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นโยบายคุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคล 

  

บรษิทั เอจซี ีออโตโมทฟี (ประเทศไทย) จ ำกดั และบรษิทัฯ ในกลุ่มเอจซีี (ซึ่งต่อไปนี้จะเรยีกว่ำ “บริษทัฯ”) ตระหนักถงึ
ควำมส ำคญัต่อกำรคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล  จึงก ำหนดนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (ต่อไปนี้เรียกว่ำ 
"นโยบาย") เพื่อปกป้องควำมเป็นส่วนตวัของขอ้มลูส่วนบุคคลและปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งตำมกฎหมำยหรอืกฎระเบยีบว่ำดว้ย
กำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในกำรท ำธุรกจิบรษิทั ดงัต่อไปนี้: 
 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
      “ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมำยถงึ ขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคลซึง่ท ำใหส้ำมำรถระบุตวับุคคลนัน้ได ้ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อม แต่
ไม่รวมถงึขอ้มลูของผูถ้งึแก่กรรมโดยเฉพำะ 

2. แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคล 
ขอ้มลูส่วนบุคคลทีบ่รษิทัฯ เกบ็รวบรวมมำจำกแหล่งขอ้มลูทีห่ลำกหลำย เช่น 
1) ขอ้มลูทีไ่ดร้บัโดยตรงจำกท่ำน ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของกำรเขำ้เป็นผูร้บัเหมำ คู่คำ้หรอืพนัธมติรทำงธุรกจิกบับรษิทัฯ  
2) ขอ้มลูทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจำกบุคคลภำยนอก ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของกำรเขำ้เป็นคู่คำ้หรอืพนัธมติรทำงธุรกจิกบับรษิทัฯ 

เช่น ขอ้มูลตดิต่อ ขอ้มูลทำงกำรคำ้ ขอ้มูลจำกลูกคำ้ของบรษิทัฯ หรอืลูกคำ้ของท่ำน ขอ้มูลจำกหน่วยงำนทีบ่งัคบั
ใชก้ฎหมำย เป็นตน้ 

3) กำรตดิต่อสื่อสำร ประสำนงำนในกำรด ำเนินกจิกรรมทำงธุรกจิ กำรสนทนำระหว่ำงท่ำนบรษิทัฯ รวมถงึบนัทกึกำร
สนทนำผ่ำนทำงโทรศพัท ์จดหมำย อเีมล ์บนัทกึขอ้ควำม หรอืวธิกีำรอื่นใด 

4) ขอ้มลูทีบ่รษิทัฯ ไดร้บั หรอือำจไดร้บัเมื่อท่ำนใชง้ำนเวบ็ไซตห์รอืแอพพลเิคชัน่ของบรษิทัฯ 
5) กำรส ำรวจกำรใชง้ำนและควำมต้องกำรส ำหรบัผลติภณัฑแ์ละบรกิำรของบรษิทัฯ และกำรปรบัปรุงผลติภณัฑแ์ละ

บรกิำรของบรษิทัฯ 
      บรษิัทฯ ได้รบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนมำจำกบุคคลทีส่ำมซึ่งมสีทิธเิปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยชอบดว้ย
กฎหมำย รวมถงึบรษิทัในกลุ่มเอจซี ีตวัแทนและผูร้บัจำ้งช่วงของบรษิทัฯ เพื่อช่วยใหบ้รษิทัฯ สำมำรถด ำเนินกำรผลติและ
ใหบ้รกิำรแก่ท่ำน โดยไดร้บัขอ้มลูผ่ำนทำงอเีมล ไดร้บัแจง้ทำงโทรศพัท์ ไดร้บัเป็นเอกสำร หรอืช่องทำงอเิลก็ทรอนิกสใ์ดๆ 
ซึ่งผู้ที่เปิดเผยมสีิทธใิห้ขอ้มูลส่วนบุคคลได้โดยชอบด้วยกฎหมำย หรือได้รบัข้อมูลจำกขัน้ตอนกำรให้บริกำรต่ำงๆ ใน
ลกัษณะเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัฯ เกบ็รวบรวมเองตำมทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ 

