยท่าน เพื่อกาหนดประเภทสิ นค้าและบริ การที่ท่านประสงค์ที่จะซื้ อ เพื่อ
ปรับปรุ งคุณภาพผลิตภัณฑ์ ส่ งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และนาเสนอการบริ การที่ท่านอาจสนใจ รวมถึงการให้คาแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
บริ การแก่ท่าน
4.2.2 เพื่อดาเนินการตามคาสัง่ ซื้ อ ชาระเงิน และการทาธุรกรรมอื่นๆ บนเว็บไซต์ และ/หรื อแอปพลิเคชัน่
4.2.3 เพื่อจัดกิจกรรมชิ งโชค ของรางวัลแคมเปญต่าง ๆ รวมถึงการแข่งขันต่าง ๆ
4.2.4 เพื่อส่งโฆษณาประชาสัมพันธ์ คูปอง ข่าวสาร และข้อมูลอื่น ๆเกี่ยวกับโปรโมชัน่ หรื อกิจกรรมพิเัษแก่ท่านโดยตรงไปยังท่านบนเว็บไซต์
และ/หรื อแอปพลิเคชัน่ โดยท่านอาจเลือกที่จะไม่รับข้อความโฆษณาบางประเภทได้โดยปฏิบตั ิตามคาแนะนาที่ให้ไว้
4.2.5 เพื่อการทาวิจยั หรื อวิเคราะห์กลยุทธ์ ในการพัฒนา ปรับปรุ ง ฟังก์ชนั ต่าง ๆ บนเว็บไซต์และ/หรื อแอปพลิเคชัน่
4.2.6 เพื่อการติดต่อสื่ อสารทางการตลาดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การจากบริ ษทั รวมถึงพันธมิตรของบริ ษทั และการใช้ขอ้ มูลในเชิ งพาณิ ชย์ที่
ไม่ขดั ต่อกฎหมาย
4.2.7 เพื่อจับคูก่ บั แหล่งข้อมูลภาครัฐและภาคเอกชน และจัดทาชุดข้อมูลโดยไม่เปิ ดเผยตัวบุคคล (ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้ ได้แก่
ข้อมูลประชากร ข้อมูลเชิ งพฤติกรรม และข้อมูลทางเทคนิ คที่สรุ ปมาจากข้อมูลพื้นฐาน) เพื่อการใช้ประโยชน์ของบริ ษทั และ/หรื อบุคคลที่สาม
4.3 วัตถุประสงค์ ทางสถิติ
บริ ษทั รวบรวมข้อมูลเป็ นครั้งคราวเกี่ยวกับธุรกรรมออนไลน์และออฟไลน์ และข้อมูลทางทะเบียนสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลภายใน
เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น ซึ่ งจะไม่ถูกรวมอยูใ่ นผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่จดั ให้แก่ท่าน
5. การแบ่ งปันและโอนข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านหรื อข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับท่านที่บริ ษทั จัดเก็บในปั จจุบนั และที่จะได้จดั เก็บในอนาคต ให้แก่คู่
ค้า บุคคล หรื อ นิติบุคคลอื่น ภายในขอบเขตตามที่ระบุไว้ ดังนี้

