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บริษทั สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัชั�นน าของไทยในการผลิตแม่พิมพ ์ จ๊ิก ชิ้นส่วนข้ึนรูปและ   
หลงัคาเหลก็  ไฮดรอลิค ต่อตวัถงัรถดมัพ ์ รถพ่วง รถกึ�งพ่วง ผลิตสินคา้อ่ืนๆ รวมท้ังการบริการท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ (“ผลติภณัฑ์และบริการ”)  
ซึ�งในกา ร ด าเนินการดงักล่าว อาจมีขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ (“ผู้ใช้บริการ” หรือ “ท่าน”) 

บริษทัมีความรับผดิชอบในการรักษาความปลอดภยัของข้อมูลท่ีอยู่ภายใต้ความดูแลของบริษทั และมุ่งมั�นท่ีจะจดัการข้อมูลด้วยวธีิการท่ีมั�นคง 

 ปลอดภยั และน่าเช่ือถือ โดยบริษทัได้ค านึงถึงความส าคญัของความเป็ นส่วนตวัของท่านจึงได้จดัท านโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบบันี�

 (“นโยบาย”) ซึ�งนโยบายได้ระบุรายละเอียดในการประมวลผล การเกบ็รวบรวม ใช้ จดัการ แบ่งปัน และคุ้มครองข้อมูลธุรกิจ และข้อมูล 

ส่วนบุคคล ซึ�งถือเป็ นส่วนหน�ึงของขอ้ก าหนด และเงื่อนไขการใหบ้ริการ รวมถึงไดร้ะบุแนวปฏิบติัของบริษทั ในการจดัการขอ้มูลที่บริษทัไดรั้บ  
ทั�ง จากลกูคา้ คู่คา้  ผูใ้ชบ้ริการ บุคคลผูติ้ดต่อบริษทั  ทั�งโดยทางตรงและทางออ้ม  รวมถึงจากการเขา้ใชเ้วบ็ไซต ์www.Sammitr -truck.com ,

www.Sammitrparts.com , www.protruck.co.th , www.sammitr.com , www.sammitrgroup.com , Application. (ถ้ามี)......และรวมถึงเวบ็ไซต ์/ 
Application ของ “บริษทั” ท่ีจะมีข้ึนต่อไป   ซึ�งอาจระบุลิงกต์่อไปยงัเวบ็ไซตอ่ื์น ท่ีอาจใชน้โยบายการจดัการขอ้มูลท่ีแตกต่างไป เพ่ือให้

เกิดความ มั�นใจว่า ท่านเขา้ใจแนวปฏิบติัของเวบ็ไซตด์งักล่าว และขอ้แตกต่างอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัจึงสนบัสนุนใหท้่านอ่านนโยบายฉบบันี�   
และ นโยบายของ เวบ็ไซตอ่ื์นอย่างละเอียด โดยในการใชบ้ริการแต่ละคร้ังถือว่าท่านไดอ้่าน ตกลงยอมรับ และไดรั้บทราบเง่ือนไข    
รายละเอียด นโยบาย  ดงัต่อไปน้ี

1.  การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

          1.1     บริษทั เก็บรวบรวม ขอ้มูลท่ีสามารถระบุตวัตนของท่าน หรืออาจจะระบุตวัตนของท่านได ้ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม (“ข้อมูลส่วน
บุคคล”) ดงัต่อไปน้ี 

1.1.1     ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู ่อีเมล อาชีพ ต าแหน่ง สถานท่ีท างาน หมายเลขโทรัพัทมื์อถือ วนัเดือนปีเกิด หมายเลข
บตัรประจ าตวัประชาชน หรือเลขท่ีหนงัสือเดินทาง หรือขอ้มูลการติดต่ออ่ืน ๆ หรือขอ้มูล การลงทะเบียนในเวบ็ไซต ์และ/หรือแอปพลิเคชัน่ หรือ
เม่ือท่านเขา้ร่วมกิจกรรม งานแสดงสินคา้ งานนิทรรัการ และการประชุม สมัมนา การส ารวจขอ้มูล การจดัท าแบบสอบถาม ติดต่อ หรือใชง้าน
ผลิตภณัฑแ์ละบริการอ่ืนๆ กบับริษทั หรือคู่คา้ของบริษทั 

1.1.2     ขอ้มูลบญัชีผูใ้ช ้เช่น ช่ือผูใ้ช ้รหสัผา่น ท่ีใชเ้พ่ือเขา้ถึงเวบ็ไซต ์และ/หรือแอปพลิเคชัน่ หรือท่ีบริษทัไดรั้บจากการเผยแพร่ข่าวสารผา่นส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ การจดัท ากิจกรรมส่งเสริมการขาย การให้สิทธิพิเัษต่าง ๆ ซ่ึงอาจเป็นปัจจยัท่ีท่านใชใ้นการตดัสินใจให้ขอ้มูลแก่บริษทั หรือคู่คา้
ของบริษทั 

1.1.3     ประวติัและรูปแบบวิธีการช าระเงิน และขอ้มูลการท าธุรกรรมรวมถึง ราคา วิธีการช าระเงิน และรายละเอียดการช าระเงินอ่ืน ๆ เม่ือท่าน
สัง่ซ้ือผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษทั 

1.1.4     ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านให้บริษทัเม่ือท่านโตต้อบกบับริษทั รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียงการเขา้ร่วมกิจกรรม การแข่งขนั การชิงโชค การ
ลงทะเบียนต่าง ๆ การเขา้ร่วมรายการส่งเสริมการขาย การท าแบบส ารวจ การประเมินความพึงพอใจ การท าแบบสอบถาม การส่งขอ้เสนอแนะ
ความคิดเห็นในเวบ็ไซต ์และ/หรือแอปพลิเคชัน่ 

http://www.sammitrparts.com/
http://www.protruck.co.th/


1.1.5     ขอ้มูลการปฏิบติัตามกฎเกณฑท์างธุรกิจจากแหล่งขอ้มูลสาธารณะ ขอ้มูลรัฐบาล และหน่วยงานทางวิชาชีพ ส่ือ และเอกสารเผยแพร่ทาง
ธุรกิจ 

1.1.6     ท่ีอยูไ่อพี (IP Address) พิกดัทางภูมิัาสตร์ (Geolocation) และการแสดงความเห็น การซกัถาม การโตต้อบในส่ือสงัคมออนไลน์ 

