
นโยบายความเป็นส่วนตัว 

(Privacy Policy) 

 

บริษัท สมใจ  จาํกัด และบริษัทในเครือ (“บริษัท”) ใหค้วามสาํคญัอย่างยิงในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลของท่าน นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี (“นโยบาย

ความเป็นส่วนตัว”) จะช่วยอธิบายถึงวิธีการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผย ซงึขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านในฐานะลกูคา้หรือผูท้สีนใจในสินคา้หรือบริการของบริษัท (“ท่าน”) 

ทงัในปัจจบุนัและในอนาคต 

นโยบายความเป็นส่วนตวันคีรอบคลมุการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษัทผ่านช่องทางการสือสารทงัแบบออฟไลน ์เช่น การพบปะติดต่อแบบต่อ

หนา้ ในหอ้งจัดแสดงสินคา้ สถานทีประกอบกิจการของบริษัท งานกิจกรรม ทางโทรศัพท ์หรือทางออนไลน ์ผ่านอีเมล โซเลียลมีเดีย (เช่น เว็บเพจ Facebook หรือ Line) 

แพลตฟอรม์ และช่องทางอนืใด ทเีกยีวกบัการจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการใหแ้ก่ท่าน รวมทงัเว็บไซตข์องบริษัท หรือปฏิสมัพนัธอื์นๆ ระหว่างบริษัทกบัท่าน 

1. ข้อมลูส่วนบุคคลทบีริษัทเก็บรวบรวมจากท่าน 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มลูเกยีวกบับคุคลซงึทาํใหส้ามารถระบตุวับคุคลนนัไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม ทงัน ีหากสามารถนาํขอ้มลูอืนใดรวมเขา้กัน

และสามารถระบตุวัท่านได ้หรือหากมีการใชข้อ้มูลอืนใดเพือจัดทาํขอ้มลูเกียวกับท่านได ้บริษัทจะถือว่าขอ้มูลเช่นว่านนัและขอ้มูลทไีดน้าํมารวมกันนันเป็นขอ้มูลส่วนบคุคล

ดว้ย 

บริษัทอาจมกีารเก็บรวบรวมหรือรบัขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ ดงัต่อไปน ีซงึรวมถึงขอ้มลูส่วนบคุคลทไีดร้บัจากท่านโดยตรงหรือโดยออ้ม หรือจากแหล่งขอ้มลูอนืๆ ผ่านทาง

ผูจ้าํหน่ายสินคา้ของบริษัท บริษัทในเครือ พนัธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานรฐับาล หรือแหล่งขอ้มูลอืนๆ ทีเปิดเผยต่อสาธารณะ ลกัษณะของบริการทีท่านตอ้งการ หรือลกัษณะ

ของปฏิสมัพนัธร์ะหว่างท่านกบับริษัท ซงึจะเป็นตวักาํหนดว่าบริษัทจะเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลประเภทใด 

1.1. ขอ้มูลระบุตัวตน เช่น คาํนาํหนา้ชือ ชือ นามสกุล เพศ อายุ วันเกิด สถานภาพทางการสมรส อาชีพ ตาํแหน่งงาน ระยะเวลาการทาํงาน ระดับผลการศึกษา 

รายละเอยีด และ/หรือ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนาหนงัสือเดินทาง สาํเนาทะเบียนบา้น สาํเนาใบขบัขี และสาํเนาบตัรทีออกโดยรฐับาล รูปถ่าย ภาพจากกลอ้งวงจร

ปิด ลายมอืชอื และขอ้มลูอนืใดทที่านเลือกทจีะแบ่งปันใหแ้ก่บริษัทซงึอาจถือว่าเป็นขอ้มลูส่วนบคุคล 

1.2. ขอ้มลูเพอืการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ หมายเลขโทรสาร ทีอยู่ไปรษณีย ์ทีอยู่สาํหรบัส่งใบแจง้หนี ขอ้มลูการจดัส่งสินคา้ / บริการ ที