5.1 บริ ษทั มีการแบ่งปันข้อมูลให้กบั ผูร้ ับข้อมูล เพื่อสนับสนุนการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั โดยบริ ษทั จะกาหนดเงื่อนไขตามสัญญาให้
ผูร้ ับข้อมูลดังกล่าวใช้ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์สาหรับการเปิ ดเผยเท่านั้น และผูร้ ับข้อมูลจะต้องทาลาย หรื อส่ งข้อมูลดังกล่าวคืนเมื่อไม่มีความ
จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลดังกล่าวอีกต่อไป
5.2 บริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลตามที่ได้รับการร้ องขอ ตามความเหมาะสม และเป็ นไปตามกฎหมาย ในกรณี ที่บริ ษทั ถูกซื้ อกิจการ หรื อขาย
กิจการบางส่ วนหรื อทั้งหมด ข้อมูลที่บริ ษทั เก็บรวบรวมไว้จะถือเป็ นสิ นทรัพย์ที่สามารถโอนให้แก่ผซู ้ ้ื อกิจการได้
5.3 บริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลของท่าน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด ตามคาสัง่ ัาล หมายัาล กระบวนการบังคับใช้กฎหมาย การไต่
สวนโดยหน่วยงานกากับดูแล หรื อกรณี อื่นตามที่กฎหมายกาหนดได้ นอกจากนี้ บริ ษทั อาจได้รับคาร้ องขอ อาทิ คาสัง่ ัาล หมายัาล กระบวนการ
บังคับใช้กฎหมาย จากหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแลการให้บริ การ และในกรณี ที่มีการร้องขอให้เปิ ดเผย
ข้อมูลโดยอาััยอานาจตามกฎหมาย คาสัง่ แนวทาง หรื อการร้ องขอใดๆ จากหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมาย หรื อเป็ นการร้องขอจาก
หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงในกรณี ที่มีความจาเป็ นตามสมควรในการบังคับใช้ขอ้ ตกลงและเงื่อนไขการใช้
ของบริ ษทั โดยไม่มีการขออนุ ญาตจากท่าน เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อการบังคับใช้กฎหมาย ในการดาเนิ นการตามคาร้องขอดังกล่าว บริ ษทั จะ
ดาเนินการ (ก) เพียงเท่าที่จาเป็ นเพื่อการรักษาความมัน่ คงแห่งชาติ ประโยชน์สาธารณะ หรื อการบังคับใช้กฎหมาย หรื อ (ข) ตามกฎหมาย
กฎระเบียบของทางราชการ หรื อคาพิพากษาคดีที่กาหนดหน้าที่หรื อการอนุญาตไว้โดยชัดแจ้ง
5.4 บริ ษทั อาจปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การโอนข้อมูลระหว่างประเทั โดยเข้าทาข้อสัญญามาตรฐานหรื อใช้กลไกอื่นที่พึงมีตามกฎหมายว่า
ด้วยการคุม้ ครองข้อมูลที่ใช้บงั คับ และบริ ษทั อาจอาััยสัญญาการโอนข้อมูล หรื อกลไกอื่นที่ได้รับการอนุมตั ิ เพื่อการโอนข้อมูลส่ วนบุคคลทัว่ โลก
5.5 บริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้แก่คู่คา้ บุคคลภายนอกที่บริ ษทั ให้บริ การ หรื อในนามของบริ ษทั รวมถึงการปฏิบตั ิตาม
คาสัง่ ซื้อของท่าน การประมวลผลการชาระเงิน การวิเคราะห์ขอ้ มูล การจัดโปรโมชัน่ การแข่งขัน การจับรางวัลและการชิ งโชค การทาวิจยั และ
วิเคราะห์ทางการตลาด หรื อการสารวจความพึงพอใจของท่าน และวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ ซึ่ งบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้ มี
หน้าที่ในการปกป้ องข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเช่นเดียวกันกับบริ ษทั
5.5.1 บริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน)
5.5.2 ผูใ้ ห้บริ การที่ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลในนามของบริ ษทั
5.5.3 ลูกจ้างและผูร้ ับจ้างที่มีหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคล
5.5.4 ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้งานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ และข้อมูลได้รับจากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
แต่ละราย
5.5.5 คูค่ า้ ในเครื อข่ายทัว่ โลก และพันธมิตรทางธุรกิจของบริ ษทั (Business Partners) ที่นาข้อมูลของบริ ษทั ไปใช้เป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
ให้บริ การ
5.5.6 ผูต้ รวจสอบบัญชี ทนายความ และที่ปรึ กษาด้านต่าง ๆ ของบริ ษทั
5.5.7 ผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับจ้างงานสนับสนุน/ช่วยเหลือ
5.5.8 หน่วยงานราชการ รวมถึงหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจในการขอข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น สานักงานตารวจแห่ งชาติ สานักงานอัยการ ัาล
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอานาจในการขอข้อมูลส่ วนบุคคล พนักงานสอบสวน อัยการ เป็ นต้น