 
3. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ เกบ็รวบรวม 

3.1 ขอ้มลูส่วนบุคคลทีบ่รษิทัฯ เกบ็รวบรวมขึน้อยู่กบัรปูแบบกำรตดิต่อหรอืควำมเกีย่วขอ้งกนัระหว่ำงท่ำนกบับรษิทัฯ 
บรษิทัฯ อำจเกบ็รวมรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรอืโอนไปยงัต่ำงประเทศ โดยขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้รวมถงึขอ้มูลทีม่ี
ลกัษณะดงัต่อไปนี้ 

1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล เพศ อำยุ อำชีพ คุณสมบัติ ต ำแหน่งงำน สญัชำติ 
ประเทศที่พ ำนัก วนัเกิด สถำนภำพทำงกำรสมรส จ ำนวนสมำชกิในครอบครวัและบุตร (เช่น ชื่อ เพศ 
อำยุ) ขอ้มูลบนบตัรทีอ่อกโดยรฐับำล (เช่น เลขทีบ่ตัรประจ ำตวัประชำชน เลขประกนัสงัคม เลขหนังสอื
เดนิทำง เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษอีำกร ขอ้มูลใบอนุญำตขบัขีร่ถยนต์ หรอืเอกสำรระบุตวัตนทีม่ลีกัษณะ
เดยีวกนั) รำยละเอยีดกำรเขำ้เมอืง (เช่น วนัทีเ่ดนิทำงมำถงึและเดนิทำงออกประเทศ) ลำยมอืชื่อ เสยีง 
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เสยีงทีบ่นัทกึ รปูถ่ำย เคำ้โครงลกัษณะใบหน้ำเพื่อกำรจดจ ำ ภำพจำกกลอ้งวงจรปิด สถำนทีท่ ำงำน วุฒิ
กำรศกึษำ ขอ้มูลประกนัภยั ป้ำยทะเบยีนรถ ทะเบยีนบ้ำน รำยรบัภำยในครวัเรอืน เงนิเดอืน รำยรบั
ส่วนตวั รำยละเอยีดกำรสมคัรงำน (เช่น ประวตัส่ิวนตวัแบบย่อ และ/หรอืขอ้มูลสมคัรงำน บุคคลอ้ำงองิ 
ขอ้มลูทีบ่นัทกึและสมัภำษณ์) และขอ้มลูส่วนตวัอื่นๆ ทีไ่ดม้อบใหแ้ก่บรษิทัฯ 

2) ขอ้มูลทีใ่ชต้ดิต่อ เช่น ทีอ่ยู่ทำงไปรษณีย์ ขอ้มูลกำรจดัส่ง ทีอ่ยู่ส ำหรบัส่งใบแจง้หนี้ หมำยเลขโทรศพัท์ 
หมำยเลขโทรสำร ที่อยู่อีเมล ไลน์ไอด ี(LINE ID) และบญัชผีู้ใชใ้นเวบ็ไซต์โซเชยีลมเีดยีอื่นๆ ขอ้มูลผู้
ตดิต่อของท่ำน และขอ้มลูเพื่อกำรตดิต่ออื่นๆ ทีไ่ดม้อบใหแ้ก่บรษิทัฯ 

3) ขอ้มลูทำงกำรเงนิ เช่น ขอ้มลูบญัชธีนำคำร และขอ้มลูดำ้นกำรเงนิอื่นๆ 
4) ขอ้มูลธุรกรรม เช่น รำยละเอียดกำรช ำระเงินให้แก่ท่ำน และจำกท่ำน วนัที่และ/หรอืเวลำที่ช ำระเงิน 

จ ำนวนเงนิทีช่ ำระ และรำยละเอยีดอื่นๆ ของบรกิำรหรอืผลติภณัฑ์ทีท่่ำนจดัหำใหบ้รษิทัฯ หรอืรบัจำก
บรษิทัฯ 

5) ขอ้มลูดำ้นกำรตลำดและกำรสื่อสำร เช่น ช่องทำงในกำรรบัขอ้มลูตดิต่อจำกบรษิทัฯ บรษิทัในเครอืของเอ
จซี ีบรษิทัคู่คำ้ และบรษิทัอื่นๆ และรำยละเอยีดอื่นๆ ในกำรตดิต่อสื่อสำร 

