นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษทั ฯ ในกลุ่มเอจีซี (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “บริ ษทั ฯ”) ตระหนักถึง
ควำมสำคัญต่อกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงกำหนดนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (ต่อไปนี้เรียกว่ำ
"นโยบาย") เพื่อปกป้ องควำมเป็ นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลและปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบว่ำด้วย
กำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในกำรทำธุรกิจบริษทั ดังต่อไปนี้:
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึง่ ทำให้สำมำรถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม แต่
ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ งึ แก่กรรมโดยเฉพำะ
2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษทั ฯ เก็บรวบรวมมำจำกแหล่งข้อมูลทีห่ ลำกหลำย เช่น
1) ข้อมูลทีไ่ ด้รบั โดยตรงจำกท่ำน ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของกำรเข้ำเป็ นผูร้ บั เหมำ คู่คำ้ หรือพันธมิตรทำงธุรกิจกับบริษทั ฯ
2) ข้อมูลทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จำกบุคคลภำยนอก ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของกำรเข้ำเป็ นคู่คำ้ หรือพันธมิตรทำงธุรกิจกับบริษทั ฯ
เช่น ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลทำงกำรค้ำ ข้อมูลจำกลูกค้ำของบริษทั ฯ หรือลูกค้ำของท่ำน ข้อมูลจำกหน่ วยงำนทีบ่ งั คับ
ใช้กฎหมำย เป็ นต้น
3) กำรติดต่อสื่อสำร ประสำนงำนในกำรดำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจ กำรสนทนำระหว่ำงท่ำนบริษทั ฯ รวมถึงบันทึกกำร
สนทนำผ่ำนทำงโทรศัพท์ จดหมำย อีเมล์ บันทึกข้อควำม หรือวิธกี ำรอื่นใด
4) ข้อมูลทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั หรืออำจได้รบั เมื่อท่ำนใช้งำนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันของบริ
่
ษทั ฯ
5) กำรสำรวจกำรใช้งำนและควำมต้องกำรสำหรับผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษทั ฯ และกำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ
บริกำรของบริษทั ฯ
บริษัทฯ ได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนมำจำกบุคคลทีส่ ำมซึ่งมีสทิ ธิเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยชอบด้วย
กฎหมำย รวมถึงบริษทั ในกลุ่มเอจีซี ตัวแทนและผูร้ บั จ้ำงช่วงของบริษทั ฯ เพื่อช่วยให้บริษทั ฯ สำมำรถดำเนินกำรผลิตและ
ให้บริกำรแก่ท่ำน โดยได้รบั ข้อมูลผ่ำนทำงอีเมล ได้รบั แจ้งทำงโทรศัพท์ ได้รบั เป็ นเอกสำร หรือช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ
ซึ่งผู้ท่เี ปิ ดเผยมีสิทธิให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลได้โดยชอบด้วยกฎหมำย หรือได้รบั ข้อมูลจำกขัน้ ตอนกำรให้บริกำรต่ำงๆ ใน
ลักษณะเดียวกันกับทีบ่ ริษทั ฯ เก็บรวบรวมเองตำมทีร่ ะบุไว้ขำ้ งต้น
3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษทั ฯ เก็บรวบรวม
3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษทั ฯ เก็บรวบรวมขึน้ อยู่กบั รูปแบบกำรติดต่อหรือควำมเกีย่ วข้องกันระหว่ำงท่ำนกับบริษทั ฯ
บริษทั ฯ อำจเก็บรวมรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือโอนไปยังต่ำงประเทศ โดยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ รวมถึงข้อมูลทีม่ ี