อยู่อีเมล สถานททีาํงาน และบญัชีผูใ้ชใ้นเว็บไซต ์บญัชีโซเชียลมีเดีย (เช่น บญัชผีูใ้ช ้Facebook, Twitter, Line และ Google เป็นตน้) 

1.3. ขอ้มลูการเงิน เช่น เงนิเดือน ค่าจา้ง เงินพิเศษ รายไดเ้ฉลยีต่อเดือน รายละเอยีดบญัชธีนาคาร และขอ้มลูการจดัไฟแนนซ ์ 

1.4. ขอ้มลูเกยีวกบัยานพาหนะ เช่น หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ ยหีอ้ รุ่นยานพาหนะ และขอ้มลูทเีกยีวขอ้งกบัการซือยานพาหนะ 

1.5. ข้อมูลส่วนบุคคลทีละเอียดอ่อน เช่น ศาสนาในบัตรประจาํตัวประชาชน และข้อมูลสุขภาพ ทังนี บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที

ละเอยีดอ่อนเมอืไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้จากท่านเท่านนั หรอืตามทกีฎหมายใหอ้นญุาตไว ้

หากท่านใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของบุคคลทสีามแก่บริษัท เช่น ชอื นามสกลุ หรือท่านอาจขอใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของบุคคลทสีามดงักล่าวแก่บคุคลภายนอก 

ท่านมีหนา้ทรีบัผิดชอบในการแจง้รายละเอยีดตามนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันีใหแ้ก่บคุคลทสีามดงักล่าวนนัทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบคุคลดงักล่าวนนั (หาก

เป็นกรณีทตีอ้งไดร้บัความยินยอม) นอกจากนี ท่านยงัมีหนา้ทีดาํเนินการเพอืใหบ้ริษัทสามารถเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของบคุคลเหล่านนัไดต้ามกฎหมาย

ตามทกีาํหนดไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันีดว้ย 

โดยทวัไปแลว้กิจกรรมของบริษัท (ซงึรวมถึงการจาํหน่ายสินคา้และการใหบ้ริการ) ไม่มุ่งเนน้ทผีูเ้ยาว ์คนเสมือนไรค้วามสามารถ หรือคนไรค้วามสามารถ ดงันนั หากท่าน

มีอายุตาํกว่า 20 ปีบริบูรณ ์หรือยงัไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง หรือเป็นคนเสมือนไรค้วามสามารถ หรือเป็นคนไรค้วามสามารถ หรือในกรณีอืนทีคลา้ยคลงึกนั 

ท่านจะตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูพิ้ทกัษ์ หรือผูอ้นุบาลก่อนติดต่อบริษัท หรือก่อนใหข้อ้มูลส่วนบุคคลแก่บริษัท บริษัทจะไม่เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วน

บุคคลของผูเ้ยาวท์ีอายุนอ้ยกว่า 20 ปีบริบูรณ์โดยไม่ไดร้บัความยินยอมของผูแ้ทนโดยชอบธรรมตามทีกฎหมายกาํหนด หรือจากคนเสมือนไรค้วามสามารถ หรือคนไร้

ความสามารถโดยไม่ไดร้บัความยินยอมจากผูพิ้ทกัษ์หรือผูอ้นบุาลตามทีกฎหมายกาํหนด 

. หลักการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล 

บริษัทเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผย ซงึขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน โดยอาศยัฐานตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล ดงัต่อไปนี  

2.1. ความยินยอมของท่าน  

2.2. เป็นการจาํเป็นเพอืการปฏิบตัิตามสญัญา สาํหรบัการเขา้ทาํสญัญาหรือการปฏิบตัิตามสญัญากบัท่าน  

2.3. เป็นการปฏิบตัิหนา้ทตีามกฎหมาย  

2.4. เป็นการจาํเป็นเพอืประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษัทหรือของบคุคลภายนอก โดยมีความสมดลุกบัประโยชนแ์ละสิทธิและเสรีภาพขนัพนืฐานทีเกยีวกบัการ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน  

2.5. เพอืการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต รา่งกาย หรือสขุภาพของบุคคล และ  

