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นโยบายความเปน็สว่นตวัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
บรษิทั เอม็จ ีเซลส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

วนัที ่1 ตลุาคม พ.ศ.2564 
_______________________ 

 

บริษัท เอ็มจี เซลล์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือ (เรำ)  ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตำม

พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  (ตำมที่นิยำมไว้ด้ำนล่ำงนี้) ในนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวนี้      

("นโยบำยฯ") อธิบำยกำรเก็บ ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปต่ำงประเทศของข้อมูลส่วนบุคคลของทำ่นที่ได้รับจำกแหลง่

ต่ำง ๆ ตลอดจนสิทธิของและแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลดังนี้ 

1. ข้อมูลส่วนบคุคลคืออะไร 

“ข้อมูลส่วนบคุคล” หมำยถึง ข้อมูลใดก็ตำมเกีย่วกับบคุคล ซ่ึงท ำให้สำมำรถระบุตัวบุคคลนัน้ได้ ไม่ว่ำทำงตรง

หรือทำงอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพำะ 

2. ข้อมูลส่วนบคุคลใดที่เก็บรวบรวม 

 ข้อมูลส่วนบคุคลที่เรำเก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับควำมสัมพันธ์ของท่ำนกบัเรำ และบริกำรหรอืผลติภัณฑท์ี่

ท่ำนต้องกำรจำกเรำ ข้อมลูส่วนบุคคลเกีย่วกับท่ำนทีเ่รำอำจเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยัง

ต่ำงประเทศ รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพยีงข้อมูลส่วนบคุคลประเภทดังต่อไปนี ้

1. รำยละเอียดส่วนตัว เช่น ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล เพศ อำยุ อำชีพ ต ำแหน่งงำน ที่ท ำงำน 

ต ำแหน่ง กำรศึกษำ สัญชำติ วันเกิด สถำนภำพทำงกำรสมรส ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบำล 

(เช่น เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน เลขหนังสือเดินทำง หมำยเลขประจ ำตัวบัตรข้ำรำชกำร วัน

เดือนปีเกิด หมำยเลขใบอนุญำตขับข่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร ข้อมูลใบอนุญำตขับข่ี

รถยนต์ เป็นต้น) ลำยมือช่ือ กำรบันทึกเสียง กำรบันทึกกำรสนทนำทำงโทรศัพท์ รูปถ่ำย กำร

บันทึกภำพจำกกล้องวงจรปิด ทะเบียนบ้ำน และข้อมูลประจ ำตัวอื่น ๆ หรือกำรบันทึกเสียงที่

สนทนำในกำรโทรติดต่อเพื่อรับกำรบริกำร หรือกำรสอบถำมปัญหำต่ำงๆ  

2. รำยละเอียดที่ใช้ติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเลขโทรสำร ข้อมูลต ำแหน่งที่ต้ัง ที่

อยู่อีเมล LINE ID บัญชี Facebook Instagram ID และ ID อื่น ๆ จำกเว็บไซต์เครือข่ำยสังคม

ออนไลน์ 

3. รำยละเอยีดรถยนต์ เช่น หมำยเลขประจ ำรถยนต์ หมำยเลขป้ำยทะเบยีนรถยนต์ ยี่ห้อ รุ่น ปี สี 

หมำยเลขเครือ่งยนต์ หมำยเลขตัวถังรถ ประเภทรถยนต์ ระยะทำงเปน็ไมล ์ แบตเตอรี่ 

แรงดันไฟฟ้ำ ระดับน ้ำมัน กำรสึกหรอของเบรก ข้อมลูต ำแหน่งและกำรเคลือ่น (เช่น เวลำ 

ต ำแหน่ง ควำมเร็ว) รำยละเอยีดกำรประกันภัยรถยนต์ ชุดแต่ง/อุปกรณ์ตกแต่ง รำยละเอยีด

ของอุปกรณเ์สริมส ำหรับ (เชน่ อุปกรณ์รับส่งสัญญำณ ซิมกำร์ด) สมุดคู่มือทะเบียนรถยนต์ 

เอกสำรกำรตรวจรถยนต์ รำยละเอยีดขอ้มูลที่ได้รับจำกกำรใช้ Services ข้อมลู GPS และ

ต ำแหน่งของรถยนต์ รำยงำนประวัติรถยนต์ กำรใช้ Charging Station และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กับรถยนต์อืน่ ๆ 

4. รำยละเอียดทำงกำรเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต หมำยเลขบัญชีและประเภทของ

บัญชี ข้อมูลพร้อมเพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน รำยได้และค่ำใช้จ่ำย และข้อมูลด้ำนกำรเงินอื่น ๆ 

5. รำยละเอียดธุรกรรม เช่น รำยละเอียดกำรช ำระเงิน วันที่และ/หรือเวลำที่ช ำระเงิน จ ำนวนเงินที่

ช ำระ วิธีกำรช ำระ รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรขอเงินคืน กำรลงทะเบียน ดอกเบี้ย เงินดำวน์ ค่ำ
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งวดและจ ำนวนงวด วันที่และสถำนที่ซ้ือผลิตภัณฑ์หรือบริกำร ที่อยู่/วันที่และเวลำรับมอบรถ 

แบบฟอร์มขอใช้บริกำร ใบจองซ้ือ ใบตอบรับ ลำยมือช่ือผู้รับ ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ 

ธุรกรรม ประวัติธุรกรรม สถำนะธุรกรรม และรำยละเอียดอื่น ๆ ของบริกำรหรือผลิตภัณฑ์ที่

ท่ำนซ้ือ 

6. รำยละเอียดด้ำนกำรตลำดและกำรส่ือสำร เช่น ตัวเลือกของท่ำนในกำรรับข้อมูลทำงกำรตลำด

จำกเรำ บริษัทในเครือ บริษัทคู่ค้ำ และตัวเลือกในกำรติดต่อสื่อสำรของท่ำน 

7. รำยละเอียดลูกค้ำเป้ำหมำย เช่น รหัสลูกค้ำเป้ำหมำย รถยนต์และสีรถยนต์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