5.5.9 บุคคลที่สามที่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ขอให้บริ ษทั แบ่งปั นข้อมูล
6. หลักกฎหมายที่ใช้ ในการประมวลผลข้ อมูล
บริ ษทั ดาเนิ นการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานการประมวลผล ดังต่อไปนี้
6.1 ฐานความยินยอม (Consent) : ท่านให้ความยินยอมแก่บริ ษทั ในการเก็บรวบรวม ใช้ จัดการ รักษา และเปิ ดเผยข้อมูลของตนได้ตามที่
ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ ประกาัความเป็ นส่ วนตัว (Privacy Notice) และข้อกาหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ โดยบริ ษทั
อาจใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านในการนาเสนอสิ นค้า บริ การ หรื อโฆษณาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตรงกับความสนใจกับท่าน และให้ท่านได้รับ
ผลิตภัณฑ์และ/หรื อบริ การที่ดีย่งิ ขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการของท่าน รวมถึงเพื่อให้ท่านได้รับข้อเสนอ สิ ทธิ ประโยชน์พิเัษ คาแนะนา
และข่าวสารต่างๆ ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้มาจากการให้ความยินยอมแก่บริ ษทั เอง หรื อแก่บริ ษทั ในกลุ่มคูค่ า้ ของบริ ษทั หรื อแก่บุคคลที่
บริ ษทั เป็ นตัวแทน นายหน้า ผูจ้ าหน่ าย หรื อแก่พนั ธมิตรทางธุ รกิจ หรื อแก่บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ก็ตาม
6.2 ฐานการปฏิบตั ิตามกฎหมาย (Legal Obligation) : บริ ษทั อาจต้องนาส่งข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของผูม้ ี
อานาจตามกฎหมาย กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมาย
คอมพิวเตอร์ กฎหมายล้มละลาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ กฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด และกฎหมายอื่นๆ ที่บริ ษทั จาเป็ นต้อง
ปฏิบตั ิตามทั้งของในประเทัไทยและต่างประเทั รวมถึงประกาัและระเบียบที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว โดยบริ ษทั อาจนาส่ งข้อมูลให้แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายในการเรี ยกข้อมูลที่บริ ษทั ครองครองอยูไ่ ด้ เช่น กรมสรรพากร สานักงานคณะกรรมการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานอัยการ ัาล เป็ นต้น
6.3 ฐานจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายโดยไม่เกินขอบเขตที่ทา่ นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล (Legitimate
Interest) : ท่านให้ความยินยอมแก่บริ ษทั ในการประมวลผลข้อมูลที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยบริ ษทั อาจนาข้อมูลส่ วนบุคคล
ของท่านไปใช้เพื่อการประมวลผล การวิจยั หรื อการจัดทาสถิติซ่ ึงเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานของบริ ษทั การปรับปรุ งคุณภาพของ
การให้บริ การ การจัดทาข่าวสารประชาสัมพันธ์ การใช้คุกกี้ที่จาเป็ นต่อการเข้าชมเว็บไซต์ การบันทึกเสี ยงทาง Call Center ภาพถ่าย/
ภาพเคลื่อนไหว การบันทึกภาพ CCTV การแลกบัตรก่อนเข้าอาคาร การจัดการข้อร้องเรี ยน การประเมินความพึงพอใจ การดูแลลูกค้าของบริ ษทั
ด้วยการแจ้งเตือนหรื อนาเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรื อบริ การต่างๆ ประเภทเดียวกันกับที่ท่านมีอยูก่ บั บริ ษทั ซึ่งเป็ นประโยชน์กบั ท่าน การบริ หารความ
เสี่ ยง การกากับตรวจสอบ การบริ หารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการส่ งต่อไปยังบริ ษทั ในเครื อ การทาให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถ
ระบุตวั บุคคลได้ (Anonymous Data) การป้ องกัน รับมือ ลดความเสี่ ยงที่อาจเกิดการกระทาการทุจริ ต ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การติดต่อ การ
บันทึกภาพ การบันทึกเสี ยงเกี่ยวกับการจัดประชุม อบรม สันทนาการ การชิ งโชค การแข่งขัน หรื อออกบูธ การลงทะเบียน เป็ นต้น
7. การใช้ คุกกี้
บริ ษทั ใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลการล็อกอิน (Login) และ ล็อกเอาท์ (Logout) หรื อข้อมูลอื่นในคอมพิวเตอร์ ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์
เพื่อปรับปรุ งการทางานของเว็บไซต์ของบริ ษทั การตลาด และเนื้ อหาในเว็บไซต์ และเพื่อให้บริ การต่าง ๆ เป็ นไปตามความพึงใจและความสนใจ
ของท่าน โดยคุกกี้ทาให้บริ ษทั สามารถวิเคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบริ ษทั ได้ อาทิ วันที่ เวลา และหน้าเว็บไซต์ที่เข้าชม ตลอดจน
เว็บไซต์ตน้ ทางที่ท่าน หรื อผูเ้ ข้าชมรายใหม่เชื่ อมโยงมาที่เว็บไซต์ ป้ องกันและตรวจจับการดาเนิ นการที่ตอ้ งห้ามหรื อไม่ได้รับอนุ ญาต สาหรับ
บริ การบางประเภท บริ ษทั เสนอทางเลือกให้ท่านในการเก็บข้อมูลรหัสผูใ้ ช้หรื อรหัสผ่านไว้ในคุกกี้ได้โดยที่ท่านไม่จาเป็ นต้องใส่ ขอ้ มูลดังกล่าวอีก
เมื่อกลับมายังเว็บไซต์ของบริ ษทั ในภายหลัง บริ ษทั อาจใช้แฟลชคุกกี้ (Flash Cookie) เพื่อแสดงเนื้ อหาตามสิ่ งที่ท่านดูบนเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อ
กาหนดลักษณะเฉพาะตัวในการเข้าใช้งาน ทั้งนี้ เมื่อท่านเลือกผลิตภัณฑ์หรื อบริ การใด ๆ ของบริ ษทั ลงทะเบียนรับข่าวสารหรื อการแจ้งทางอีเมล
กรอกข้อมูลแบบฟอร์ มออนไลน์ หรื อกรอกแบบสอบถาม บริ ษทั อาจพยายามระบุเบราว์เซอร์ ของท่าน และนาข้อมูลจากคุกกี้ และข้อมูลอื่นที่เก็บ
รวบรวมออนไลน์ไปใช้ร่วมกับข้อมูลอื่นที่อยูใ่ นความครอบครองของบริ ษทั