1.1.7     ขอ้มูลบตัรเครดิตและบตัรเดบิต เพ่ือประมวลผลการช าระเงินของท่าน 

1.1.8     ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งทางธุรกิจ เช่น อีเมล หรือ ช่องทางการติดต่อส่วนตวัท่ีมิไดใ้ชติ้ดต่อทางธุรกิจ ผา่นตวัแทน พนกังาน ผูถื้อ
หุ้น กรรมการ และกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทั 

          1.2     การจดัเก็บ รวบรวม ใช ้เผยแพร่ ขอ้มูลส่วนบุคคลจะกระท าโดยมีวตัถุประสงค ์ขอบเขต และใชวิ้ธีการท่ีชอบดว้ยกฎหมายและเป็น
ธรรม ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจะด าเนินการอยา่งจ ากดัเพียงเท่าท่ีจ  าเป็นแก่การขายสินคา้และให้บริการ ภายใตว้ตัถุประสงคท่ี์บริษทั
ก าหนดเท่านั้น   

          1.3     บริษทัอาจจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ซ่ึงเก่ียวกบัความสนใจ และบริการท่ีท่านใช ้โดยในการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ บริษทั
จะขอความยนิยอมจากท่านก่อนท าการเก็บรวบรวม เว้นแต่ 

1.3.1     เป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย เช่น พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พระราชบญัญติัวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประมวล
กฎหมายแพง่และอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา เป็นตน้ 

1.3.2     เป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวนของพนกังานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของัาล 

1.3.3     เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของท่าน และการขอความยนิยอมไม่อาจกระท าไดใ้นเวลานั้น 

1.3.4     เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทั 

1.3.5     เป็นการจ าเป็นเพ่ือป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

1.3.6     เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบติัตามสญัญาซ่ึงเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สญัญาหรือเพ่ือใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของเจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลก่อนเขา้ท าสญัญานั้น 

1.3.7     เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวกบัการจดัท าเอกสารประวติััาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือเพ่ือการัึกษา วิจยั การ
จดัท าสถิติ ซ่ึงไดจ้ดัให้มีมาตรการป้องกนัท่ีเหมาะสม 

2.  ข้อมูลระบุตัวบุคคลที่มีความอ่อนไหว

          2.1     บริษทั อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลระบุตวับุคคลท่ีมีความอ่อนไหว อาทิ เช่น เช้ือชาติ สญัชาติ เพั ัาสนา ปรัชญา ขอ้มูลสุขภาพ ขอ้มูล
ชีวภาพ ทุพพลภาพ ความพิการ อตัลกัษณ์  เพื่อการให้บริการบางรูปแบบ ก็ต่อเม่ือท่านสมคัรใจให้ขอ้มูล โดยบริษทัจะใชข้อ้มูลน้ีเพ่ือวตัถุประสงค์
ท่ีจ  ากดัและตามท่ีไดรั้บอนุญาตให้เก็บรวบรวมขอ้มูลเท่านั้น และบริษทัจะด าเนินขั้นตอนตามสมควรในทางการคา้ เพ่ือรักษาความมัน่คงปลอดภยั
ของขอ้มูลดงักล่าวอยา่งเพียงพอ 



          2.2     บริษทัจะไม่จดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านซ่ึงเก่ียวกบัลกัษณะทางพนัธุกรรม พฤติกรรมทางเพั หรือขอ้มูลท่ีอาจเป็นผลร้าย ท าให้
เสียช่ือเสียง หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกเก่ียวกบัการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกนัแก่บุคคลใด เวน้แต่ (1) ไดรั้บความ
ยนิยอมเป็นหนงัสือจากท่าน (2) เป็นกรณีท่ีกฎหมายก าหนด (3) เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยนิยอมไม่อาจกระท าไดใ้นเวลา
นั้น (4) เป็นไปเพ่ือประโยชน์เก่ียวกบัชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภยัของท่านและผูใ้ชบ้ริการท่านอ่ืน (5) เพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวนของ
พนกังานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของัาล (6) เพื่อประโยชน์ในการัึกษา วิจยั หรือการจดัท าสถิติ 

3.  ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษทัรวบรวมด้วยวธีิอตัโนมัต ิ

           บริษทัอาจใชเ้ทคโนโลยอีตัโนมติัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล เม่ือท่านใชง้านเวบ็ไซต ์และ/หรือแอปพลิเคชัน่ ผา่นคอมพิวเตอร์ 
และ/หรืออุปกรณ์เคล่ือนท่ี  ซ่ึงเทคโนโลยอีตัโนมติัน้ีอาจรวมถึงคุกก้ี เวบ็บีคอน พิกเซลแทก็ และเทคโนโลยกีารติดตามอ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั 
ทั้งน้ี คุกก้ีและเทคโนโลยอ่ืีนๆ มีรายละเอียดตามดา้นล่าง 

1)  ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีให้ไวผ้า่นทางเวบ็ไซต ์และ/หรือแอปพลิเคชัน่ ของผลิตภณัฑ ์รวมถึง ช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรัพัท ์การใชส่ื้อ
สงัคมออนไลน์ (Social Media Handle) 

2)  ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมในการท ากิจกรรมทางการตลาด บนเวบ็ไซตอ่ื์น ๆ หรือบนแอปพลิเคชัน่หรือส่ือสงัคมออนไลน์ 
เม่ือเขา้ร่วมรายการส่งเสริมการขายหรือแคมเปญต่าง ๆ หรือรายการอ่ืนในท านองเดียวกนั เพ่ือจดัท าประวติั 

3)  ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมโดยอตัโนมติัผา่นการติดตามตรวจสอบทางระบบคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ ท่ีอยูไ่อพี (IP Address) เบราวเ์ซอร์ท่ีใช้
งาน หรือระบบปฏิบติัการ หนา้เวบ็ไซตท่ี์เขา้ชม และเวบ็ไซตต์น้ทางท่ีผูเ้ขา้ชมเช่ือมโยงมาท่ีเวบ็ไซต ์และ 

4) ข้อมูลเก่ียวกบัต าแหน่งท่ีแน่นอน รวมถึงข้อมูลพิกดัทางภมิูัาสตร์แบบเรียลไทม ์(Real-Time) จากอุปกรณ์เคล่ือนท่ีหรือ
คอมพิวเตอร์ และ บริการท่ีบอกต าแหน่งทางภมิูัาสตร์ตามพื�นท่ี (Location-Based Service) อาจใชส้ญัญาณจีพีเอส (GPS) สญัญาณบลทููธ
 (Bluetooth) และท่ีอยู่ไอพี (IP Address) ร่วมกบัจุดบริการสญัญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายแบบสาธารณะ (Wi-Fi Hotspot) และต าแหน่งเสา 
สญัญาณ โทรััพทเ์คล่ือนท่ี (Cell Tower) และเทคโนโลยอ่ืีน เพื่อก าหนดต าแหน่งโดยประมาณของอุปกรณ์ (ในกรณีท่ีสามารถกระท าได)้ 