ข้อมูลกำรทดลองขับ แผนกำรซ้ือ รถยนต์ที่ท่ำนสนใจ รุ่นที่ท่ำนสนใจ บันทึกข้อมูลกำรติดตำม 

(เช่น ข้อมูลกำรเยี่ยมชมศูนย์บริกำรรถยนต์ ข้อมูลกำรจอง) แหล่งที่มำ (เช่น จำกกำรมำเยี่ยม

ชมศูนย์บริกำรรถยนต์ มีผู้แนะน ำมำ มอเตอร์โชว์ จำกลูกค้ำปัจจุบัน เว็บไซต์เครือข่ำยสังคม

ออนไลน์) ควำมสนใจของท่ำนในกิจกรรมต่ำงๆ ของ บริษัทฯ 

8. รำยละเอียดประวัติ เช่น บัญชีผู้ใช้ ช่ือลงทะเบียนเข้ำใช้หรือช่ือผู้ใช้ Application รำยละเอียด

ประวัติกำรใช้บริกำรและผลิตภัณฑ์ของเรำ ภำพถ่ำย ประวัติกำรติดต่อ ประวัติกำรร้องเรียน 

ควำมสนใจของท่ำน ควำมต้องกำร ค ำติชม และค ำตอบในแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 

9. รำยละเอยีดทำงเทคนคิ เช่น ทีอ่ยู่อนิเทอร์เน็ตโพรโทคอล  ประเภทและเวอร์ช่ันของ

เบรำว์เซอร ์พฤติกรรมและรูปแบบกำรสืบค้นของท่ำน คุกกี้ รหัสอุปกรณ ์(Device ID) รุ่น

อุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ ระยะเวลำและสถำนทีท่ี่เข้ำถงึ 

 หำกท่ำนให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น เช่น ช่ือ นำมสกุล รำยละเอียดที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์

ส ำหรับกำรติดต่อฉุกเฉินแก่เรำ หรือสมำชิกครอบครัวที่ใช้รถของท่ำน ท่ำนต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ำ

ท่ำนมีอ ำนำจที่จะกระท ำได้และเรำได้รับอนุญำตอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยในกำรให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ของบุคคลเหล่ำนั้นตำมนโยบำยฯ นี้ 

 โปรดแจ้งนโยบำยฯ นี้แก่บุคคลแหล่ำนั้นเพื่อให้รับทรำบและ/หรือขอควำมยินยอม (หรือใช้ฐำนทำง

กฎหมำยอื่น ๆ เป็นข้อยกเว้นควำมยินยอม) ให้ส่งมอบข้อมูลดังกล่ำวให้แก่เรำตำมนโยบำยฯ นี้ 

 เรำจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทที่มีควำมอ่อนไหว เช่น เชื้อชำติ เผ่ำพันธุ์ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง 

ควำมเช่ือในลัทธิ ศำสนำหรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติอำชญำกรรม ข้อมูลสุขภำพ ควำม

พิกำร ข้อมูลสหภำพแรงงำน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภำพ เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมำยบัญญัติ

ให้เรำท ำได้ หรือเมื่อท่ำนให้ควำมยินยอมไว้โดยชัดแจ้ง 

ท่ำนจะต้องท ำกำรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดทีใ่ห้ไว้เป็นข้อมูลทีค่รบถ้วน ถูกต้อง และ

เป็นจริง 

3. วิธีกำรรับและเกบ็รวบรวมข้อมลูส่วนบคุคล 

เรำอำจได้รับและเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนด้วยวธิีกำรต่ำง ๆ ดังนี้ 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่ำนให้แก่เรำ: ท่ำนอำจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนแก่เรำโดยตรง มักจะมี

ข้ึนเมื่อท่ำนติดต่อเรำเมื่อต้องกำรสอบถำมข้อมูล กรณี กำรกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์

หรือกรอกเอกสำร กำรสมัครสมำชิกหรือลงทะเบียนเพื่อกำรรับหรือขอทรำบข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

บริกำร หรือสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ จำกเรำ หรือเมื่อท่ำนแสดงควำมคิดเห็นกลับมำยังเรำ 
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2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรำเก็บรวบรวมจำกท่ำนโดยอัตโนมัติ: เรำอำจเก็บรวบรวมข้อมูลทำงเทคนิค

บำงประกำรเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่ำน พฤติกรรมและรูปแบบกำรสืบค้นของท่ำน ซ่ึงเป็นข้อมูล

ส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดยคุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ำยกัน โดยเรำจะแจ้งให้ท่ำน

ทรำบก่อนกำรใช้งำนเพื่อขอควำมยินยอม 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจำกบุคคลภำยนอก: บำงครั้งเรำจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่ำน

จำกผู้อื่น เช่น บริษัทในเครือ ผู้แทนจ ำหน่ำยรถยนต์เอ็มจี และผู้ให้บริกำรของเรำ หรือบริษัทคู่

ค้ำของเรำ หำกบริษัทเหล่ำนั้นได้รับอนุญำตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่เรำตำม

นโยบำยควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่ำว และ/หรือซ่ึงท่ำนได้เคยให้

ควำมยินยอมในกำรเปิดเผยข้อมูลไว้กับบุคคลดังกล่ำวแล้วแต่กรณี เพื่อกำรธุรกรรมใน

ข้ันตอนที่จ ำเป็นของเรำ 

4. วัตถุประสงค์และฐำนกฎหมำยในกำรรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคล 

 เรำเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ (เรยีกรวมกันว่ำ 

"วัตถุประสงค"์) 

1. เพื่อจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำรให้แก่ท่ำน: เพื่อบริหำรจัดกำร เข้ำท ำสัญญำและปฏิบัติหน้ำที่

ของเรำตำมสัญญำ หรือข้อผูกพันใด ๆ ก็ตำมที่เรำมีร่วมกับท่ำน หรือองค์กรที่ท่ำนเป็นตัวแทน 