ลักษณะดังต่อไปนี้
1) ข้อ มูลส่ ว นตัว เช่ น ค ำน ำหน้ ำ ชื่อ ชื่อ นำมสกุ ล เพศ อำยุ อำชีพ คุ ณสมบัติ ต ำแหน่ งงำน สัญชำติ
ประเทศที่พำนัก วันเกิด สถำนภำพทำงกำรสมรส จำนวนสมำชิกในครอบครัวและบุตร (เช่น ชื่อ เพศ
อำยุ) ข้อมูลบนบัตรทีอ่ อกโดยรัฐบำล (เช่น เลขทีบ่ ตั รประจำตัวประชำชน เลขประกันสังคม เลขหนังสือ
เดินทำง เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษีอำกร ข้อมูลใบอนุ ญำตขับขีร่ ถยนต์ หรือเอกสำรระบุตวั ตนทีม่ ลี กั ษณะ
เดียวกัน) รำยละเอียดกำรเข้ำเมือง (เช่น วันทีเ่ ดินทำงมำถึงและเดินทำงออกประเทศ) ลำยมือชื่อ เสียง
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เสียงทีบ่ นั ทึก รูปถ่ำย เค้ำโครงลักษณะใบหน้ำเพื่อกำรจดจำ ภำพจำกกล้องวงจรปิ ด สถำนทีท่ ำงำน วุฒ ิ
กำรศึกษำ ข้อมูลประกันภัย ป้ ำยทะเบียนรถ ทะเบียนบ้ำน รำยรับภำยในครัวเรือน เงินเดือน รำยรับ
ส่วนตัว รำยละเอียดกำรสมัครงำน (เช่น ประวัตสิ ่วนตัวแบบย่อ และ/หรือข้อมูลสมัครงำน บุคคลอ้ำงอิง
ข้อมูลทีบ่ นั ทึกและสัมภำษณ์) และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ทีไ่ ด้มอบให้แก่บริษทั ฯ
2) ข้อมูลทีใ่ ช้ตดิ ต่อ เช่น ทีอ่ ยู่ทำงไปรษณีย์ ข้อมูลกำรจัดส่ง ทีอ่ ยู่สำหรับส่งใบแจ้งหนี้ หมำยเลขโทรศัพท์
หมำยเลขโทรสำร ที่อยู่อีเมล ไลน์ไอดี (LINE ID) และบัญชีผู้ใช้ในเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่นๆ ข้อมูลผู้
ติดต่อของท่ำน และข้อมูลเพื่อกำรติดต่ออื่นๆ ทีไ่ ด้มอบให้แก่บริษทั ฯ
3) ข้อมูลทำงกำรเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนำคำร และข้อมูลด้ำนกำรเงินอื่นๆ
4) ข้อมูลธุรกรรม เช่น รำยละเอียดกำรชำระเงินให้แก่ท่ำน และจำกท่ำน วันที่และ/หรือเวลำที่ชำระเงิน
จำนวนเงินทีช่ ำระ และรำยละเอียดอื่นๆ ของบริกำรหรือผลิตภัณฑ์ ทท่ี ่ำนจัดหำให้บริษทั ฯ หรือรับจำก
บริษทั ฯ
5) ข้อมูลด้ำนกำรตลำดและกำรสื่อสำร เช่น ช่องทำงในกำรรับข้อมูลติดต่อจำกบริษทั ฯ บริษทั ในเครือของเอ
จีซี บริษทั คู่คำ้ และบริษทั อื่นๆ และรำยละเอียดอื่นๆ ในกำรติดต่อสื่อสำร
6) ข้อมูลทำงเทคนิค เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) คุกกี้ ข้อมูลกำรเข้ำสู่
ระบบ (Login) รหัสอุปกรณ์ (Device ID) ประวัติกำรค้นหำ ข้อมูลและรูปแบบกำรเรียกดู ประเภทและ
เวอร์ ช นั ่ ของเบรำว์เ ซอร์ กำรตัง้ ค่ำ เขตเวลำ (Time zone setting) และต ำแหน่ งที่ตงั ้ และข้อมูลทำง
เทคนิคอื่นๆ จำกกำรใช้บนแพลตฟอร์มและระบบปฏิบตั กิ ำร
7) ข้อมูลทีล่ ะเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลลำยนิ้วมือ ระบบจดจำใบหน้ำ ข้อมูลสุขภำพหรือสภำพทำงร่ำงกำยหรือ
จิตใจ หมู่เลือด ประวัตทิ ำงกำรแพทย์ ภำวะทุพพลภำพ และข้อมูลอื่นๆ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน
3.2 หำกท่ำนให้ขอ้ มูลของบุคคลอื่นแก่ บริษทั ฯ เช่น ชื่อ นำมสกุล รำยละเอียดทีอ่ ยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ ของผูร้ บั
ผลประโยชน์ ผูต้ ดิ ต่อในกรณีฉุกเฉิน และบุคคลอ้ำงอิงหรือรับรอง ท่ำนต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ำท่ำนมีอำนำจทีจ่ ะ
กระทำได้และบริษัทฯ ได้รบั อนุ ญำตอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยให้ใช้ขอ้ มูลของบุคคลเหล่ำนัน้ ตำมนโยบำยฯ นี้