2.6. ประโยชนส์าธารณะ สาํหรบัการดาํเนินภารกิจเพอืประโยชนส์าธารณะ หรือปฏิบตัิหนา้ทีในการใชอ้าํนาจรฐั 

3. วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของท่าน 

บริษัทเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผย ซงึขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านตามวตัถปุระสงคด์งัต่อไปน ี

3.1. เพือจัดหาสินค้าหรือบริการใหแ้ก่ท่าน เพือเข้าทาํสัญญาและดาํเนินการตามหน้าทีในสัญญาทีมีกับท่าน หรือเพือให้บริการต่างๆ ซึงรวมถึงการจาํหน่าย

ยานพาหนะ การจองยานพาหนะตามแคมเปญทีบริษัทกาํหนด การใชแ้อปพลิเคชนัและเว็บไซต ์เพอืใหท้่านในฐานะลกูคา้สามารถลงทะเบียนและใชง้านแอปพลิเคชนัมอืถือได ้



เพือประกอบการใหบ้ริการการเช่าซือของบริษัท รวมถึงบริษัทไฟแนนซ ์หรือสถาบันการเงินอืนทีมีความร่วมมือกับบริษัทภายใตแ้คมเปญทีกาํหนด เพือใหก้ารรบัประกัน

ยานพาหนะแก่ท่าน เพือประสานงานและบริการอนืๆ ทเีกยีวกบัการรบัประกนั เพอืใหบ้ริการทจีอดรถ เพอืลงทะเบียน เขา้รบัการอบรม และทดสอบการขบัข ี

3.2. เพอืบริหารจดัการความสมัพนัธก์บัท่าน เพอืติดต่อสือสารกบัท่านเกยีวกบัสินคา้หรือบริการทีท่านไดร้บัจากบริษัท และ/หรือ ผูจ้าํหน่ายทไีดร้บัอนุญาตของบริษัท 

เพอืดาํเนินการตามคาํขอใชบ้ริการและการยืนยนันดัหมาย เพือติดตามใหเ้ขา้รบัการแกไ้ขกรณีเกิดปัญหา เพือเรียกคืนชนิส่วน / อะไหล่รถจกัรยานยนต ์เพอืแจง้ความคืบหนา้

ต่างๆ เพอืจดัการกบัคาํถามและคาํขอทเีกยีวขอ้งกบัการบริการลกูคา้ คาํติชม การรอ้งเรียน การเรียกรอ้งการประกนั ขอ้พิพาท หรือค่าสินไหมทดแทน เพือจดัการกบัปัญหาทาง

เทคนิค ใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิค การซ่อมแซม และเพอืใหบ้ริการทเีกยีวขอ้งกบัการเปลียนอะไหล่ 

3.3. เพือการประกอบธุรกิจ เพือวิเคราะหแ์ละจัดการธุรกิจของบริษัท เพือทาํการวิจัยดา้นการตลาด การตรวจสอบบญัชี เพือจัดการและบริหารการดาํเนินธุรกิจของ

บริษัทและบริษัทในเครืออย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพอืทาํการประเมินและบริหารจดัการความเสียง ดาํเนินการตรวจสอบภายใน และเพอืจดัการธุรกิจภายในเพอืให้

เป็นไปตามขอ้กาํหนด นโยบาย และกระบวนการต่างๆ 

3.4. เพือการพัฒนาสินคา้/บริการ เพือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินคา้ บริการ และการจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ของบริษัท พัฒนาสินค้าใหม่ๆ และ

พฒันาการขายและแผนการตลาดของบริษัท 

3.5. เพือการสือสารดา้นการตลาด เพือทาํการตลาด การสือสาร การขาย การเสนอขอ้เสนอพิเศษ การเสนอโปรโมชัน สิทธิพิเศษ ของรางวลั การจัดกิจกรรมต่างๆ 

ประกาศผูช้นะกิจกรรม / รางวัลบนแพลตฟอรม์ การแจง้เตือน การแจง้ข่าวสารและขอ้มูลเกียวกับผลิตภัณฑแ์ละบริการจากบริษัท ผูจ้าํหน่ายทีไดร้บัอนุญาต และ/หรือ 