เช่น กำรจองกำรทดลองขับ กำรส่งมอบรถยนต์ กำรปฏิบัติตำมสัญญำซ้ือขำยผลิตภัณฑ์ 

บริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรช ำระเงิน ซ่ึงรวมถึงกำรตรวจสอบ กำรยืนยัน และกำรยกเลิก

ธุรกรรม กำรรับประกันผลิตภัณฑ์ กำรเจรจำประกันภัยและบริกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ประกันภัย กำรลงทะเบียนให้บริกำรที่เกี่ยวกับรถยนต์และบริกำรอื่นๆ กำรส่งมอบแพคเกจ

ต้อนรับ กำรให้บริกำรหลังกำรขำย เช่น กำรบ ำรุงรักษำและกำรจองกำรซ่อมรถยนต์ เพื่อระบุ

ต ำแหน่งรถยนต์ของท่ำน กำรให้บริกำร แก่ท่ำน เช่น ระบบน ำทำงเนวิเกเตอร์ บริกำรช่วยเหลือ

ฉุกเฉิน บริกำรอ ำนวยควำมสะดวกและแกป้ัญหำต่ำง ๆ นัดหมำยศูนย์บริกำร พร้อมตรวจสอบ

ประวัติกำรซ่อมและข้อมูลรถยนต์ เพื่อพิจำรณำกำรน ำเสนอเงินกู้และคะแนนเครดิต เพื่อ

ประมวลผลกำรจ่ำยเงิน ออกใบเสร็จ จ ำนวนเงินที่ค้ำงช ำระ ใบแจ้งหนี้ และหลักฐำนกำรซ้ือ 

เพื่อซ้ือหรือขำยรถยนต์มือสองหรือเสนอกำรประมูล เพื่อท ำกำรประมูลรถยนต์ เพื่อแจ้งให้

ท่ำนทรำบเกี่ยวกับกำรเรียกคืนรถ กำรให้สิทธิประโยชน์ รวมถึงกำรให้บริกำรอื่น ๆ ตำมที่เรำ 

และผู้แทนจ ำหน่ำยรถยนต์เอ็มจี ซ่ึงมีฐำนะเป็นผู้ให้บริกำร หรือได้รับกำรร้องขอจำกท่ำน เป็น

ต้น 

2. กำรลงทะเบยีนและกำรยืนยันตัวตน: เพือ่ด ำเนินกำรตรวจสอบและยนืยันตัวของท่ำน ในกำร

ลงทะเบยีนและเข้ำรับบริกำรต่ำง ๆ จำกเรำ 

3. เพื่อปรับปรุงกำรด ำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริกำร: เพื่อกำรประเมิน วิเครำะห์ จัดกำร 

ปรับปรุง ด ำเนินกำรวิจัย วำงแผน ท ำแบบส ำรวจและวิเครำะห์เชิงสถิติ เพื่อน ำไปพัฒนำระบบ 

คุณภำพและควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของเรำ เช่น ควำมพึงพอใจ

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรขำยผลิตภัณฑ์หรือกำรให้บริกำรของผู้แทน

จ ำหน่ำยรถยนต์เอ็มจี เพื่อประเมินประสิทธิภำพในเรื่องผลิตภัณฑ์ ส่ือดิจิทัล และแคมเปญ

ทำงกำรตลำดของเรำ รูปแบบและกระแสควำมนิยมด้ำนกำรบริโภค พฤติกรรม เป็นต้น รวมถึง

ข้อมูลเกี่ยวกับควำมชอบและควำมสนใจของท่ำนในผลิตภณัฑ์หรือกำรบริกำรของเรำ หรือเพื่อ

สร้ำงรำยงำนแบบรวมและเป็นนิรนำม เพื่อทรำบถึงปัญหำและวิธีกำรแก้ไข หรือเพื่อกำร

ฝึกอบรมพนักงำน และกำรประเมินผลงำนของพนักงำน เพื่อปรับปรุงธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และ

บริกำร 
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4. เพื่อจัดกำรควำมสัมพันธ์กับท่ำน: เพื่อติดต่อส่ือสำรกับท่ำนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริกำรที่

ท่ำนได้รับจำกเรำ บริษัทในเครือ ผู้แทนจ ำหน่ำยรถยนต์เอ็มจี ผู้ให้บริกำรของเรำ หรือจำก

บริษัทคู่ค้ำของเรำ เพื่อแจ้งเตือนท่ำนรวมไปถึงแจ้งเตือนกำรต่ออำยุทะเบียนรถหรือประกัน 

เพื่อประมวลผลและอัปเดตข้อมูลของทำ่นในฐำนะสมำชิกของเรำ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกบัรถยนต์

ของท่ำน จัดเตรียมรำยงำนกำรเดินทำงและตรวจสอบสถำนะและข้อมูลรถยนต์ เพื่อรักษำ

ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำของเรำ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ท่ำนในกำรใช้ผลิตภัณฑ์และ

บริกำร เพื่อกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือ ประสำนงำน รับฟังควำมคิดเห็น หรือกำรตอบ

ข้อซักถำมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริกำรของเรำ 

5. กำรตลำดและกำรส่ือสำร: เพื่อกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร กำรประชำสัมพันธ์ กำรส่ือสำร และกำร

ส่งเสริมกำรขำยผลิตภัณฑ์หรือกำรให้บริกำรของเรำและ/หรือ ผู้แทนจ ำหน่ำยรถยนต์เอ็มจี ผู้

ให้บริกำรของเรำ บริษัทคู่ค้ำ เพื่อส่งจดหมำยเชิญให้ท่ำนร่วมงำนกิจกรรมของเรำ ผ่ำนช่อง

ทำงกำรติดต่อของเรำและ/หรือ ผู้แทนจ ำหน่ำยรถยนต์ ผู้ให้บริกำรของเรำ บริษัทคู่ค้ำ ได้แก่ 

เว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์ โทรสำร ไปรษณีย์ SMS MMS หรือส่ือสังคมออนไลน์ต่ำงๆ เป็นต้น 