โปรดแจ้งนโยบำยฯ นี้แก่ท่ำนแหล่ำนัน้ เพื่อให้รบั ทรำบและ/หรือขอควำมยินยอม (เว้นแต่มขี อ้ ยกเว้นควำมยินยอม
ตำมกฎหมำย) ให้ส่งมอบข้อมูลดังกล่ำวให้แก่บริษทั ฯ ตำมนโยบำยฯ นี้
3.3 บริษัทฯ จะไม่ใช้ขอ้ มูลทีล่ ะเอียดอ่อน เช่น เชื้อชำติ ศำสนำ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูล
ลำยนิ้วมือ ระบบจดจำใบหน้ำ ข้อมูลสุขภำพหรือสภำพทำงร่ำงกำยหรือจิตใจ หมู่เลือด ประวัติทำงกำรแพทย์
ภำวะทุพพลภำพ และประวัตอิ ำชญำกรรม และข้อมูลอื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน เว้นแต่ในกรณีทก่ี ฎหมำยบัญญัติ
ให้สำมำรถทำได้ หรือเมื่อท่ำนให้ควำมยินยอมโดยชัดแจ้ง
3.4 ท่ำนจะต้องทำกำรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำข้อมูลส่วนบุคคลทัง้ หมดทีใ่ ห้ไว้เป็ นข้อมูลทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วนและเป็ นจริง
4. วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั ฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ (เรียกรวมกันว่ำ “วัตถุประสงค์”)
4.1 เพื่อเข้ำทำสัญญำและปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมสัญญำ หรือข้อผูกพันใดๆ ก็ตำมที่มรี ่วมกับท่ำน หรือองค์กรที่ท่ำนเป็ น
ตัวแทน เพื่อปฏิบตั กิ ำรและดำเนินกำรอันเกีย่ วเนื่องกับ กำรให้บริกำร หรือผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ
4.2 เพื่อติดต่อสื่อสำรกับท่ำนตำมทีท่ ่ำนร้องขอ หรือเกี่ยวข้องกับบริกำรและผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ เพื่ออำนวยควำมสะดวก
ให้แก่ท่ำนในกำรใช้บริกำรและผลิตภัณฑ์ เพื่อกำรดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือ ประสำนงำน รับฟั งควำมคิดเห็น
หรือข้อร้องเรียนต่ำงๆ
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4.3 เพื่อปรับปรุงกำรดำเนินธุรกิจ บริกำร และผลิตภัณฑ์ รวมถึงกำรวิจยั และพัฒนำกำรดำเนินธุรกิจในกำรให้บริกำร
และผลิตภัณฑ์ หรือกำรประเมินประสิทธิภำพในกำรทำงำนของพนักงำน และเพื่อกำรพัฒนำหลักสูตรฝึ กอบรมแก่
พนักงำน
4.4 เพื่อกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร กำรประชำสัมพันธ์ กำรสื่อสำร เกีย่ วกับธุรกิจและกำรตลำด ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรของ
บริษัทฯ ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสำร ไปรษณีย์ SMS MMS ระบบปฏิบตั ิกำร หรือสื่อสังคมออนไลน์
ต่ำงๆ
4.5 เพื่อ กำรสรรหำบุ ค ลำกรและกำรจ้ำ งงำน เพื่อ ประเมิน ควำมเหมำะสมของท่ ำ นในฐำนะผู้สมัครงำน และกำร
ตรวจสอบกำรอ้ำงอิงและคุณสมบัตขิ องท่ำน เพื่อจัดหำสิทธิประโยชน์และสวัสดิกำร เพื่อดำเนินกำรกำรเรียกร้อง
สวัสดิกำรของท่ำนและครอบครัว เพื่อดำเนินกำรอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรจัดหำสวัสดิกำร เช่น กำรเดินทำง เพื่อ
จัดหำบริกำรที่เกี่ยวข้องกับงำน สิ่งอำนวยควำมสะดวกและอุปกรณ์ ต่ำงๆ เพื่อจัดให้มีกำรฝึ กอบรม และ/หรือ
หลักสูตรกำรพัฒนำ เพื่อดำเนินกำรประเมินผลและควำมสำมำรถเพื่อกำรดำเนินกิจกรรมเกีย่ วกับควำมสัมพันธ์กบั
พนักงำน เพื่อจัดกำรและดำเนินกำรขอวีซ่ำและใบอนุญำตทำงำนของท่ำน เพื่อรวบรวมหลักฐำนสำหรับกำรลงโทษ
ทำงวินัยหรือกำรเลิกจ้ำง เพื่อกำหนดช่องทำงกำรติดต่อในกรณีฉุกเฉิน เพื่อกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยแรงงำนหรือ
กฎหมำยกำรจ้ำงงำน และวัตถุประสงค์อ่นื ๆ อันเกีย่ วเนื่องกับกำรสมัครงำน หรือกำรจ้ำงงำนของท่ำน
4.6 เพื่อกำรตรวจสอบและกำรยืนยันตัวตนของท่ำน
4.7 เพื่อกำรจัดกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรจัดกำรระบบกำรสื่อสำร กำรรักษำและตรวจสอบควำมปลอดภัยด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนด นโยบำย และขัน้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำนภำยในของบริษทั ฯ
4.8 เพื่อดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำย หรือคำสั ่งของหน่ วยงำนรัฐซึ่งรวมถึงหน่ วยงำนรัฐภำยนอก
ประเทศไทย และ/หรือให้ควำมร่วมมือกับศำลและหน่ วยงำนทีบ่ งั คับใช้กฎหมำย และเพื่อกำรสืบสวนสอบสวนหรือ
ป้ องกันอำชญำกรรม
4.9 เพื่อปกป้ องผลประโยชน์ทจ่ี ำเป็ นตำมกฎหมำย เช่น กำรตรวจจับ ป้ องกันควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สนิ ของบริษัทฯ
ซึง่ รวมไปถึงกำรใช้กล้องวงจรปิ ด และบันทึกภำพถ่ำย เพื่อติดตำมเฝ้ ำระวังเหตุกำรณ์
4.10 เพื่อพิสจู น์ตวั ตนของท่ำน เพื่อตรวจสอบว่ำมีกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อป้ องกันกำรทุจริต
รวมถึงกำรตรวจสอบภำยใน กำรจัดกำรทรัพย์สนิ เป็ นต้น
4.11 กรณีกำรขำย กำรโอน กำรควบรวม กำรฟื้ นฟูกจิ กำร หรือกรณีอ่นื ทีค่ ล้ำยกัน บริษทั ฯ อำจส่งหรือโอนข้อมูลของ
ท่ำนให้กบั บุคคลอื่นในฐำนะทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
4.12 เพื่อกำรจัดกำรควำมเสีย่ ง ตรวจสอบประสิทธิภำพ และประเมินควำมเสีย่ ง
4.13 เพื่อป้ องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวติ ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล
บริษัฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ ำนภำยใต้ห ลัก เกณฑ์หรือ ฐำนทำงกฎหมำย
ประกำรใดประกำรหนึ่งต่อไปนี้
1) เพื่อป้ องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวติ ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล
2) เพื่อปฏิบตั ิตำมสัญญำที่ท่ำน หรือองค์กรที่ท่ำนเป็ นตัวแทน เป็ นคู่สญ
ั ญำกับบริษัทฯ หรือเพื่อใช้ในกำร
ดำเนินกำรตำมคำขอของท่ำนก่อนเข้ำทำสัญญำนัน้
3) เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบตำมกฎหมำยของบริษทั ฯ และของบุคคลภำยนอก
4) เพื่อปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยทีบ่ งั คับใช้
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5) ในกรณีทจ่ี ำเป็ นต้องอำศัยควำมยินยอมจำกท่ำนสำหรับกิจกรรมบำงประเภทซึง่ เกีย่ วข้องกับกำรเก็บรวบรวม
ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน บริษทั ฯ จะขอควำมยินยอมจำกท่ำนก่อนกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ของท่ำน
ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ มีควำมจำเป็ นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำกท่ำนเพื่อปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยหรือสัญญำหรือมี
ควำมจำเป็ นต้องให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเพื่อเข้ำทำสัญญำ แล้วท่ำนไม่สำมำรถให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลแก่บริษทั ฯ เมื่อมีกำรร้องขอ
บริษทั ฯ อำจไม่สำมำรถปฏิบตั ติ ำมวัตถุประสงค์ทเ่ี กีย่ วข้องข้ำงต้นได้
5. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