ประเภทของคุกกีท้ ี่บริษทั ใช้ รวมถึงแต่ ไม่ จากัดเฉพาะรายการต่ อไปนี้
ประเภทของคุกกี้

รายละเอียด

ตัวอย่าง

คุกกี้ประเภทจาเป็ นถาวร

คุกกี้ประเภทนี้ ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานเว็บไซต์ และ/หรื อ

• Session ID

(Strictly Necessary cookies)

แอปพลิเคชันของบริ ษทั ได้อย่างปลอดภัย โดยคุกกี้ประเภทนี้ จะถูกจัดเก็บ

• User ID

และลบออกหลังจากที่คุณสิ้ นสุ ดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรื อ แอปพลิเคชัน

• Security

คุกกี้ประเภทนี้ ช่วยให้บริ ษทั ฯสามารถวิเคราะห์หรื อ วัดผลการทางาน
เพื่อให้บริ ษทั เข้าใจถึงความสนใจของคุณ เช่น การประมวลผลจานวนผูเ้ ยีย่ ม
ชมเว็บไซต์ และ/หรื อ แอปพลิเคชัน พฤติกรรมการเยีย่ มชมเว็บไซต์ และ/
หรื อ แอปพลิเคชัน จานวนหน้าที่คุณเข้าใช้งาน โดยบริ ษทั จะใช้ขอ้ มูล
ดังกล่าวในการปรับปรุ งการทางานของเว็บไซต์ และ/หรื อ แอปพลิเคชัน ให้
ตอบสนองความต้องการและการใช้งานของคุณให้ดียง่ิ ขึ้น