4.  วตัถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

           บริษทัอาจแบ่งปันขอ้มูลน้ีกบับุคคลท่ีสาม คู่คา้ หรือพนัธมิตร ท่ีเช่ือถือได ้(“คู่คา้”) เพื่อน าไปใชต้ามวตัถุประสงค ์และตามท่ีไดรั้บอนุญาต 
รายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

  4.1     การให้บริการเวบ็ไซต์และ/หรือแอปพลเิคช่ัน 

4.1.1     บริษทั เก็บรวบรวมและใชข้อ้มูล เพ่ือให้บริการเวบ็ไซตข์องบริษทั และ/หรือแอปพลิเคชัน่ วิเคราะห์ทิัทางเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และบริการ
ต่าง ๆ และเพ่ิมความถูกตอ้งแม่นย  าของชุดขอ้มูลธุรกิจของบริษทั  

4.1.2     บริษทั วิเคราะห์ขอ้มูลผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตแ์ละ/หรือแอปพลิเคชัน่ ของบริษทั และจบัคู่ขอ้มูลธุรกิจจากฐานขอ้มูลต่าง ๆ ของบริษทั และขอ้มูล
ท่ีไดรั้บจากบุคคลท่ีสามกบัขอ้มูลดงักล่าว เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัประเภทธุรกิจต่าง ๆ ท่ีเขา้ชมเวบ็ไซตแ์ละ/หรือแอปพลิเคชัน่ ของบริษทั 
และตวัเลือกเบราวเ์ซอร์ท่ีนิยมใชข้องธุรกิจดงักล่าวบนเวบ็ไซต ์และ/หรือแอปพลิเคชัน่ เพ่ือปรับปรุงผลิตภณัฑ ์เวบ็ไซต ์และ/หรือแอปพลิเคชัน่ 
และธุรกิจของบริษทั อยา่งต่อเน่ือง 



4.1.3     บริษทัอาจน าขอ้มูลผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตแ์ละ/หรือแอปพลิเคชัน่ ทั้งหมดมาใชก้  าหนดรูปแบบการใชง้าน หรือความสนใจของ ผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต ์
และ/หรือแอปพลิเคชัน่ และผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์เพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนทางเทคนิคหรือความมัน่คงปลอดภยัของเวบ็ไซต ์และ/
หรือแอปพลิเคชัน่ ผลิตภณัฑ ์และระบบคอมพิวเตอร์ หรือเพ่ือตรวจสอบการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บอนุญาต เพ่ือตอบค าถามจากท่าน เพื่อการวิจยั
ตลาด และเพ่ือปรับปรุงรูปแบบและฟังกช์นัของผลิตภณัฑ ์

  4.2     วตัถุประสงค์ทางการตลาด 

           บริษทั ใชข้อ้มูลท่ีไดม้าจากการวิเคราะห์ ซ่ึงอาจใชร่้วมกบัขอ้มูลเชิงพฤติกรรมท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคล ซ่ึงไดรั้บขอ้มูลมาจากบุคคล
ท่ีสาม เพ่ือก าหนดรูปแบบ และปรับปรุงกิจกรรมทางการตลาดโดยทัว่ไปของบริษทั ให้ดียิง่ข้ึน และในกรณีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอนุญาตให้ท  าได ้
บริษทัอาจเก็บรวบรวม ใชแ้ละเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียงเพ่ือวตัถุประสงคท์างการตลาดต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

4.2.1     เพ่ือรวบรวมการสัง่ซ้ือผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีการเขา้ถึงโดยท่าน เพ่ือก าหนดประเภทสินคา้และบริการท่ีท่านประสงคท่ี์จะซ้ือ เพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑ ์ส่งขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และน าเสนอการบริการท่ีท่านอาจสนใจ รวมถึงการให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละ
บริการแก่ท่าน 

4.2.2     เพ่ือด าเนินการตามค าสัง่ซ้ือ ช าระเงิน และการท าธุรกรรมอ่ืนๆ บนเวบ็ไซต ์และ/หรือแอปพลิเคชัน่ 

4.2.3     เพ่ือจดักิจกรรมชิงโชค ของรางวลัแคมเปญต่าง ๆ รวมถึงการแข่งขนัต่าง ๆ 

4.2.4     เพ่ือส่งโฆษณาประชาสมัพนัธ์ คูปอง ข่าวสาร และขอ้มูลอ่ืน ๆเก่ียวกบัโปรโมชัน่ หรือกิจกรรมพิเัษแก่ท่านโดยตรงไปยงัท่านบนเวบ็ไซต ์
และ/หรือแอปพลิเคชัน่ โดยท่านอาจเลือกท่ีจะไม่รับขอ้ความโฆษณาบางประเภทไดโ้ดยปฏิบติัตามค าแนะน าท่ีให้ไว ้

4.2.5     เพ่ือการท าวิจยั หรือวิเคราะห์กลยทุธ์ ในการพฒันา ปรับปรุง ฟังกช์นัต่าง ๆ บนเวบ็ไซตแ์ละ/หรือแอปพลิเคชัน่ 

4.2.6     เพ่ือการติดต่อส่ือสารทางการตลาดท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการจากบริษทั รวมถึงพนัธมิตรของบริษทั และการใชข้อ้มูลในเชิงพาณิชยท่ี์
ไม่ขดัต่อกฎหมาย 

4.2.7     เพ่ือจบัคู่กบัแหล่งขอ้มูลภาครัฐและภาคเอกชน และจดัท าชุดขอ้มูลโดยไม่เปิดเผยตวับุคคล (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลได ้ไดแ้ก่ 
ขอ้มูลประชากร ขอ้มูลเชิงพฤติกรรม และขอ้มูลทางเทคนิคท่ีสรุปมาจากขอ้มูลพ้ืนฐาน) เพื่อการใชป้ระโยชน์ของบริษทั และ/หรือบุคคลท่ีสาม 

  4.3     วตัถุประสงค์ทางสถิติ 

           บริษทั รวบรวมขอ้มูลเป็นคร้ังคราวเก่ียวกบัธุรกรรมออนไลน์และออฟไลน์ และขอ้มูลทางทะเบียนส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลภายใน 
เพ่ือวตัถุประสงคท์างสถิติเท่านั้น ซ่ึงจะไม่ถูกรวมอยูใ่นผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีจดัให้แก่ท่าน 