พนัธมิตรทางธุรกิจ 

3.6. เพือการสือสารกับท่าน เพือทาํความเขา้ใจความตอ้งการและความสนใจของท่าน เพือทาํการสาํรวจ เพือสอบถามความพึงพอใจของท่านกับสินคา้ บริการ หรือ

กิจกรรมของบริษัท 

3.7. เพือการบริหารจัดการทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือวตัถุประสงคใ์นการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท รวมถึงการจัดการระบบปฏิบตัิการดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ การจดัการระบบติดต่อสือสาร และระบบความปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.8. เพอืการจดัการขอ้พิพาท เช่น การแกไ้ขขอ้พพิาท การบงัคบัสญัญาของบริษัท การกาํหนด การก่อตงัสิทธิ การใชห้รือการยกต่อสูส้ิทธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย 

3.9. เพือการปฏิบตัิตาม เช่น การปฏิบตัิตามนโยบายภายในองคก์ร และกฎหมาย กฎระเบียบ คาํสงั และแนวทางของหน่วยงานภาครฐั หรือหน่วยงานกาํกบัดแูลทีมี

ผลบงัคบัใช ้

3.10. เพือการตรวจจับการทุจริต เพือพิสูจนต์วัตนของท่าน และเพือดาํเนินการตรวจสอบทางกฎหมายหรือกฎขอ้บงัคบัอืนๆ และป้องกันการทจุริต ทงันี รวมไปถึงการ

ตรวจสอบและการทาํบนัทึกภายใน การจดัการทรพัยส์ิน ฐานขอ้มลูดา้นการทจุริต ระบบ และการควบคมุทางธุรกิจอนืๆ 

3.11. เพือธุรกรรมองคก์ร ในกรณีของการขาย การโอน การควบรวม การฟืนฟูกิจการ หรือกรณีอืนทีคลา้ยกัน บริษัทอาจโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหก้ับบุคคลที

สามหนึงฝ่ายหรือมากกว่า ในฐานะส่วนหนึงของการดาํเนินการดงักล่าว 

3.12. เพอืปกป้องชวีิต เพอืป้องกนัหรือระงบัอนัตรายทีอาจเกิดต่อชีวิต รา่งกาย หรือสขุภาพของบุคคล 

ในกรณีทีบริษัทมีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านสาํหรบัการปฏิบตัิตามหนา้ทตีามกฎหมาย หรือการเขา้ทาํสญัญากับท่าน หากท่านไม่สามารถ

ใหข้อ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าว บริษัทอาจไม่สามารถดาํเนินการตามวตัถปุระสงคข์า้งตน้หรือจดัหาสินคา้หรือบริการใหแ้ก่ท่านได ้

ในกรณีทีบริษัทตอ้งไดร้บัความยินยอมจากท่านสาํหรบักิจกรรมการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลบางประเภท บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านสาํหรบั

กิจกรรมนนัๆ แยกต่างหาก 

4. วิธีการเก็บและรวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคล 

บริษัทอาจไดเ้ก็บและรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของคุณผ่านวิธีการดงัต่อไปน ี

4.1. ขอ้มูลส่วนบคุคลทคีุณใหไ้วก้ับบริษัท: คุณอาจใหข้อ้มูลส่วนบคุคลของคณุกบับริษัทโดยตรง โดยปกติจะเกิดขนึเมือคณุติดต่อบริษัทเพือขอขอ้มลู กรอกแบบฟอรม์

ออนไลนห์รือกรอกเอกสาร  

4.2. ขอ้มูลส่วนบุคคลทีไดร้บัจากบุคคลทีสาม: บางครงับริษัทจะไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณจากผูอื้น เช่น ผูจ้าํหน่าย บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่ม ผูใ้หบ้ริการของ

บริษัท หรือบริษัทพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัท หากบริษัทเหล่านันไดร้บัอนญุาตใหเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคณุแก่ บริษัทตามนโยบายความเป็นส่วนตวัและ / หรือทีคณุ