• Google Analytics

คุกกี้ประเภทการทางาน

คุกกี้ประเภทนี้ จะช่วยให้บริ ษทั ฯ “จดจา” คุณระหว่างการเยีย่ มชมและตั้งค่า

• Session ID

(Functional cookies)

เว็บไซต์ หรื อแอปพลิเคชัน ตามลักษณะการใช้งานให้สอดคล้องกับสิ่ งที่คุณ

คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทางาน
(Analytic/Performance cookie)

• Adobe

เลือกเพื่ออานวยความสะดวกเมื่อคุณกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ และ/หรื อ
แอปพลิเคชัน ในครั้งถัดไป เช่น การจดจาชื่ อผูใ้ ช้งานของคุณ การปรับขนาด
ตัวอักษร ภาษาและส่ วนอื่นๆ บนหน้า

คุกกี้ประเภทการทางาน
(Functional cookies)

เว็บไซต์ และ/หรื อ แอปพลิเคชัน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่นาไปใช้ประมวลผล

• Session ID

จะไม่มีการระบุชื่อ หรื อบ่งบอกความเป็ นตัวตนของคุณได้ และไม่มีการเก็บ
ข้อมูลจาเพาะบุคคล เช่น ชื่ อ อีเมล์ เป็ นต้น

8. โฆษณาของบุคคลที่สาม
บริ ษทั อาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก ทั้งภายในประเทั หรื อต่างประเทั เท่าที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ และฐานในการประมวลผลที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้ เท่านั้น โดยบริ ษทั มีการใช้บริ ษทั โฆษณาอื่นเพื่อแสดงแถบโฆษณาของ
บริ ษทั บนเว็บไซต์ การใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม และเทคโนโลยีติดตามตรวจสอบอื่นไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับตามนโยบายฉบับนี้ และบริ ษทั ไม่มีสิทธิ
เข้าถึง หรื อมีอานาจควบคุมการดาเนิ นการต่าง ๆ ของบุคคลที่สามแต่อย่างใด บุคคลที่สามอาจมีการใช้คุกกี้ในคอมพิวเตอร์ ของท่าน หรื อใช้เว็บบี
คอน (Web Beacon) เพื่อเข้าถึงคุกกี้ที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ ดงั กล่าว และติดตามตรวจสอบการใช้งานออนไลน์และรู ปแบบพฤติกรรมต่าง ๆ บริ ษทั