5.  การแบ่งปันและโอนข้อมูลส่วนบุคคล

           บริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหรือขอ้มูลอ่ืนๆ เก่ียวกบัท่านท่ีบริษทัจดัเก็บในปัจจุบนั และท่ีจะไดจ้ดัเก็บในอนาคต ให้แก่คู่
คา้ บุคคล หรือ นิติบุคคลอ่ืน ภายในขอบเขตตามท่ีระบุไว ้ดงัน้ี 



          5.1     บริษทั มีการแบ่งปันขอ้มูลใหก้บัผูรั้บขอ้มูล เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยบริษทั จะก าหนดเง่ือนไขตามสญัญาให้
ผูรั้บขอ้มูลดงักล่าวใชข้อ้มูลตามวตัถุประสงคส์ าหรับการเปิดเผยเท่านั้น และผูรั้บขอ้มูลจะตอ้งท าลาย หรือส่งขอ้มูลดงักล่าวคืนเม่ือไม่มีความ
จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลดงักล่าวอีกต่อไป 

         5.2     บริษทั อาจเปิดเผยขอ้มูลตามท่ีไดรั้บการร้องขอ ตามความเหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมาย ในกรณีท่ีบริษทั ถูกซ้ือกิจการ หรือขาย
กิจการบางส่วนหรือทั้งหมด ขอ้มูลท่ีบริษทั เก็บรวบรวมไวจ้ะถือเป็นสินทรัพยท่ี์สามารถโอนให้แก่ผูซ้ื้อกิจการได ้

          5.3     บริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลของท่าน ภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด ตามค าสัง่ัาล หมายัาล กระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมาย การไต่
สวนโดยหน่วยงานก ากบัดูแล หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดได ้นอกจากน้ี บริษทั อาจไดรั้บค าร้องขอ อาทิ ค  าสัง่ัาล หมายัาล กระบวนการ
บงัคบัใชก้ฎหมาย จากหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลการให้บริการ และในกรณีท่ีมีการร้องขอให้เปิดเผย
ขอ้มูลโดยอาัยัอ านาจตามกฎหมาย ค  าสัง่ แนวทาง หรือการร้องขอใดๆ จากหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย หรือเป็นการร้องขอจาก
หน่วยงานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตามสมควรในการบงัคบัใชข้อ้ตกลงและเง่ือนไขการใช้
ของบริษทั โดยไม่มีการขออนุญาตจากท่าน เพ่ือปฏิบติัตามกฎหมาย หรือการบงัคบัใชก้ฎหมาย ในการด าเนินการตามค าร้องขอดงักล่าว บริษทั จะ
ด าเนินการ (ก) เพียงเท่าท่ีจ  าเป็นเพ่ือการรักษาความมัน่คงแห่งชาติ ประโยชน์สาธารณะ หรือการบงัคบัใชก้ฎหมาย หรือ (ข) ตามกฎหมาย 
กฎระเบียบของทางราชการ หรือค าพิพากษาคดีท่ีก าหนดหนา้ท่ีหรือการอนุญาตไวโ้ดยชดัแจง้ 

          5.4     บริษทัอาจปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารโอนขอ้มูลระหวา่งประเทั โดยเขา้ท าขอ้สญัญามาตรฐานหรือใชก้ลไกอ่ืนท่ีพึงมีตามกฎหมายว่า
ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลท่ีใชบ้งัคบั และบริษทัอาจอาัยัสญัญาการโอนขอ้มูล หรือกลไกอ่ืนท่ีไดรั้บการอนุมติั เพ่ือการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่โลก 

          5.5     บริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่คู่คา้ บุคคลภายนอกท่ีบริษทัให้บริการ หรือในนามของบริษทั รวมถึงการปฏิบติัตาม
ค าสัง่ซ้ือของท่าน การประมวลผลการช าระเงิน การวิเคราะห์ขอ้มูล การจดัโปรโมชัน่ การแข่งขนั การจบัรางวลัและการชิงโชค การท าวิจยัและ
วิเคราะห์ทางการตลาด หรือการส ารวจความพึงพอใจของท่าน และวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ตามท่ีระบุในนโยบายฉบบัน้ี ซ่ึงบุคคลภายนอก ดงัต่อไปน้ี มี
หนา้ท่ีในการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเช่นเดียวกนักบับริษทั 

5.5.1     บริษทัในกลุ่มบริษทั สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ  ากดั (มหาชน) 

5.5.2     ผูใ้ห้บริการท่ีประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลในนามของบริษทั 

5.5.3     ลูกจา้งและผูรั้บจา้งท่ีมีหนา้ท่ีในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล 

5.5.4     ลูกคา้หรือผูใ้ชง้านท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมจากแหล่งขอ้มูลสาธารณะ และขอ้มูลไดรั้บจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล
แต่ละราย 

5.5.5     คู่คา้ในเครือข่ายทัว่โลก และพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษทั (Business Partners) ท่ีน าขอ้มูลของบริษทั ไปใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการ
ให้บริการ 

5.5.6     ผูต้รวจสอบบญัชี ทนายความ และท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ ของบริษทั 

5.5.7     ผูใ้ห้บริการและผูรั้บจา้งงานสนบัสนุน/ช่วยเหลือ 

5.5.8     หน่วยงานราชการ รวมถึงหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจในการขอขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ส านกังานอยัการ ัาล 
เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีมีอ านาจในการขอขอ้มูลส่วนบุคคล พนกังานสอบสวน อยัการ เป็นตน้ 



5.5.9     บุคคลท่ีสามท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดข้อให้บริษทั แบ่งปันขอ้มูล 

6.  หลกักฎหมายที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล

  บริษทัด าเนินการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใตฐ้านการประมวลผล ดงัต่อไปน้ี 