5.1 บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็ น ระยะเวลำเท่ำที่จำเป็ น เพื่อดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ใ น
นโยบำยฯ นี้ และตำมหน้ำที่ภำยใต้กฎหมำย โดยหลังจำกข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไม่มคี วำมจำเป็ นหรือไม่มี
กฎหมำยให้สำมำรถเก็บได้อกี ต่อไป บริษทั ฯ จะลบหรือทำลำยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ท่ำนทรำบ
5.2 ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูลอำจแตกต่ำงกันขึน้ อยู่กบั วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีทจ่ี ะ
นำข้อมูลส่วนบุคคลมำใช้เป็ นระยะเวลำสัน้ ๆ เช่น เพื่องำนใดงำนหนึ่งเป็ นกำรเฉพำะ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในกำร
สรรหำบุคลำกร บริษทั ฯ อำจลบหรือทำลำยข้อมูลนัน้ หลังสิน้ สุดระยะเวลำดังกล่ำว
5.3 ท่ำนมีสทิ ธิทจ่ี ะให้บริษทั ฯ ลบ ทำลำย หรือทำให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลทีไ่ ม่สำมำรถระบุตวั ท่ำนได้ในบำงกรณี
เว้นแต่บริษทั ฯ มีควำมจำเป็ นทีจ่ ะต้องเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ตำมกฎหมำยกำหนด
6. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั ฯ มีกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลร่วมกันกับบริษทั ในกลุ่ม AGC ดังแสดงในตำรำงด้ำนล่ำง
ผูใ้ ช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลร่วมกัน

บริษทั ในกลุม่ AGC
(รำยชื่อบริษทั ฯ ตำมเอกสำรแนบท้ำย)

ข้อมูลส่วนบุคคลทีใ่ ช้รว่ มกัน

ชื่อ, ทีอ่ ยู่, หมำยเลขโทรศัพท์, หมำยเลขโทรสำร, ทีอ่ ยู่อเี มล์,
สถำนทีท่ ำงำน (แผนก, ตำแหน่งงำน, รำยละเอียดกำรติดต่อ
เป็ นต้น)

วัตถุประสงค์ของกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ร่วมกัน

ตำมทีอ่ ธิบำยไว้ใน “วัตถุประสงค์ในกำรรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคล” ด้ำนบน

ผูร้ บั ผิดชอบในกำรจัดกำรข้อมูลส่วน
บริษทั เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
บุคคล
ประธำนบริษทั และ ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนวำงแผนองค์กร
บริษัทฯ อำจมีควำมจำเป็ นในกำรโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังบุคคล หน่ วยงำนต่ำงประเทศหรือองค์กร
ระหว่ำงประเทศ ที่มไิ ด้มมี ำตรฐำนด้ำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ตำมที่คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลกำหนด ในกรณีดงั กล่ำว บริษทั ฯ จะทำให้ม ั ่นใจว่ำกำรโอนข้อมูลดังกล่ำวชอบด้วยกฎหมำย
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะไม่เปิ ดเผยหรือให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำนแก่บุคคลทีส่ ำม เว้นแต่
(1) ท่ำนได้ให้ควำมยินยอม
(2) ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ อบให้แก่ผรู้ บั เหมำ (และผูร้ บั เหมำช่วง) ทัง้ หมดหรือบำงส่วนในขอบเขตทีจ่ ำเป็ นเพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ของกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
(3) ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผทู้ ร่ี ะบุไว้ในหัวข้อ “ผูใ้ ช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลร่วมกัน” ด้ำนบน
4

(4) กำรเปิ ดเผยหรือกำรส่งข้อมูลตำมกฎหมำย