เหล่านี้ อาจใช้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อการโฆษณาบนเว็บไซต์ เกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การที่อาจเป็ นที่สนใจของท่าน และ
จากนั้นคัดเลือกเนื้ อหาโฆษณาให้ตรงตามความต้องการของท่านเมื่อเข้าชมเว็บไซต์อื่น
8.1 ตัวเลือกเกีย่ วกับคุกกี้
ท่านอาจลบการตั้งค่าเบราว์เซอร์ เพื่อยกเลิกการใช้คุกกี้ และยังคงใช้งานเว็บไซต์ของบริ ษทั ต่อไปได้ ทั้งนี้ การเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์
บางลักษณะอาจช้าลงและได้รับความสะดวกน้อยลง
8.2 การตลาดทางอีเมล ทางข้ อความ หรือทางโทรศัพท์
การให้ขอ้ มูลหมายเลขโทรััพท์แก่บริ ษทั ถือเป็ นการให้ความยินยอมและอนุญาตโดยชัดแจ้งให้สามารถติดต่อท่านผูใ้ ห้ขอ้ มูลหมายเลข
โทรััพท์น้ นั ได้ดว้ ยวิธีการโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการใช้ระบบติดต่อทางโทรััพท์อตั โนมัติ และ/หรื อที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การ
ส่งข้อความ และการส่ งข้อความที่บนั ทึกไว้ล่วงหน้า และเทคโนโลยีอื่นในการติดต่อทางโทรััพท์ เพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ตลอดจนการเสนอขายผลิตภัณฑ์ และบริ การต่าง ๆ ของบุคคลที่สาม
ทั้งนี้ ในการยกเลิกการรับอีเมลส่ งเสริ มการขาย ข่าวสาร และข้อมูลล่าสุ ดของบริ ษทั เกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่ ผลิตภัณฑ์ และบริ การต่าง
ๆ หรื อการทาการตลาดทางโทรััพท์ ท่านสามารถแจ้งและติดต่อบริ ษทั ผ่านช่ องทางที่บริ ษทั กาหนดหรื ออาจปฏิบตั ิตามคาแนะนาของบริ ษทั
8.3 การเสนอขายสิ นค้ าโดยบุคคลที่สาม
หากข้อมูลติดต่อทางธุรกิจอยูใ่ นสารบบทางการตลาดของบุคคลที่สามแล้ว กรณี ที่ท่านต้องการนาข้อมูลติดต่อทางธุ รกิจออกจาก
ฐานข้อมูลติดต่อท่านกับบุคคลที่สาม ท่านอาจต้องส่ งคาร้องขอให้ลบข้อมูลดังกล่าวไปยังบุคคลที่สามรายนั้นโดยตรง
9. การเชื่อมโยงข้ อมูลส่ วนบุคคลกับคู่ค้าหรือหน่ วยงานอืน่
9.1 บริ ษทั อาจเชื่ อมโยงข้อมูลส่ วนบุคคลกับคูค่ า้ หรื อหน่วยงานอื่น โดยบริ ษทั จะขอความยินยอมจากท่านก่อน ที่จะทาการเชื่อมโยงข้อมูล
ส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย (1) คู่คา้ หรื อหน่วยงานที่จะทาการเชื่ อมโยงข้อมูลส่ วนบุคคล (2) วัตถุประสงค์ในการเชื่ อมโยงข้อมูลส่วน
บุคคล (3) วิธีการในการเชื่ อมโยงข้อมูลส่ วนบุคคล (4) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทาการเชื่ อมโยง (5) บุคคลผูม้ ีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคล
9.2 ในการเชื่ อมโยงข้อมูลส่ วนบุคคลกับคู่คา้ หรื อหน่วยงานอื่น บริ ษทั จะแสดงชื่ อผูเ้ ก็บรวบรวม บุคคลผูม้ ีสิทธิ ในข้อมูลที่ได้มีการเก็บ
รวบรวมอย่างชัดเจน เพื่อให้ท่านได้รับทราบ นอกจากนี้ บริ ษทั จะจัดทาบันทึกการเชื่ อมโยงข้อมูลไว้เป็ นหลักฐาน ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงการ
เชื่อมโยงข้อมูล บริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และขอความยินยอมก่อนการดาเนิ นการ
10. สิทธิในการได้ รับการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
10.1 บริ ษทั เคารพสิ ทธิ ส่วนบุคคลของท่าน และเปิ ดโอกาสให้ทา่ นสามารถเลือกวิธีการควบคุม หรื อวิธีการที่บริ ษทั ใช้ติดต่อท่าน โดย
บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามที่ท่านได้ร้องขอ เพื่อช่วยให้เกิดความโปร่ งใส และเพื่อคุณภาพของข้อมูล และความถูกต้องของข้อมูล ท่านมี (1) สิ ทธิในการ
เข้าถึง และขอรับสาเนาข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย (2) สิ ทธิ ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน (3) สิ ทธิในการ
คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน (4) สิ ทธิ ในการเพิกถอนความยินยอมให้บริ ษทั ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง
เป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (5) สิ ทธิ ในการระงับการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน (6) สิ ทธิ ในการแก้ไขข้อมูล
ส่ วนบุคคลให้ถูกต้อง และ (7) สิ ทธิ ในการยืน่ ข้อร้องเรี ยนต่อหน่วยงานกากับดูแลในกรณี ที่ท่านเห็นว่าถูกบริ ษทั หรื อเจ้าหน้าที่หรื อตัวแทนของ
บริ ษทั ละเมิดสิ ทธิ ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ั.2562