          6.1     ฐานความยนิยอม (Consent) : ท่านให้ความยนิยอมแก่บริษทั ในการเก็บรวบรวม ใช ้จดัการ รักษา และเปิดเผยขอ้มูลของตนไดต้ามท่ี
ระบุไวใ้นนโยบายฉบบัน้ี ประกาัความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) และขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑแ์ต่ละรายการ โดยบริษทั
อาจใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านในการน าเสนอสินคา้ บริการ หรือโฆษณาท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้ตรงกบัความสนใจกบัท่าน และให้ท่านไดรั้บ
ผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการท่ีดียิ่งข้ึน และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของท่าน รวมถึงเพ่ือให้ท่านไดรั้บขอ้เสนอ สิทธิประโยชน์พิเัษ ค  าแนะน า 
และข่าวสารต่างๆ ทั้งน้ี ไม่ว่าขอ้มูลดงักล่าวจะไดม้าจากการให้ความยนิยอมแก่บริษทัเอง หรือแก่บริษทัในกลุ่มคูค่า้ของบริษทั หรือแก่บุคคลท่ี
บริษทัเป็นตวัแทน นายหนา้ ผูจ้  าหน่าย หรือแก่พนัธมิตรทางธุรกิจ หรือแก่บุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริษทั ก็ตาม 

          6.2     ฐานการปฏิบติัตามกฎหมาย (Legal Obligation) : บริษทัอาจตอ้งน าส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือการปฏิบติัตามค าสัง่ของผูมี้
อ  านาจตามกฎหมาย กฎหมายวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  กฎหมายภาษีอากร กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมาย
คอมพิวเตอร์ กฎหมายลม้ละลาย ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั  และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีบริษทัจ าเป็นตอ้ง
ปฏิบติัตามทั้งของในประเทัไทยและต่างประเทั รวมถึงประกาัและระเบียบท่ีออกตามกฎหมายดงักล่าว โดยบริษทัอาจน าส่งขอ้มูลให้แก่
พนกังานเจา้หนา้ท่ี หน่วยงานรัฐท่ีมีอ านาจตามกฎหมายในการเรียกขอ้มูลท่ีบริษทัครองครองอยูไ่ด ้เช่น กรมสรรพากร ส านกังานคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ส านกังานอยัการ ัาล เป็นตน้ 

          6.3     ฐานจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายโดยไม่เกินขอบเขตท่ีท่านสามารถคาดหมายไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล (Legitimate 
Interest) : ท่านให้ความยนิยอมแก่บริษทั ในการประมวลผลขอ้มูลท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย โดยบริษทัอาจน าขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่านไปใชเ้พ่ือการประมวลผล การวิจยั หรือการจดัท าสถิติซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการด าเนินงานของบริษทั การปรับปรุงคุณภาพของ
การให้บริการ การจดัท าข่าวสารประชาสมัพนัธ์ การใชคุ้กก้ีท่ีจ  าเป็นต่อการเขา้ชมเวบ็ไซต ์การบนัทึกเสียงทาง Call Center ภาพถ่าย/
ภาพเคล่ือนไหว การบนัทึกภาพ CCTV การแลกบตัรก่อนเขา้อาคาร การจดัการขอ้ร้องเรียน การประเมินความพึงพอใจ การดูแลลูกคา้ของบริษทั
ดว้ยการแจง้เตือนหรือน าเสนอผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการต่างๆ ประเภทเดียวกนักบัท่ีท่านมีอยูก่บับริษทัซ่ึงเป็นประโยชน์กบัท่าน การบริหารความ
เส่ียง การก ากบัตรวจสอบ การบริหารจดัการภายในองคก์ร รวมถึงการส่งต่อไปยงับริษทัในเครือ การท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถ
ระบุตวับุคคลได ้(Anonymous Data) การป้องกนั รับมือ ลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดการกระท าการทุจริต ภยัคุกคามทางไซเบอร์ การติดต่อ การ
บนัทึกภาพ การบนัทึกเสียงเก่ียวกบัการจดัประชุม อบรม สนัทนาการ การชิงโชค การแข่งขนั หรือออกบูธ การลงทะเบียน เป็นตน้ 

7.  การใช้คุกกี ้

           บริษทัใชคุ้กก้ีเพ่ือเก็บขอ้มูลการล็อกอิน (Login) และ ล็อกเอาท ์(Logout) หรือขอ้มูลอ่ืนในคอมพิวเตอร์ของท่านเม่ือท่านเขา้ชมเวบ็ไซต ์
เพื่อปรับปรุงการท างานของเวบ็ไซตข์องบริษทั การตลาด และเน้ือหาในเวบ็ไซต ์และเพ่ือให้บริการต่าง ๆ เป็นไปตามความพึงใจและความสนใจ
ของท่าน โดยคุกก้ีท าให้บริษทั สามารถวิเคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกบัเวบ็ไซตข์องบริษทัได ้อาทิ วนัท่ี เวลา และหนา้เวบ็ไซตท่ี์เขา้ชม ตลอดจน
เวบ็ไซตต์น้ทางท่ีท่าน หรือผูเ้ขา้ชมรายใหม่เช่ือมโยงมาท่ีเวบ็ไซต ์ป้องกนัและตรวจจบัการด าเนินการท่ีตอ้งห้ามหรือไม่ไดรั้บอนุญาต ส าหรับ
บริการบางประเภท บริษทัเสนอทางเลือกให้ท่านในการเก็บขอ้มูลรหสัผูใ้ชห้รือรหสัผา่นไวใ้นคุกก้ีไดโ้ดยท่ีท่านไม่จ  าเป็นตอ้งใส่ขอ้มูลดงักล่าวอีก
เม่ือกลบัมายงัเวบ็ไซตข์องบริษทั ในภายหลงั บริษทัอาจใชแ้ฟลชคุกก้ี (Flash Cookie) เพ่ือแสดงเน้ือหาตามส่ิงท่ีท่านดูบนเวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือ
ก าหนดลกัษณะเฉพาะตวัในการเขา้ใชง้าน ทั้งน้ี เม่ือท่านเลือกผลิตภณัฑห์รือบริการใด ๆ ของบริษทั ลงทะเบียนรับข่าวสารหรือการแจง้ทางอีเมล 
กรอกขอ้มูลแบบฟอร์มออนไลน์ หรือกรอกแบบสอบถาม บริษทั อาจพยายามระบุเบราวเ์ซอร์ของท่าน และน าขอ้มูลจากคุกก้ี และขอ้มูลอ่ืนท่ีเก็บ
รวบรวมออนไลน์ไปใชร่้วมกบัขอ้มูลอ่ืนท่ีอยูใ่นความครอบครองของบริษทั 



ประเภทของคุกกีท้ี่บริษทัใช้รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะรายการต่อไปนี ้

ประเภทของคุกกี ้ รายละเอยีด ตัวอย่าง 

คุกก้ีประเภทจ าเป็นถาวร 

(Strictly Necessary cookies) 