6. กำรจัดกำรด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ: เพื่อดูแลจัดกำรกำรด ำเนินงำนดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

กำรจัดกำรระบบกำรส่ือสำร กำรรักษำและตรวจสอบควำมปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

และกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรจัดกำรธุรกิจเพื่อกำรปฏิบัติ

ตำมข้อก ำหนด นโยบำย และกระบวนกำรภำยใน 

7. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย: เพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ ค ำส่ัง ข้อก ำหนดและ

หน้ำที่ตำมกฎหมำยของเรำ 

8. ควำมเส่ียง: เพื่อกำรจัดกำรควำมเส่ียงตรวจสอบประสิทธิภำพ และประเมินควำมเส่ียง 

9. กำรปกป้องผลประโยชน์ของเรำ: เพื่อวัตถุประสงค์ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย เช่น กำร

ถ่ำยภำพ และ บันทึกวิดิทัศน์ รวมถึงกำรบันทึกเสียง เพื่อใช้สิทธิของเรำและปกป้อง

ผลประโยชน์ของเรำเมื่อจ ำเป็นและชอบด้วยกฎหมำย ตัวอย่ำงเช่น เพื่อตรวจจับ ป้องกัน และ

ตอบสนองต่อข้อร้องเรียน เพื่อจัดกำรและป้องกันกำรสูญเสียทรัพย์สิน เพื่อตรวจจับและ

ป้องกันกำรกระท ำผิดภำยในสถำนที่หรือระบบคอมพิวเตอร์ของเรำ 

10. กำรตรวจจับกำรทุจริต: เพื่อพิสูจน์ตัวตนของท่ำน เพื่อตรวจสอบว่ำมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย

และกฎระเบียบอื่นๆ (เช่น เพื่อปฏิบัติตำมกฎด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และ

ป้องกันกำรทุจริต) รวมถึงกำรท ำกำรตรวจสอบและบันทึกเป็นกำรภำยใน กำรจัดกำรทรัพย์สิน 

ฐำนข้อมูลด้ำนกำรทุจริต ระบบ และกำรควบคุมธุรกิจอื่นๆ 

11. ธุรกรรมองค์กร: ในกรณีของกำรขำย กำรโอน กำรควบรวม กำรฟื้นฟูกิจกำร หรือกรณีอื่นที่

คล้ำยกัน เรำอำจส่งหรือโอนข้อมูลของท่ำนให้กับบุคคลที่สำมหนึ่งฝ่ำยหรือมำกกว่ำในฐำนะที่

เป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว 

12. ชีวิต: เพื่อปอ้งกันหรือระงับอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล 

 เรำเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนภำยใต้หลักเกณฑ์หรือฐำนทำง

กฎหมำย ประกำรใดประกำรหนึ่งต่อไปนี้ 

 

1. เพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เรำอยู่ภำยใต้บังคับ 
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2. เพื่อปฏิบัติตำมสัญญำที่ท่ำน หรือองค์กรที่ท่ำนเป็นตัวแทน เป็นคู่สัญญำกับเรำหรือเพื่อใช้ใน

กำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนก่อนเข้ำท ำสัญญำนั้น 

3. เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบตำมกฎหมำยของเรำและของบุคคลภำยนอก 

4. เพื่อปอ้งกันหรอืระงับอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรอืสุขภำพของบุคคล 

5. เพื่อประโยชน์สำธำรณะ ส ำหรับกำรด ำเนนิภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะ หรือกำรใช้สิทธิของ

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

6. ในกรณีที่จ ำเป็นต้องอำศัยควำมยินยอมจำกท่ำนส ำหรับกิจกรรมบำงประเภทซ่ึงเกี่ยวข้องกับ

กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เรำจะขอควำมยินยอมจำกท่ำน

ก่อนกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

 ในกรณีที่เรำอำจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เพื่อกำรด ำเนินกำรอย่ำงอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ข้ำงต้น เรำจะมี

หนังสือบอกกล่ำวให้แก่ท่ำนเพื่อทรำบเพิ่มเติม โดยจะระบุถึงข้อมูลที่ใช้เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว

และจะด ำเนินกำรขอควำมยินยอมจำกท่ำนก่อนในกรณีที่ต้องได้รับควำมยินยอมจำกท่ำน 

 ในกรณทีี่เรำมคีวำมจ ำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำกท่ำนเพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือ

สัญญำหรือมีควำมจ ำเปน็ต้องให้ข้อมูลส่วนบคุคลเพื่อเข้ำท ำสัญญำ แล้วท่ำนไม่สำมำรถให้ข้อมูลส่วน

บุคคลแก่เรำเมื่อมกีำรร้องขอ เรำอำจไม่สำมำรถปฏบิัติตำมวัตถุประสงคท์ี่เกี่ยวข้องดังกล่ำวได้ 

5. กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคล 

 เรำอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงับุคคลภำยนอกซ่ึงเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ตำมนโยบำยฯ ฉบับนี้  โดยท่ำนสำมำรถอ่ำนนโยบำยส่วนบุคคลของ

บุคคลภำยนอกเหล่ำนั้นเพื่อศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกำรที่บุคคลภำยนอกดังกล่ำวเก็บรวบรวม 

ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้ ซ่ึงท่ำนเองก็ตกอยู่ภำยใต้นโยบำยควำมเป็นส่วนตัวเหล่ำนัน้

แยกต่ำงหำกด้วยเช่นกัน 

 เรำอำจเปดิเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่ำนภำยใต้วัตถุประสงค ์ให้แก่บุคคลที่สำมดังต่อไปนี้ 

1. บริษัทในเครือ และบริษัทคู่ค้ำ: เนื่องจำกเรำเป็นบริษัทที่มีคู่ค้ำ ซ่ึงร่วมมือกันในกำรให้บริกำร

ลูกค้ำและให้บริกำรระบบต่ำง ๆ เรำอำจมีควำมจ ำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยัง

บริษัทในเครือดังต่อไปนี้ หรืออนุญำตให้บริษัทในเครือเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เพื่อ

วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้ำงต้น 

1. บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพ ีจ ำกดั 

2. บริษัท แมก็ซัส มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

3. บริษัทคู่ค้ำในกลุม่เอ็มจ ี

2. ผู้แทนจ ำหน่ำยรถยนต์เอ็มจี: เรำอำจแบ่งปันและรับข้อมลูส่วนบุคคลของท่ำนจำกผู้แทน

จ ำหน่ำยและศูนย์บรกิำรรถยนต์ที่ท่ำนเลือกหรือที่อยู่ใกล้ท่ำนเพื่อให้บริกำรแกท่่ำน ท่ำน

สำมำรถดูข้อมลูเพิ่มเติมได้ที ่https://www.mgcars.com  

3. ผู้ให้บริกำรของเรำ: เรำอำจแบง่ปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่ผู้ให้บริกำรหรือผูจ้ัดหำ

ผลิตภัณฑ์บรกิำรจำกภำยนอกเพื่อให้บริกำรต่ำง ๆ แทนเรำหรือเพือ่ช่วยในกำรจัดหำ

ผลิตภัณฑ์และบรกิำรให้แกท่่ำน ซ่ึงรวมถึง แต่ไม่จ ำกัดเพยีง 

1. ผู้ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์และกำรขนส่ง 
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2. ผู้ให้บริกำรช่วยเหลือฉกุเฉิน 
3. บริษัทที่ให้บริกำรด้ำนกำรวจิัยและส ำรวจตลำด 
4. บริษัทที่ให้บริกำรด้ำนกำรวิเครำะห์ 
5. บริษัทที่ให้บริกำรด้ำนกำรตลำด ส่ือโฆษณำ กำรออกแบบ กำรสร้ำงสรรค์ และกำร

ส่ือสำร 
6. ผู้ให้บริกำรด้ำนโทรคมนำคมและกำรส่ือสำร 
7. ผู้ให้บริกำรด้ำนกำรจัดเก็บข้อมูลและบรกิำรคลำวด์ 

4. บริษัทคู่ค้ำของเรำ: ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เช่น ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนอะไหล่

รถยนต์ ธุรกิจรถเช่ำ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจสถำบันกำรเงิน ธุรกิจค้ำปลีก ธุรกิจโทรคมนำคม 

รวมถึงสัญญำควำมร่วมมือทำงธุรกิจกับกำรไฟฟ้ำ / บริษัทน ้ำมัน และสถำบันกำรศีกษำ  ธุรกิจ

เครื่องดื่มและอำหำร เป็นต้น ที่เรำอำจร่วมเสนอหรือเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริกำรให้แก่ท่ำน 

5. บุคคลภำยนอกตำมที่กฎหมำยก ำหนด: ในบำงกรณี เรำอำจต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำย หรือกฎข้อบังคับ ซ่ึงรวมถึง กำรปฏิบัติตำม

หน่วยงำนที่บังคับใช้กฎหมำย ศำล เจ้ำพนักงำน หน่วยงำนรัฐ หรือบุคคลภำยนอกอื่น ๆ ใน

กรณีที่เรำเช่ือว่ำจ ำเป็นจะต้องปฏิบัติตำมหน้ำที่ตำมกฎหมำยหรือกฎข้อบังคับทำงกฎหมำย 

หรือเพื่อกำรปกป้องสิทธิของเรำ สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อควำมปลอดภัยของบุคคล หรือ

เพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดกำรเกี่ยวกับปัญหำกำรทุจริต หรือด้ำนควำมมั่นคงหรือควำม

ปลอดภัย 

6. ที่ปรกึษำ: ซ่ึงรวมถึงทนำย เจ้ำหน้ำที่เทคนิค และผู้ตรวจสอบบัญชีที่ช่วยเหลอืในกำรด ำเนิน

ธุรกิจของเรำ และใช้สิทธิเรยีกร้องตำมกฎหมำยและต่อสู้สิทธิเรียกร้องในทำงกฎหมำย 

7. ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้ำที่: ในกรณีของกำรฟื้นฟูกจิกำร กำรควบรวมกจิกำร กำรโอนธุรกิจ

ไม่ว่ำทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ง กำรขำย กำรซ้ือ กำรด ำเนินกิจกำรร่วมค้ำ กำรมอบ กำรโอน หรอื

กำรจ ำหน่วยส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของธุรกจิ ทรัพย์สิน หรือหุน้ หรือธุรกรรมอื่นที่คล้ำยกัน 

 เรำอำจเปดิเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่ำนให้แกบุ่คคลภำยนอกในกรณทีี่กฎหมำยก ำหนดหรืออนุญำต 

ดังนั้นหำกกฎหมำยก ำหนดว่ำต้องได้รับควำมยินยอมจำกท่ำน เรำจะขอควำมยินยอมจำกทำ่นก่อน 

6. กำรโอนและคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 

 เนื่องจำกเรำเปน็ส่วนหนึ่งของบริษัทในเครอืของเอ็มจี อำจมกีำรโอนหรือส่งต่อข้อมลูส่วนบคุคลของ

ท่ำนระหว่ำงกัน เพื่อกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภำยใต้วัตถปุระสงค์ข้ำงต้น 

เพื่อให้ท่ำนสำมำรถเข้ำถึงบรกิำรของเรำ เพือ่ให้กำรดูแลลกูคำ้ เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับกำรปรบัปรุง

บริกำร เพื่อกำรพฒันำเนื้อหำ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อืน่ ที่ระบุในนโยบำยฯ นี้ 

 เมื่อมกีำรโอนข้อมลูส่วนบคุคลของท่ำนไปยังบริษทัในเครือของเอ็มจีในต่ำงประเทศ เรำจะปฏบิัติตำม

กฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกับข้อมลูส่วนบุคคลของท่ำน รวมถึงเรำจะปฏิบัติตำมมำตรกำรควำมปลอดภยั

เพื่อให้แน่ใจว่ำมกีำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในระดบัที่เพียงพอ และเรำจะตรวจสอบให้แน่ใจ