10.2 การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิ ของท่านตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องกระทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยหากท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิ ใด
ๆ ดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลผ่านช่องทางที่ระบุในข้อ 13. โดยบริ ษทั จะตอบกลับมายังท่านภายในระยะเวลาที่
สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ทั้งนี้ บริ ษทั อาจคิดค่าธรรมเนี ยมสาหรับบริ การนี้ข้ ึนกับดุลพินิจของบริ ษทั แต่เพียงผูเ้ ดียว โดยบริ ษทั จะใช้ความพยายามทุกวิถีทาง
เพื่อแก้ไขข้อร้องเรี ยนหรื อปั ญหาต่าง ๆ โดยเร็ วที่สุดเท่าที่ทาได้ อย่างไรก็ตามอาจเกิดข้อจากัดในการขอใช้สิทธิ ของท่านบางประการ โดยบริ ษทั จะ
ทาการชี้แจงให้ท่านทราบหากไม่สามารถปฏิบตั ิตามคาร้องขอใช้สิทธิ ของท่านได้ โดยข้อจากัดดังกล่าวเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
10.3 บริ ษทั อาจปฏิเสธที่จะดาเนิ นการตามคาร้ องขอของท่านได้ หากบริ ษทั หรื อคู่คา้ มีความจาเป็ นที่จะต้องเก็บข้อมูลต่อไปเพื่อการ
กระทาดังต่อไปนี้
10.3.1 เพื่อทารายการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่บริ ษทั เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น เพื่อการจัดหาสิ นค้าหรื อบริ การตามที่ท่านร้องขอ หรื อ
ดาเนินการตามสมควรภายในขอบเขตความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างบริ ษทั กับท่าน หรื อเพื่อปฏิบตั ิตามสัญญาระหว่างบริ ษทั กับท่าน
10.3.2 เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์เกี่ยวกับการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย ป้ องกันการกลัน่ แกล้ง การฉ้อฉล การฉ้อโกง หรื อการกระทาผิดกฎหมาย
หรื อฟ้ องร้องดาเนิ นคดีกบั บุคคลที่ตอ้ งรับผิดชอบต่อการกระทาดังกล่าว
10.3.3 เพื่อตรวจสอบการทางานของผลิตภัณฑ์ เพื่อหาและแก้ไขข้อผิดพลาดที่ทาให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
10.3.4 เพื่อทาการัึกษาวิจยั เชิ งวิทยาัาสตร์ เชิ งประวัติ หรื อเชิ งสถิติโดยทัว่ ไป หรื อโดยผูช้ านาญการ เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยคานึ งถึง
จรรยาบรรณและกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เมื่อการลบข้อมูลนั้นจะทาให้ไม่สามารถบรรลุหรื อขัดขวางการ
บรรลุผลสาเร็ จในการัึกษาวิจยั อย่างมีนยั สาคัญ หากท่านได้ให้ความยินยอมแล้วก่อนหน้านี้
10.3.5 เพื่อใช้เป็ นการภายในตามสมควรโดยสอดคล้องกับความคาดหมายของท่านที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริ ษทั และสอดคล้องกับบริ บท
ที่ท่านได้ให้ขอ้ มูลดังกล่าวไว้แต่แรก และ
10.3.6 เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
11. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้ อมูล
11.1 บริ ษทั จะใช้มาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลทางเทคนิ ค ทางกายภาพ และทางธุรการที่เหมาะสม เพื่อป้ องกันการเข้าถึง
และเปิ ดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และสอดคล้องกับการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั และมาตรฐานที่รับรองโดยทัว่ ไป
บริ ษทั มีมาตรการคุม้ ครองความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของผ้ใู ช้บริ การจากการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การใช้
ข้อมูลในทางที่ผดิ ไปจากวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ การเปิ ดเผยและการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่น firewall , encode , การควบคุมและการอนุญาตให้
เข้าถึงข้อมูล รวมถึงตรวจสอบว่าข้อมูลที่มีอยู่ถกู ต้องและเป็ นปั จจุบนั ในการนี� บริ ษทั จะมีการสอบทานและปรับปรุ งมาตรการดังกล่าวตามความ
จาเป็ นเพื่อให้แน่ใจว่าการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเป็ นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ ของประเทัและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
11.2 นโยบายและขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ เพื่อการจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย และป้ องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตที่บริ ษทั ดาเนิ นการ
มีดงั นี้