คุกก้ีประเภทน้ีช่วยให้คุณสามารถเขา้ถึงขอ้มูลและใชง้านเวบ็ไซต ์และ/หรือ 

แอปพลิเคชนัของบริษทัไดอ้ยา่งปลอดภยั โดยคุกก้ีประเภทน้ีจะถูกจดัเก็บ

และลบออกหลงัจากท่ีคุณส้ินสุดการใชง้านเวบ็ไซต ์และ/หรือ แอปพลิเคชนั 

• Session ID 

• User ID 

• Security

คุกก้ีประเภทการวิเคราะห์ และวดัผลการท างาน 

(Analytic/Performance cookie) 

คุกก้ีประเภทน้ีช่วยให้บริษทัฯสามารถวิเคราะห์หรือ วดัผลการท างาน 
เพ่ือให้บริษทัเขา้ใจถึงความสนใจของคุณ เช่น การประมวลผลจ านวนผูเ้ยีย่ม
ชมเวบ็ไซต ์และ/หรือ แอปพลิเคชนั พฤติกรรมการเยีย่มชมเวบ็ไซต ์และ/
หรือ แอปพลิเคชนั จ  านวนหนา้ท่ีคุณเขา้ใชง้าน โดยบริษทัจะใชข้อ้มูล
ดงักล่าวในการปรับปรุงการท างานของเวบ็ไซต ์ และ/หรือ แอปพลิเคชนั ให้
ตอบสนองความตอ้งการและการใชง้านของคุณให้ดียิง่ข้ึน 

• Google Analytics

• Adobe 

คุกก้ีประเภทการท างาน 

(Functional cookies) 

คุกก้ีประเภทน้ีจะช่วยให้บริษทัฯ “จดจ า” คุณระหวา่งการเยีย่มชมและตั้งค่า

เวบ็ไซต ์หรือแอปพลิเคชนั ตามลกัษณะการใชง้านให้สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีคุณ

เลือกเพื่ออ านวยความสะดวกเม่ือคุณกลบัเขา้มาใชง้านเวบ็ไซต ์และ/หรือ       

แอปพลิเคชนั ในคร้ังถดัไป เช่น การจดจ าช่ือผูใ้ชง้านของคุณ การปรับขนาด

ตวัอกัษร ภาษาและส่วนอ่ืนๆ บนหนา้ 

• Session ID 

คุกก้ีประเภทการท างาน 

(Functional cookies) 

เวบ็ไซต ์และ/หรือ แอปพลิเคชนั อยา่งไรก็ตาม ขอ้มูลท่ีน าไปใชป้ระมวลผล

จะไม่มีการระบุช่ือ หรือบ่งบอกความเป็นตวัตนของคุณได ้และไม่มีการเก็บ

ขอ้มูลจ าเพาะบุคคล เช่น ช่ือ อีเมล ์เป็นตน้ 

• Session ID 

8.  โฆษณาของบุคคลที่สาม

           บริษทัอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลภายนอก ทั้งภายในประเทั หรือต่างประเทั เท่าท่ีจ  าเป็นเพ่ือให้เป็นไป
ตามวตัถุประสงค ์และฐานในการประมวลผลท่ีไดแ้จง้ไวใ้นนโยบายฉบบัน้ีเท่านั้น โดยบริษทัมีการใชบ้ริษทัโฆษณาอ่ืนเพื่อแสดงแถบโฆษณาของ
บริษทั บนเวบ็ไซต ์การใชคุ้กก้ีของบุคคลท่ีสาม และเทคโนโลยติีดตามตรวจสอบอ่ืนไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัตามนโยบายฉบบัน้ี และบริษทัไม่มีสิทธิ
เขา้ถึง หรือมีอ านาจควบคุมการด าเนินการต่าง ๆ ของบุคคลท่ีสามแต่อยา่งใด บุคคลท่ีสามอาจมีการใชคุ้กก้ีในคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือใชเ้วบ็บี
คอน (Web Beacon) เพ่ือเขา้ถึงคุกก้ีท่ีเกบ็ไวใ้นคอมพิวเตอร์ดงักล่าว และติดตามตรวจสอบการใชง้านออนไลน์และรูปแบบพฤติกรรมต่าง ๆ บริษทั



เหล่าน้ีอาจใชข้อ้มูลเก่ียวกบัการเขา้ชมเวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือการโฆษณาบนเวบ็ไซต ์เก่ียวกบัสินคา้และบริการท่ีอาจเป็นท่ีสนใจของท่าน และ
จากนั้นคดัเลือกเน้ือหาโฆษณาให้ตรงตามความตอ้งการของท่านเม่ือเขา้ชมเวบ็ไซตอ่ื์น 

  8.1    ตัวเลอืกเกีย่วกบัคุกกี ้

           ท่านอาจลบการตั้งค่าเบราวเ์ซอร์เพ่ือยกเลิกการใชคุ้กก้ี และยงัคงใชง้านเวบ็ไซตข์องบริษทั ต่อไปได ้ทั้งน้ี การเขา้ถึงและใชง้านเวบ็ไซต์
บางลกัษณะอาจชา้ลงและไดรั้บความสะดวกนอ้ยลง 

 8.2     การตลาดทางอเีมล ทางข้อความ หรือทางโทรศัพท์ 

           การให้ขอ้มูลหมายเลขโทรัพัทแ์ก่บริษทั ถือเป็นการให้ความยนิยอมและอนุญาตโดยชดัแจง้ให้สามารถติดต่อท่านผูใ้ห้ขอ้มูลหมายเลข
โทรัพัทน์ั้นไดด้ว้ยวิธีการโดยชอบดว้ยกฎหมาย รวมถึงการใชร้ะบบติดต่อทางโทรัพัทอ์ตัโนมติั และ/หรือท่ีควบคุมดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ การ
ส่งขอ้ความ และการส่งขอ้ความท่ีบนัทึกไวล่้วงหนา้ และเทคโนโลยอ่ืีนในการติดต่อทางโทรัพัท ์เพ่ือวตัถุประสงคโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 
ตลอดจนการเสนอขายผลิตภณัฑ ์และบริการต่าง ๆ ของบุคคลท่ีสาม 

ทั้งน้ี ในการยกเลิกการรับอีเมลส่งเสริมการขาย ข่าวสาร และขอ้มูลล่าสุดของบริษทั เก่ียวกบัคุณสมบติัใหม่ ผลิตภณัฑ ์และบริการต่าง 
ๆ หรือการท าการตลาดทางโทรัพัท ์ท่านสามารถแจง้และติดต่อบริษทัผา่นช่องทางท่ีบริษทัก าหนดหรืออาจปฏิบติัตามค าแนะน าของบริษทั 