(5) กำรเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อชีวติ ร่ำงกำย ทรัพย์สนิ ของบุคคล ซึง่ อยู่ในภำวะทีไ่ ม่อำจให้ควำมยินยอม
ได้ หรือ
(6) มีควำมจำเป็ นต้องร่วมมือกับรัฐบำลหรือหน่ วยงำนรำชกำร ซึ่งกำรให้ควำมยินยอมอำจส่งผลกระทบต่อกำร
ปฏิบตั หิ น้ำทีด่ งั กล่ำว
7. สิ ทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
7.1 สิทธิในกำรถอนควำมยินยอม
เมื่อท่ำนให้ควำมยินยอมกับบริษทั ฯ เพื่อวัตถุประสงค์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดโดยเฉพำะแล้ว ท่ำนมีสทิ ธิถอน
ควำมยินยอมเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่เป็ นกรณีท่มี ขี อ้ จำกัดสิทธิตำมกฎหมำย หรือเกี่ยวข้องกับสัญญำที่ให้
ประโยชน์แก่ท่ำน
7.2 สิทธิในกำรขอเข้ำถึงและขอรับสำเนำข้อมูลส่วนบุคคล
ท่ำนมีสทิ ธิในกำรขอเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน และขอให้บริษทั ฯ ทำสำเนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว
ให้แก่ท่ำน
7.3 สิทธิในกำรขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล
ท่ำนมีสทิ ธิในกำรขอให้บริษทั ฯ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนทีท่ ่ำนให้ไว้กบั บริษทั ฯ ไปยังผูค้ วบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลรำยอื่นหรือตัวท่ำนเองด้วยเหตุบำงประกำรได้ ทัง้ นี้ สิทธิในกำรขอให้โอนนี้ใช้เฉพำะกรณีของ
ข้อมูลส่วนบุคคลทีท่ ่ำนส่งมอบให้แก่บริษทั ฯ และกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่ำวได้กระทำโดยอำศัยควำมยินยอมของท่ำน หรือในกรณีท่ขี อ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่ำวจำเป็ นต้อง
ได้รบั กำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยเพื่อให้สำมำรถปฏิบตั ติ ำมภำระข้อผูกพันภำยใต้สญ
ั ญำได้
เท่ำนัน้
7.4 สิทธิในกำรคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ท่ำนมีสทิ ธิในกำรคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนด้วยเหตุบำงประกำรได้
7.5 สิทธิในกำรขอให้ระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ท่ำนมีสทิ ธิในกำรขอให้บริษทั ฯ ระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำนด้วยเหตุบำงประกำรได้
7.6 สิทธิในกำรขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล
ท่ำนมีสทิ ธิในกำรขอให้บริษทั ฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนด้วยเหตุบำงประกำรได้
7.7 สิทธิในกำรแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
ท่ำนมีสทิ ธิในกำรขอให้บริษทั ฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนทีไ่ ม่ถูกต้อง ไม่เป็ นปั จจุบนั หรือไม่สมบูรณ์
โดยบริษทั ฯ จะดำเนินกำรตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง ในกรณีทท่ี ่ำนขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลบำงอย่ำง
ที่บริษัทฯ พิจำรณำแล้วว่ำมีควำมจำเป็ นต้องยืนยันตัวตนท่ำนเพิม่ เติม บริษัทฯ จะขอเอกสำรและ/หรือ
ข้อมูลเพิม่ เติม
ท่ำนสำมำรถติดต่อเจ้ำหน้ำทีข่ องบริษทั ฯ ตำมข้อ 11 เพื่อยื่นคำร้องขอใช้สทิ ธิขำ้ งต้น อนึ่ง บริษทั ฯ มีสทิ ธิใน
กำรปฏิเสธคำร้องขอทีเ่ ป็ นกำรใช้สทิ ธิโดยไม่สุจริต คำร้องขอทีไ่ ม่สมเหตุสมผล คำร้องขอทีก่ ฎหมำยไม่ได้บญ
ั ญัติ
ไว้ และ/หรือคำร้องขอทีไ่ ม่สำมำรถปฏิบตั ไิ ด้จริง นอกจำกนี้ บริษทั ฯ มีสทิ ธิในกำรปฏิเสธคำร้องขอของท่ ำนตำม