ด้วยว่ำ ผู้รับโอนข้อมูลในต่ำงประเทศจะให้ควำมคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลของท่ำนด้วยมำตรฐำนกำร

คุ้มครองทีเ่ทยีบเท่ำกับกำรคุ้มครองภำยใต้กฎหมำยของประเทศไทยเช่นเดยีวกัน หำกจ ำเปน็ 

 ในกรณทีี่เรำมคีวำมจ ำเป็นในกำรโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังต่ำงประเทศ หำกเรำพบว่ำ

มำตรฐำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในต่ำงประเทศนั้นไม่เพียงพอตำมหลักเกณฑ์กำรให้ควำม

คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด เรำจะขอควำมยินยอมจำกท่ำนหรืออำศัย
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ฐำนทำงกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกีย่วข้องซ่ึงอนุญำตให้กระท ำได้เพือ่โอนข้อมลูส่วนบคุคลของท่ำนออกนอก

ประเทศไทย 

7. ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล 

 เรำจะเก็บข้อมูลส่วนบคุคลเปน็ระยะเวลำเท่ำทีจ่ ำเป็น เพื่อด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงคท์ี่ก ำหนดไว้ใน

นโยบำยนี ้และตำมหน้ำที่ของเรำภำยใต้กฎหมำย โดยหลังจำกข้อมลูส่วนบคุคลของท่ำนไม่มคีวำมจ ำเป็น

หรือไม่มีกฎหมำยให้สำมำรถเกบ็ได้อีกต่อไป เรำจะลบหรือท ำลำยข้อมลูส่วนบุคคลนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้

ท่ำนทรำบ 

 ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูลอำจแตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูส่วนบุคคล ใน

กรณทีี่จะน ำข้อมลูส่วนบคุคลมำใช้เป็นระยะเวลำส้ัน ๆ เช่น เพือ่งำนใดงำนหนึ่งเป็นกำรเฉพำะ กิจกรรม

ทำงกำรตลำด หรือเพื่อวัตถปุระสงค์ในกำรสรรหำบคุลำกร เรำอำจลบหรอืท ำลำยข้อมลูนัน้หลังส้ินสุด

ระยะเวลำดังกล่ำว 

 ท่ำนมีสิทธทิีจ่ะให้เรำลบ ท ำลำย หรือท ำให้ข้อมลูส่วนบคุคลเปน็ข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตัวท่ำนได้ในบำง

กรณ ีเว้นแต่เรำมีควำมจ ำเปน็ที่จะต้องเกบ็รักษำข้อมูลส่วนบคุคลของท่ำนไว้ตำมกฎหมำยก ำหนด 

 เรำจะไม่เก็บรกัษำข้อมลูส่วนบคุคล เกนิกว่ำระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด และระยะเวลำกำรเรยีกรอ้งสิทธิ

หรืออำยคุวำมฟอ้งร้องด ำเนนิคดีในทำงแพ่ง (10 ป)ี 

 กรณีข้อมลูส่วนบุคคลที่มคีวำมอ่อนไหว ประเภทภำพเคลื่อนไหวที่ปรำกฏในกล้องวงจรปิด เรำมี

ระยะเวลำกำรเก็บรกัษำไว้ 90  นับแต่วันบนัทกึภำพ 

8. นโยบำยควำมเป็นส่วนตัวของผู้เยำว ์

ผลิตภัณฑ์ บริกำรและเว็บไซต์ของเรำไม่ได้มีเป้ำหมำยหรือเจตนำที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำกผู้เยำว์ที่

อำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี บุคคลเสมือนไร้ควำมสำมำรถ และบุคคลไร้ควำมสำมำรถ หำกท่ำนเป็นผู้เยำว์ บุคคลเสมือนไร้

ควำมสำมำรถ หรือบุคคลไร้ควำมสำมำรถซ่ึงต้องกำรจะติดต่อด ำเนินกำรกับเรำ ท่ำนต้องได้รับควำมยินยอมจำก

ผู้ปกครองตำมที่กฎหมำยก ำหนด ผู้พิทักษ์ตำมกฎหมำยหรือผู้อนุบำลก่อนที่จะติดต่อเรำหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่ำนแก่เรำ 

9. ผู้แทนจ ำหน่ำยรถยนต์เอ็มจ ี

เรำ และผู้แทนจ ำหน่ำยเป็นนิติบุคคลแยกจำกกันและต่ำงมีนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวของตนเอง หำกท่ำนมีข้อ

สงสัยเกี่ยวกับแนวทำงปฎิบัติในกำรคุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคลของผู้แทนจ ำหน่ำย รวมไปถงึหำกท่ำนไม่ต้องกำร

รับกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร กำรประชำสัมพันธ์ กำรส่ือสำร และกำรส่งเสริมกำรขำยผลิตภณัฑ์หรือกำรให้บริกำร

ของผู้แทนจ ำหน่ำยที่ไม่เกีย่วข้องกับ เรำ กรุณำติดต่อไปทีผู่แ้ทนจ ำหน่ำยนัน้โดยตรง 

เมื่อท่ำนซ้ือหรือเช่ำซ้ือรถยนต์จำกผู้แทนจ ำหน่ำย ผู้แทนจ ำหน่ำยจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่เรำ 

ผู้แทนจ ำหน่ำยและเรำต่ำงเป็นนิติบุคคลแยกจำกกันและท่ำนควรอ่ำนนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวของผู้แทน

จ ำหน่ำยเพื่อให้มั่นใจว่ำท่ำนเข้ำใจแนวทำงและวิธีปฎิบัติในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แทนจ ำหน่ำยนั้นๆ 

นอกจำกนี้ เนื่องจำกโดยทั่วไปผู้แทนจ ำหน่ำยมักเป็นช่องทำงแรกในกำรติดต่อของท่ำน ผู้แทนจ ำหน่ำยจึงเป็นผูท้ี่