  8.3     การเสนอขายสินค้าโดยบุคคลที่สาม 
หากขอ้มูลติดต่อทางธุรกิจอยูใ่นสารบบทางการตลาดของบุคคลท่ีสามแลว้ กรณีท่ีท่านตอ้งการน าขอ้มูลติดต่อทางธุรกิจออกจาก

ฐานขอ้มูลติดต่อท่านกบับุคคลท่ีสาม ท่านอาจตอ้งส่งค  าร้องขอให้ลบขอ้มูลดงักล่าวไปยงับุคคลท่ีสามรายนั้นโดยตรง 

9.  การเช่ือมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกบัคู่ค้าหรือหน่วยงานอืน่

          9.1     บริษทัอาจเช่ือมโยงขอ้มูลส่วนบุคคลกบัคู่คา้หรือหน่วยงานอ่ืน โดยบริษทัจะขอความยนิยอมจากท่านก่อน ท่ีจะท าการเช่ือมโยงขอ้มูล
ส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดอยา่งนอ้ย (1) คู่คา้หรือหน่วยงานท่ีจะท าการเช่ือมโยงขอ้มูลส่วนบุคคล (2) วตัถุประสงคใ์นการเช่ือมโยงขอ้มูลส่วน
บุคคล (3) วิธีการในการเช่ือมโยงขอ้มูลส่วนบุคคล (4) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจะท าการเช่ือมโยง (5) บุคคลผูมี้สิทธิเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล 

          9.2     ในการเช่ือมโยงขอ้มูลส่วนบุคคลกบัคู่คา้หรือหน่วยงานอ่ืน บริษทัจะแสดงช่ือผูเ้ก็บรวบรวม บุคคลผูมี้สิทธิในขอ้มูลท่ีไดมี้การเก็บ
รวบรวมอยา่งชดัเจน เพ่ือให้ท่านไดรั้บทราบ นอกจากน้ี บริษทัจะจดัท าบนัทึกการเช่ือมโยงขอ้มูลไวเ้ป็นหลกัฐาน ทั้งน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงการ
เช่ือมโยงขอ้มูล บริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าว และขอความยนิยอมก่อนการด าเนินการ 

10.  สิทธิในการได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          10.1     บริษทั เคารพสิทธิส่วนบุคคลของท่าน และเปิดโอกาสให้ท่านสามารถเลือกวิธีการควบคุม หรือวิธีการท่ีบริษทั ใชติ้ดต่อท่าน โดย
บริษทัจะปฏิบติัตามท่ีท่านไดร้้องขอ เพ่ือช่วยให้เกิดความโปร่งใส และเพ่ือคุณภาพของขอ้มูล และความถูกตอ้งของขอ้มูล ท่านมี (1) สิทธิในการ
เขา้ถึง และขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัไดเ้ก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย (2) สิทธิในการให้โอนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน (3) สิทธิในการ
คดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน (4) สิทธิในการเพิกถอนความยนิยอมให้บริษทัประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกตอ้ง
เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด (5) สิทธิในการระงบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน (6) สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูล
ส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง และ (7) สิทธิในการยืน่ขอ้ร้องเรียนต่อหน่วยงานก ากบัดูแลในกรณีท่ีท่านเห็นวา่ถูกบริษทัหรือเจา้หนา้ท่ีหรือตวัแทนของ
บริษทัละเมิดสิทธิตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ั.2562 



          10.2     การร้องขอใด ๆ เพ่ือการใชสิ้ทธิของท่านตามท่ีกล่าวขา้งตน้ จะตอ้งกระท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยหากท่านประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิใด 
ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ โปรดติดต่อเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลผา่นช่องทางท่ีระบุในขอ้ 13. โดยบริษทัจะตอบกลบัมายงัท่านภายในระยะเวลาท่ี
สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

           ทั้งน้ี บริษทัอาจคิดค่าธรรมเนียมส าหรับบริการน้ีข้ึนกบัดุลพินิจของบริษทัแต่เพียงผูเ้ดียว โดยบริษทัจะใชค้วามพยายามทุกวิถีทาง 
เพ่ือแกไ้ขขอ้ร้องเรียนหรือปัญหาต่าง ๆ โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีท  าได ้อยา่งไรก็ตามอาจเกิดขอ้จ ากดัในการขอใชสิ้ทธิของท่านบางประการ โดยบริษทัจะ
ท าการช้ีแจงให้ท่านทราบหากไม่สามารถปฏิบติัตามค าร้องขอใชสิ้ทธิของท่านได ้โดยขอ้จ ากดัดงักล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

          10.3     บริษทัอาจปฏิเสธท่ีจะด าเนินการตามค าร้องขอของท่านได ้หากบริษทั หรือคู่คา้ มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเก็บขอ้มูลต่อไปเพ่ือการ
กระท าดงัต่อไปน้ี 

10.3.1     เพ่ือท ารายการใด ๆ ตามวตัถุประสงคท่ี์บริษทั เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น เพ่ือการจดัหาสินคา้หรือบริการตามท่ีท่านร้องขอ หรือ
ด าเนินการตามสมควรภายในขอบเขตความสมัพนัธ์ทางธุรกิจระหวา่งบริษทั กบัท่าน หรือเพ่ือปฏิบติัตามสญัญาระหวา่งบริษทั กบัท่าน 

10.3.2     เพ่ือตรวจสอบเหตุการณ์เก่ียวกบัการรักษาความมัน่คงปลอดภยั ป้องกนัการกลัน่แกลง้ การฉ้อฉล การฉ้อโกง หรือการกระท าผิดกฎหมาย 
หรือฟ้องร้องด าเนินคดีกบับุคคลท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อการกระท าดงักล่าว 

10.3.3     เพ่ือตรวจสอบการท างานของผลิตภณัฑ ์เพ่ือหาและแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีท าให้ไม่สามารถใชง้านไดต้ามปกติ 

10.3.4     เพ่ือท าการัึกษาวิจยัเชิงวิทยาัาสตร์ เชิงประวติั หรือเชิงสถิติโดยทัว่ไป หรือโดยผูช้  านาญการ เพ่ือประโยชน์สาธารณะ โดยค านึงถึง
จรรยาบรรณและกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด เม่ือการลบขอ้มูลนั้นจะท าให้ไมส่ามารถบรรลุหรือขดัขวางการ
บรรลุผลส าเร็จในการัึกษาวิจยัอยา่งมีนยัส าคญั หากท่านไดใ้ห้ความยนิยอมแลว้ก่อนหนา้น้ี 