หลักเกณฑ์ท่กี ฎหมำยกำหนด ทัง้ นี้ ท่ำนมีสทิ ธิในกำรร้องเรียนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลตำมหลักเกณฑ์ทก่ี ฎหมำยกำหนด
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8. การใช้คกุ กี้
บริษัทฯ ใช้ "คุกกี้" ในบำงบริกำรบนเว็บไซต์ เพื่อให้สำมำรถวิเครำะห์ ทำงสถิติเกี่ยวกับกำรเข้ำถึงและกำรใช้งำน
เว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำร กำรใช้งำนคุกกี้จะไม่ละเมิดควำมเป็ นส่วนตัวหรือกำรใช้คอมพิวเตอร์ของท่ำน
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจำกกำรใช้งำนเว็บไซต์ต่อสำธำรณะ
* คุกกี:้ เทคโนโลยีทช่ี ่วยให้เว็บไซต์สำมำรถจดจำข้อมูลกำรใช้งำนจำกคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังเว็บไซต์นนั ้ ได้
9. บันทึกการเข้าถึง
เว็บไซต์บริษัทฯ จะบันทึกข้อมูลกำรเข้ำถึง ซึ่งเป็ นข้อมูลพื้นฐำนของระบบคอมพิวเตอร์ท่เี ข้ำถึงเว็บไซต์ ข้อมูล กำร
เข้ำถึงดังกล่ำวจะไม่มขี อ้ มูลใดๆ ทีส่ ำมำรถระบุตวั บุคคลได้ บริษทั ฯ รวบรวมข้อมูลเพื่อทำกำรวิเครำะห์ทำงสถิติเกี่ยวกับ
กำรใช้งำนเว็บไซต์ของท่ำนเพื่อปรังปรุงพัฒนำต่อไป
ในกำรรวบรวมและวิเครำะห์บนั ทึกกำรเข้ำ เวปไซต์ ได้มกี ำรติดตัง้ เครื่องมือในกำรเก็บและวิเครำะห์ขอ้ มูลกำรเข้ำชม
เว็บไซต์ Google Analytics บนเว็บไซต์น้ี
Google Analytics ใช้คุกกีเ้ พื่อติดตำมข้อมูลพฤติกรรมของผูเ้ ยีย่ มชมเว็บไซต์ โดยข้อมูลเหล่ำนี้ไม่มขี อ้ มูลส่วนบุคคลที่
ระบุตวั ผูใ้ ช้และจะได้รบั กำรจัดกำรตำมนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวของ Google
สำมำรถศึกษำข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวของ Google ได้จำก
http://www.google.com/privacy.html.
10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
ในบำงกรณี เว็บไซต์อำจมีกำรลิงก์ไปยังเว็บไซต์อ่นื ทีน่ อกเหนือจำกเว็บไซต์ของบริษทั ฯ หรือ AGC Group บริษทั ฯ
จะไม่ ร ับ ผิด ชอบต่ อ กำรคุ้ม ครองข้อ มูลส่ ว นบุ ค คลหรือ เนื้ อ หำบนเว็บ ไซต์ใ ดๆ ที่เ ชื่อ มโยงกับ เว็บ ไซต์ข องบริษัท ฯ ที่
นอกเหนือจำกเว็บไซต์ของตนเองหรือของ AGC Group
11. วิ ธีติดต่อบริษทั ฯ
หำกท่ำนต้องกำรสอบถำมเพิม่ เติมหรือต้องกำรใช้สทิ ธิของท่ำนตำมนโยบำยฯ นี้ ท่ำนสำมำรถติดต่อ บริษทั ฯ ได้ทำง
เว็บไซต์ (https://www.agc-automotive.co.th/ติดต่อเรำ)
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เอกสารแนบท้าย
รำยชื่อบริษทั ฯ ในกลุ่ม AGC ดังนี้
1. บริษทั เอจีซี แฟลทกลำส (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
2. บริษทั เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
3. บริษทั เอจีซี เทคโน กลำส (ประเทศไทย) จำกัด
4. บริษทั เอจีซี ไมโคร กลำส (ประเทศไทย) จำกัด
5. บริษทั เอจีซี เทคโนโลยี โซลูชนั ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
6. บริษทั วีนิไทย จำกัด (มหำชน)
7. บริษทั เอจีซี เคมิคอลส์ เซำท์อสี ท์ เอเซีย จำกัด
8. บริษทั เอจีซี แอดวำนซ์ บิสเนส เอ็กซ์เปิ รท์ ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
9. เอจีซี ออโตโมทีฟ (มำเลเซีย) ประเทศมำเลเซีย
10. เอจีซี ออโตโมทีฟ เวียดนำม ประเทศเวียดนำม
11. บริษทั ฯ ในเครือเอจีซที อ่ี ยู่ตำ่ งประเทศ
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