ใหค้วามยินยอมในการเปิดเผยขอ้มลูแก่บคุคลเหล่านนัแลว้แต่กรณี 

5. การเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลสว่นบุคคล 

บริษัทอาจเปิดเผย หรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไปยงับคุคลภายนอก ไม่ว่าทีอยู่ภายในประเทศหรือนอกประเทศไทย เพอืวตัถปุระสงคต์ามทไีดอ้ธิบายขา้งตน้ เช่น 

บริษัทในเครือ พนัธมติรทางธุรกิจ ผูใ้หบ้ริการของบริษัท  

ในบางกรณี บริษัทอาจตอ้งเปิดเผยหรือแบ่งปันขอ้มูลส่วนบคุคลของท่านเพือปฏิบตัิตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ ซงึรวมถึงหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย เช่น กรมการ

ขนส่งทางบก กรมสรรพากร ศาล ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย หน่วยงานภาครฐั หรือบคุคลทสีามอนืๆ หากบริษัทเชอืว่ามีความจาํเป็นตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือตอ้ง

ปกป้องสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลทสีาม หรือความปลอดภยัของบคุคล หรือเพอืตรวจจบั ป้องกนั หรือแกไ้ขปัญหาการทุจริต ความมนัคง หรือความปลอดภยั 

ในบางกรณี บริษัทอาจตอ้งเปิดเผยหรือแบ่งปันขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านแก่พนัธมิตรทางธุรกิจ นกัลงทนุ ผูถ้ือหุน้ ผูร้บัโอนสิทธิ บคุคลผูท้ีจะไดร้บัโอนสิทธิ ผูร้บัโอน หรือ

บุคคลผูท้จีะเป็นผูร้บัโอน หากมีการปรบัโครงสรา้งองคก์ร หรือมีการปรบัโครงสรา้งหน ีการควบรวมกิจการ การไดม้าซงึกิจการ การจาํหน่าย การซือ การร่วมทุน การโอนสิทธิ 

การเลิกกิจการ หรือเหตกุารณอื์นใดทมีีลกัษณะคลา้ยคลงึกนัและมกีารโอน หรือจาํหน่ายไปซงึธุรกิจ สินทรพัย ์หรือหุน้ของบริษัทไมว่่าสว่นใดส่วนหนงึหรือทงัหมด 

 



6. ระยะเวลาทบีริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบคุคลของท่านไวเ้ท่าทจีาํเป็นเพือใชต้ามวตัถปุระสงคท์มีีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบคุคล ทงันี ตามรายละเอียดในนโยบายความเป็น

ส่วนตวันแีละตามกฎหมายทีใชบ้งัคบั อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไวน้านกว่าระยะเวลาดงักล่าวเพือปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบที

ใชบ้งัคบั ตลอดจนนโยบายภายในหรือขอ้กาํหนดดา้นการปฏิบตัิงานของบริษัท 

7. สิทธิของทา่นในฐานะเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล 

ภายใตบ้ทบญัญัติแห่งกฎหมายและขอ้ยกเวน้ทเีกยีวขอ้ง ท่านมีสิทธิดงัต่อไปนเีกยีวกบัขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 

7.1. การเขา้ถึง: ท่านอาจขอรบัขอ้มูลเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทงัสาํเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจน

ขอ้มลูเกยีวกบัการไดม้าซงึขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน ทมีิไดม้าจากการขอความยินยอมจากท่าน 

7.2. การแกไ้ขใหถู้กตอ้ง: ท่านอาจขอใหบ้ริษัทดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านทไีม่สมบรูณ ์ไม่ถูกตอ้ง ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบนั เพือปรุบ

ปรุงใหข้อ้มลูของท่านถกูตอ้งสมบรูณ ์

7.3. การลบหรือทาํลายขอ้มูล: ท่านอาจขอใหบ้ริษัทลบ ทาํลาย หรือทาํใหข้อ้มูลส่วนบคุคลของท่านเป็นขอ้มูลทีไม่สามารถระบุตวับคุคลทีเป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล

ไดอี้กตามทกีฎหมายกาํหนด 

7.4. การโอนยา้ยขอ้มูล: ท่านอาจขอรบัขอ้มูลส่วนบุคคลทีบริษัทมีเกียวกับท่านในรูปแบบทีไดมี้การจัดระเบียบ และสามารถอ่านไดใ้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกสต์ามที

กฎหมายกาํหนด และเพอืส่งหรือโอนขอ้มลูดงักล่าวไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลอนืได ้

7.5. การคัดคา้น: ท่านอาจคัดคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในบางกิจกรรมซึงระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี และเพือ

วตัถปุระสงคเ์กยีวกบัการตลาดแบบตรง ซงึรวมถึงการวิเคราะหพ์ฤติกรรม (Profiling) เพอืการตลาดแบบตรงดงักล่าว 

7.6. การจาํกัด: ท่านอาจขอใหจ้าํกัดการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หากขอ้มูลดงักล่าวอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเพือดาํเนินการใหข้อ้มูลนนัถูกตอ้งเป็นปัจจุบัน 

สมบรูณ ์และไม่กอ่ใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรือหากเป็นขอ้มลูทจีาํเป็นตอ้งลบเพราะมีการเก็บรวบรวมมาโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เป็นตน้ 

7.7. การถอนความยินยอม: ท่านอาจจะถอนความยินยอมทีท่านไดใ้หแ้ก่บริษัทเพือการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได ้เวน้แต่มีขอ้จาํกัด

เกยีวกบัสิทธิทีจะถอนความยินยอมตามทีกฎหมายกาํหนด หรือมีสญัญาทเีพอืประโยชนแ์ก่ท่าน 

7.8. การรอ้งเรียน: ท่านอาจรอ้งเรียนไปยงัหน่วยงานทีมีอาํนาจเกยีวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน ทงัทเีป็นกรณีทบีริษัทเป็นผูด้าํเนินการ

หรือมบีุคคลอนืเป็นผูด้าํเนินการแทนบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอยากขอโอกาสทจีะดาํเนินการเกยีวกบัขอ้กงัวลของท่านก่อนทีท่านจะไดต้ิดต่อหน่วยงานทีเกยีวขอ้ง 

หากท่านมีความประสงคท์ีจะใชส้ิทธิของท่านตามทีระบุขา้งตน้ โปรดติดต่อบริษัท ทงันี การใชส้ิทธิของท่านตามทีระบุไวข้า้งตน้อาจถูกจาํกัดโดยขอ้กฎหมายและ

ขอ้ยกเวน้ทีเกียวขอ้ง โดยในบางกรณีบริษัทสามารถปฏิเสธคาํขอของท่านไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย เช่น ในกรณีทีบริษัทมีหนา้ทีตามกฎหมายหรือมีคาํสงัศาล หากบริษัท

ปฏิเสธคาํขอของท่านบริษัทจะแจง้เหตผุลใหท้่านทราบ 

8. การเปลยีนแปลงนโยบายความเป็นสว่นตัวฉบับนี 

บริษัทอาจเปลียนแปลงหรือปรบัปรุงนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันีเป็นครงัคราว โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตวันเีป็นครงัคราวเพอืดวูา่มีการแกไ้ขนโยบาย

ความเป็นส่วนตวันคีรงัสุดทา้ยเมือใด การเปลียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวันีจะมีผลบงัคบัใชเ้มือบริษัทเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัแกไ้ข โดยบริษัทจะแจง้

เตือนใหท้่านทราบ หรือขอความยินยอมจากท่านอีกครงัหากมีการเปลียนแปลงทีมีนยัสาํคญัในนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี และจาํเป็นตอ้งขอความยินยอมจากท่าน หรือ

หากบริษัทมีความจาํเป็นตามกฎหมายทีจะตอ้งทาํการเปลียนแปลงอย่างมนียัสาํคญัในนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี 

นโยบายนมีีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัที  มถินุายน 2565 เป็นตน้ไป 