10.3.5     เพ่ือใชเ้ป็นการภายในตามสมควรโดยสอดคลอ้งกบัความคาดหมายของท่านท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกบับริษทั และสอดคลอ้งกบับริบท
ท่ีท่านไดใ้ห้ขอ้มูลดงักล่าวไวแ้ต่แรก และ 

10.3.6     เพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

11.  การรักษาความมั่นคงปลอดภยัของข้อมูล 

  11.1     บริษทัจะใชม้าตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลทางเทคนิค ทางกายภาพ และทางธุรการท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกนัการเขา้ถึง
และเปิดเผยขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต และสอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั และมาตรฐานท่ีรับรองโดยทัว่ไป 

บริษทัมีมาตรการคุม้ครองความปลอดภยัขอ้มูลส่วนบุคคลของผ้ใูชบ้ริการจากการเขา้ถึงขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต การสูญหาย การใช้

ขอ้มูลในทางท่ีผดิไปจากวตัถุประสงคใ์นการจดัเกบ็ การเปิดเผยและการเปล่ียนแปลงแกไ้ข เช่น firewall , encode , การควบคุมและการอนุญาตให้

 เขา้ถึงขอ้มูล รวมถึงตรวจสอบว่าขอ้มูลท่ีมีอยู่ถกูตอ้งและเป็นปัจจุบนั  ในการนี� บริษทัจะมีการสอบทานและปรับปรุงมาตรการดงักล่าวตามความ
จ าเป็นเพื่อใหแ้น่ใจว่าการประมวลผลขอ้มูลดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ ของประเทัและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

  11.2     นโยบายและขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ เพ่ือการจดัการขอ้มูลอยา่งปลอดภยั และป้องกนัการเขา้ถึงโดยไม่ไดรั้บอนุญาตท่ีบริษทั ด าเนินการ
มีดงัน้ี 



11.2.1     ก าหนดนโยบายและขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ เพ่ือจดัการขอ้มูลอยา่งปลอดภยั และตามท่ีอาจก าหนดเพ่ิมเติมในสญัญาระหวา่งบริษทั กบัท่าน
แต่ละราย 

11.2.2     จ ากดัสิทธิลูกจา้งในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล 

11.2.3     ป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลของท่านโดยไม่ไดรั้บอนุญาต โดยใชก้ารเขา้รหสัขอ้มูล การตรวจสอบตวัตนและเทคโนโลยกีารตรวจจบัไวรัส 
ตามความจ าเป็น 

12.  ระยะเวลาในการจัดเกบ็ข้อมูล 

           บริษทัจะใชม้าตรการรักษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสม เพ่ือด าเนินการตามค าขอของท่าน โดยบริษทั จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านไวภ้ายใตร้ะยะเวลา ดงัน้ี 

          12.1     กรณีท่ีท่านให้ขอ้มูลแก่บริษทัในฐานะท่ีท่านเป็นลูกคา้ ผูใ้ชบ้ริการ บริษทัจะเก็บขอ้มูลท่านไวต้ราบเท่าท่ีจ  าเป็นเพ่ือให้บริการแก่ท่าน 
และจะเก็บต่อไปอีก 10 (สิบ) ปี นบัแต่วนัท่ีส้ินสุดการให้บริการ 

          12.2     กรณีท่ีท่านให้ขอ้มูลแก่บริษทัในฐานะท่ีท่านเป็นคู่สญัญา บริษทัจะเก็บขอ้มูลท่านไวต้ราบเท่าท่ีจ  าเป็นเพ่ือการปฏิบติัตามสัญญา และ
จะเก็บต่อไปอีกตามอายคุวาม 10 (สิบ) ปี นบัแต่วนัท่ีสญัญาส้ินสุด 

  12.3     กรณีการเขา้ชมเวบ็ไซต ์บริษทัเก็บรวบรวมขอ้มูลของท่านไว ้10 (สิบ) ปี นบัแต่ท่ีท่านเขา้ใชบ้ริการบนเวบ็ไซต ์

  12.4     กรณีภาพข่าวประชาสมัพนัธ์บนเวป็ไซต ์บริษทัจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลของท่านไว ้10 (สิบ) ปี นบัแต่ท่ีลงข่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 12.5     กรณีขอ้มูลบนแอปพลิเคชัน่ บริษทัจะเก็บไวจ้นกวา่ท่านจะลบบญัชี 

  12.6     กรณีขอ้มูลอ่ืนๆ นอกจากขา้งตน้น้ี  บริษทัจะเก็บไว ้ ตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

เม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาตามขอ้ 12.1 -12.6  บริษทัจะท าตามขั้นตอนการลบเพ่ือดูแลให้มีการน าขอ้มูลของท่านทั้งหมดออกจากระบบ
เอกสาร รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ของบริษทัอยา่งปลอดภยัหรือเก็บรักษาไวใ้นรูปแบบท่ีท าให้ไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลไดเ้ท่านั้น 
อยา่งไรก็ตามบริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลบางอยา่งไวน้านกวา่ท่ีระบุขา้งตน้ หากจ าเป็นเพ่ือวตัถุประสงคท์างธุรกิจหรือโดยชอบตามกฎหมาย เช่น เพื่อ
ความปลอดภยั เพ่ือการป้องกนัการละเมิดหรือการประพฤติ มิชอบ หรือเพ่ือการเก็บบนัทึกทางการเงิน 

13.  ช่องทางการติดต่อบริษทั

           หากท่านเห็นวา่การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไม่เป็นไปตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ั.2562 ท่านมีสิทธิ
ท่ีจะร้องเรียนไปยงัเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

 บริษทั สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริงจ ากดั (มหาชน) 
 เลขท่ี 39 หมู ่12  ถนน เพชรเกษม  ต  าบลออ้มนอ้ย  อ  าเภอกระทุ่มแบน  จงัหวดัสมุทรสาคร  74130 

 hr@sammitr.com
 02-420-0027 



14.  การแก้ไขเปลีย่นแปลงนโยบาย

           หากบริษทั มีการเปล่ียนแปลงในสาระส าคญัเก่ียวกบัแนวปฏิบติัวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจะปรับปรุงและแกไ้ข
นโยบายฉบบัน้ี และประกาัให้ทราบดว้ยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ แสดงบนเวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือให้ท่านไดท้ราบถึงวิธีการท่ีบริษทั เก็บ
รวบรวม ใช ้จดัการ เปิดเผย และคุม้ครองขอ้มูล 