สำมำรถให้ค ำตอบแก่ท่ำนเกี่ยวกับแนวทำงปฎิบัติในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ และแม้ เรำ จะสนับสนุนให้

ผู้แทนจ ำหน่ำยตรวจสอบให้มั่นใจว่ำได้ปฎิบัติตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่ำงเต็มที่ อีก
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ทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้ำที่ในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้แทนจ ำหน่ำยแล้ว แต่ เรำ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใน

กำรปฎิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องของผู้แทนจ ำหน่ำย 

10. สิทธิในข้อมูลส่วนบคุคลของท่ำน 

ท่ำนมีสิทธิต่อไปนี้เกีย่วกับข้อมลูส่วนบคุคลของท่ำนทีอ่ยู่ในควำมครอบครองของเรำ หำกท่ำนประสงคจ์ะขอใช้สิทธ ิ

ท่ำนสำมำรถติดต่อเรำได้ตำมรำยละเอยีดในหัวข้อ "วิธีกำรติดต่อเรำ" ข้ำงต้น 

 สิทธิในกำรเข้ำถึง 

ท่ำนอำจขอเข้ำถึงหรือขอทรำบรำยละเอียดของข้อมูลส่วนบคุคลที่ท่ำนให้ไว้แกเ่รำได้ เว้นแต่ เป็นกำร

ปฏิเสธตำมกฎหมำยหรอืค ำส่ังศำล หรือ กำรเข้ำถึงหรือขอทรำบรำยละเอยีดนั้นจะส่งผลกระทบที่อำจ

ก่อให้เกดิควำมเสียหำยต่อสิทธิและเสรีภำพของผูอ้ื่น 

 สิทธิในกำรแก้ไขข้อมูลให้ถกูต้อง 

ท่ำนมีสิทธิขอแก้ไขข้อมลูส่วนบคุคลของท่ำนหำกข้อมลูส่วนบคุคลเกี่ยวกบัท่ำนที่อยู่ในควำมครอบครอง

ของเรำนั้นไม่ถกูต้องหรือไม่สมบูรณ ์

 สิทธิในกำรขอให้ลบหรือท ำลำยข้อมูล 

ท่ำนมีสิทธิขอให้เรำลบหรือท ำลำย หรือท ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นขอ้มูลที่ไม่สำมำรถระบุตัวท่ำน

ได้ ในกรณดีังต่อไปนี ้

1. ข้อมูลส่วนบคุคลที่ไม่มคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะต้องด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม

หรือใช้อีกต่อไป 

2. ข้อมูลส่วนบคุคลทีท่่ำนได้เพกิถอนควำมยนิยอมให้เรำท ำกำรเก็บรักษำ ใช้ และเปิดเผย และเรำ

ได้ท ำกำรตรวจสอบแล้ว ไม่มเีหตุตำมกฎหมำยที่เรำจะสำมำรถเกบ็รวบรวมหรือใช้อีกต่อไป 

3. ข้อมูลส่วนบคุคลทีท่่ำนได้ท ำกำรคัดค้ำนมิให้เรำท ำเก็บรวบรวมหรือใช้อีกต่อไป และเรำไม่

สำมำรถปฏิเสธค ำขอคดัค้ำนโดยอำศัยข้อยกเว้นทำงกฎหมำยที่มีผลใช้บังคับ 

4. ข้อมูลส่วนบคุคลทีท่่ำนขอคัดคำ้นกำรเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปดิเผยข้อมูลส่วนบคุคลของท่ำน

เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรตลำดแบบตรง 

5. ข้อมูลส่วนบคุคลนั้นมกีำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปดิเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมำย 

ท่ำนมีสิทธิขอให้ลบหรือท ำลำยข้อมูลส่วนบคุคลทีท่่ำนให้ไว้ข้ำงต้น เว้นแต่เข้ำข้อยกเว้นตำมกฎหมำย เช่น กำรเกบ็

ข้อมูลส่วนบคุคลนั้นมคีวำมจ ำเป็นตำมวัตถุประสงค์เพือ่กำรปฏิบัติตำมสัญญำ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในกำร

ก่อต้ังสิทธิเรยีกร้องตำมกฎหมำย ปฏิบัติตำม ใช้สิทธิเรยีกรอ้งตำมกฎหมำย หรือยกข้ึนต่อสู้ข้อสิทธิเรยีกรอ้ง

ตำมกฎหมำย หรือวัตถุประสงค์อื่นทีก่ฎหมำยก ำหนดไว ้

 สิทธิในกำรจ ำกัดกำรใช้ 

ท่ำนมีสิทธิขอให้เรำระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบคุคลของท่ำนได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

1. ท่ำนได้ขอให้เรำแก้ไขข้อมลูส่วนบุคคลของท่ำนให้ถกูต้อง เปน็ปัจจุบัน สมบูรณ ์และเรำอยู่ใน

ข้ันตอนกำรตรวจสอบค ำขอของท่ำน 

2. ท่ำนได้ขอให้ระงับกำรใช้ข้อมลูที่เรำอำจเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยมิชอบ แทนกำรลบ

หรือท ำลำยข้อมลูส่วนบคุคลดงักล่ำว 
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3. เรำหมดควำมจ ำเปน็ในกำรเก็บข้อมูลส่วนบคุคลของท่ำนตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม 

แต่ท่ำนมคีวำมจ ำเป็นต้องขอให้เรำเก็บรกัษำไว้เพือ่ใช้ในกำรกอ่ต้ังสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย 

กำรปฏิบัติตำมหรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกข้ึนต่อสู้สิทธเิรยีกรอ้งตำม

กฎหมำย เพื่อประโยชน์ของท่ำน 

4. ท่ำนได้คดัค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคลของท่ำนโดยอำศัยหรืออ้ำง

ประโยชน์สำธำรณะ หรือกำรใช้อ ำนำจรัฐ หรอืประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย และเรำอยู่ใน

ข้ันตอนกำรตรวจสอบค ำขอของท่ำน 

5. ท่ำนได้คดัค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคลของท่ำนโดยอำศัยหรืออ้ำง