11.2.1 กาหนดนโยบายและขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ เพื่อจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย และตามที่อาจกาหนดเพิ่มเติมในสัญญาระหว่างบริ ษทั กับท่าน
แต่ละราย
11.2.2 จากัดสิ ทธิ ลูกจ้างในการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคล
11.2.3 ป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุ ญาต โดยใช้การเข้ารหัสข้อมูล การตรวจสอบตัวตนและเทคโนโลยีการตรวจจับไวรัส
ตามความจาเป็ น
12. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้ อมูล
บริ ษทั จะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อดาเนิ นการตามคาขอของท่าน โดยบริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่านไว้ภายใต้ระยะเวลา ดังนี้
12.1 กรณี ที่ทา่ นให้ขอ้ มูลแก่บริ ษทั ในฐานะที่ทา่ นเป็ นลูกค้า ผูใ้ ช้บริ การ บริ ษทั จะเก็บข้อมูลท่านไว้ตราบเท่าที่จาเป็ นเพื่อให้บริ การแก่ท่าน
และจะเก็บต่อไปอีก 10 (สิ บ) ปี นับแต่วนั ที่สิ้นสุ ดการให้บริ การ
12.2 กรณี ที่ท่านให้ขอ้ มูลแก่บริ ษทั ในฐานะที่ท่านเป็ นคู่สญ
ั ญา บริ ษทั จะเก็บข้อมูลท่านไว้ตราบเท่าที่จาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญา และ
จะเก็บต่อไปอีกตามอายุความ 10 (สิ บ) ปี นับแต่วนั ที่สญ
ั ญาสิ้ นสุ ด
12.3 กรณี การเข้าชมเว็บไซต์ บริ ษทั เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไว้ 10 (สิ บ) ปี นับแต่ที่ท่านเข้าใช้บริ การบนเว็บไซต์
12.4 กรณี ภาพข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต์ บริ ษทั จัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไว้ 10 (สิ บ) ปี นับแต่ที่ลงข่าวบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
12.5 กรณี ขอ้ มูลบนแอปพลิเคชัน่ บริ ษทั จะเก็บไว้จนกว่าท่านจะลบบัญชี
12.6 กรณี ขอ้ มูลอื่นๆ นอกจากข้างต้นนี้ บริ ษทั จะเก็บไว้ ตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาตามข้อ 12.1 -12.6 บริ ษทั จะทาตามขั้นตอนการลบเพื่อดูแลให้มีการนาข้อมูลของท่านทั้งหมดออกจากระบบ
เอกสาร รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ ของบริ ษทั อย่างปลอดภัยหรื อเก็บรักษาไว้ในรู ปแบบที่ทาให้ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลได้เท่านั้น
อย่างไรก็ตามบริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างไว้นานกว่าที่ระบุขา้ งต้น หากจาเป็ นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรื อโดยชอบตามกฎหมาย เช่น เพื่อ
ความปลอดภัย เพื่อการป้ องกันการละเมิดหรื อการประพฤติ มิชอบ หรื อเพื่อการเก็บบันทึกทางการเงิน
13. ช่ องทางการติดต่ อบริษทั
หากท่านเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไม่เป็ นไปตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ั.2562 ท่านมีสิทธิ
ที่จะร้องเรี ยนไปยังเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
 บริ ษทั สามมิตรมอเตอร์ สแมนูแฟคเจอริ งจากัด (มหาชน)
 เลขที่ 39 หมู่ 12 ถนน เพชรเกษม ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
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14. การแก้ไขเปลีย่ นแปลงนโยบาย
หากบริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิวา่ ด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั จะปรับปรุ งและแก้ไข
นโยบายฉบับนี้ และประกาัให้ทราบด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อ แสดงบนเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงวิธีการที่บริ ษทั เก็บ
รวบรวม ใช้ จัดการ เปิ ดเผย และคุม้ ครองข้อมูล