กำรศึกษำวจิัยทำงวิทยำศำสตร์ ประวัติศำสตร์ หรือสถิติ (หำกมี) และเรำอยู่ในขั้นตอนกำร

ตรวจสอบค ำขอของท่ำน 

 สิทธิในกำรคดัค้ำน 

ท่ำนมีสิทธคิัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลได ้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

1. เป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของเรำหรือของบุคคลอืน่ 

2. เป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อประโยชน์สำธำรณะ หรือกำรใช้อ ำนำจรัฐที่ได้มอบให้แก่เรำ 

3. กรณทีี่เรำเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของทำ่นเพื่อวัตถุประสงค์ทำง

กำรตลำดแบบตรง 

4. เป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อวัตถปุระสงค์เกี่ยวกับกำรศึกษำวจิัยทำงวิทยำศำสตร์ ประวัติศำสตร์ 

หรือสถิติ (หำกมี) 

หำกท่ำนใช้สิทธิในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปดิเผยข้อมลูส่วนบคุคลดังกล่ำว ท่ำนมีสิทธิแจ้งควำม

ประสงค์ว่ำจะให้เรำลบหรอืจ ำกดักำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของทำ่นเพิ่มเติมได้ 

 สิทธิในกำรโอนย้ำย 

ท่ำนมีสิทธิขอรับข้อมลูส่วนบคุคลของท่ำนที่เรำเก็บรวบรวมไว้ โดยขอให้เรำส่งข้อมูลดังกลำ่วให้ท่ำนใน

รูปแบบเอกสำรหรือข้อมูลอเิลก็ทรอนกิส์โดยวิธกีำรอัตโนมัติได้ เว้นแต่ กำรขอโอนย้ำยข้อมลูดังกล่ำว

ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยใต้ข้อจ ำกัดของวิธีกำรของเรำ 

 สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอม 

ท่ำนมีสิทธถิอนควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยได ้หำกเปน็กรณีทีท่่ำนได้เคยให้ควำม

ยินยอมไวก้ับเรำ เว้นแต่มีข้อจ ำกัดสิทธิในกำรถอนควำมยนิยอมโดยกฎหมำย หรอืกำรปฏิบติัหน้ำที่ตำม

สัญญำของเรำที่เปน็ประโยชนแ์ก่ท่ำน ทั้งนี้ กำรถอนควำมยนิยอมของท่ำนจะไม่ส่งผลกระทบต่อ กำร

เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปดิเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีท่่ำนได้ให้ควำมยินยอมไปแล้ว 

 สิทธิในกำรร้องเรยีน 

ท่ำนมีสิทธิรอ้งเรยีนเกี่ยวกบักำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคลได ้ในกรณีทีพ่บวำ่เรำฝ่ำฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย โดยท่ำนสำมำรถร้องเรยีนได้ผ่ำนช่องทำงกำรติดต่อของเรำ และท่ำนอำจ

ร้องเรียนกรณีดังกล่ำวไปยังคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลได้ 

 หลังจำกได้รับแจ้งกำรรอ้งขอใช้สิทธจิำกท่ำน  เรำจะท ำกำรติดต่อกลับไปยังท่ำนภำยใน 7 วนั  โดยมี

ก ำหนดระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรเกีย่วกับกำรขอใช้สิทธขิองท่ำน  ตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้    
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ประเภทสิทธ ิ ระยะเวลำด ำเนินกำร 

สิทธิในกำรขอถอนควำมยินยอม 15 วัน  

 

 

แบบค ำขอใชส้ทิธิ
ภำยใต ้พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคล_R1.docx

 

 

สิทธิในกำรเข้ำถึงและขอส ำเนำข้อมูล  

 

 

 

30 วัน 

สิทธิในกำรขอรับข้อมูลและขอให้ส่งต่อ/โอนข้อมูล 

สิทธิในกำรคดัค้ำนกำรเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยข้อมูลของตน 

สิทธิในกำรขอให้ลบ/ท ำลำยหรอืท ำให้ข้อมูลนัน้ไม่เป็นขอ้มูล

ส่วนบุคคล 

สิทธิในกำรขอให้ระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

สิทธิในกำรขอให้ด ำเนินกำรให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

 

11. กำรแก้ไขนโยบำยฯ นี ้

 เรำอำจแก้ไขนโยบำยฯ นี้เปน็ครั้งครำวเพือ่ให้สอดคล้องกบักำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่

เปลีย่นแปลงไป และเพือ่ให้สอดคล้องกับกฎหมำยที่บังคบัใช้ โดยเรำจะแจ้งนโยบำยที่เปลีย่นแปลงให้

ท่ำนทรำบผ่ำนช่องทำงกำรติดต่อของเรำ 

 เรำจะใช้นโยบำยฯ ฉบับล่ำสุด ส ำหรับอ้ำงอิงวิธีกำรในกำรเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล

ของท่ำน 

นโยบำยฯ นี้มีผลบังคับวันที่ 1 ตุลำคม 2564 และให้ใช้แทนนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวต่ำง ๆ ที่เรำก ำหนดมำ

ก่อนหน้ำนีท้ั้งหมด 

12. วิธีกำรติดต่อเรำ 

หำกท่ำนต้องกำรสอบถำมเพิ่มเติมหรือต้องกำรใช้สิทธิของทำ่นตำมนโยบำยฯ นี้ ท่ำนสำมำรถติดต่อเรำไดท้ำง

เว็บไซต์ (https://www.mgcars.com) หรือตำมข้อมูลกำรติดต่อที่ระบุไว้ด้ำนล่ำง 

 ส่งอีเมลถึงเรำได้ที ่: DPO@mgthai.com 

 โทรศัพท์ติดต่อเรำได้ที่หมำยเลข : 02-118 6840, 02-118 6844 

  

 
          ประกาศ ณ วนัที ่ 1 เดอืน  ตลุาคม พ.ศ.2564 
 
                                                                     บรษิทั เอม็จ ีเซลส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
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