6) ขอ้มูลทำงเทคนิค เช่น เลขที่อยู่ไอพหีรอือินเทอร์เน็ตโพรโทคอล ( IP address) คุกกี้ ขอ้มูลกำรเข้ำสู่
ระบบ (Login) รหสัอุปกรณ์ (Device ID) ประวตัิกำรค้นหำ ขอ้มูลและรูปแบบกำรเรยีกดู ประเภทและ
เวอร์ชัน่ของเบรำว์เซอร์ กำรตัง้ค่ำเขตเวลำ (Time zone setting) และต ำแหน่งที่ตัง้ และข้อมูลทำง
เทคนิคอื่นๆ จำกกำรใชบ้นแพลตฟอรม์และระบบปฏบิตักิำร 

7) ขอ้มลูทีล่ะเอยีดอ่อน เช่น ขอ้มลูลำยนิ้วมอื ระบบจดจ ำใบหน้ำ ขอ้มลูสุขภำพหรอืสภำพทำงร่ำงกำยหรอื
จติใจ หมู่เลอืด ประวตัทิำงกำรแพทย ์ภำวะทุพพลภำพ และขอ้มลูอื่นๆ ทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั 

3.2 หำกท่ำนใหข้อ้มูลของบุคคลอื่นแก่บรษิทัฯ เช่น ชื่อ นำมสกุล รำยละเอยีดทีอ่ยู่ และหมำยเลขโทรศพัท์ ของผูร้บั
ผลประโยชน์ ผูต้ดิต่อในกรณีฉุกเฉิน และบุคคลอำ้งองิหรอืรบัรอง ท่ำนตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำท่ำนมอี ำนำจทีจ่ะ
กระท ำได้และบรษิัทฯ ได้รบัอนุญำตอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยให้ใชข้อ้มูลของบุคคลเหล่ำนัน้ตำมนโยบำยฯ  นี้ 
โปรดแจง้นโยบำยฯ นี้แก่ท่ำนแหล่ำนัน้เพื่อใหร้บัทรำบและ/หรอืขอควำมยนิยอม (เวน้แต่มขีอ้ยกเวน้ควำมยนิยอม
ตำมกฎหมำย) ใหส่้งมอบขอ้มลูดงักล่ำวใหแ้ก่บรษิทัฯ ตำมนโยบำยฯ นี้ 

3.3 บรษิัทฯ จะไม่ใชข้อ้มูลทีล่ะเอยีดอ่อน เช่น เชื้อชำติ ศำสนำ ควำมคดิเหน็ทำงกำรเมอืง ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูล
ลำยนิ้วมอื ระบบจดจ ำใบหน้ำ ขอ้มูลสุขภำพหรอืสภำพทำงร่ำงกำยหรอืจติใจ หมู่เลอืด ประวตัิทำงกำรแพทย์ 
ภำวะทุพพลภำพ และประวตัอิำชญำกรรม และขอ้มูลอื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั เวน้แต่ในกรณีทีก่ฎหมำยบญัญตัิ
ใหส้ำมำรถท ำได ้หรอืเมื่อท่ำนใหค้วำมยนิยอมโดยชดัแจง้ 

3.4 ท่ำนจะตอ้งท ำกำรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำขอ้มลูส่วนบุคคลทัง้หมดทีใ่หไ้วเ้ป็นขอ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้นและเป็นจรงิ 
 
4. วตัถปุระสงคใ์นการรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล  

บรษิทัฯ เกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงคต์่อไปนี้ (เรยีกรวมกนัว่ำ “วตัถุประสงค”์) 
4.1 เพื่อเขำ้ท ำสญัญำและปฏิบตัิหน้ำที่ตำมสญัญำ หรอืขอ้ผูกพนัใดๆ ก็ตำมที่มรี่วมกบัท่ำน หรอืองค์กรที่ท่ำนเป็น

ตวัแทน เพื่อปฏบิตักิำรและด ำเนินกำรอนัเกีย่วเน่ืองกบั กำรใหบ้รกิำร หรอืผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ 
4.2 เพื่อตดิต่อสื่อสำรกบัท่ำนตำมทีท่่ำนรอ้งขอ หรอืเกี่ยวขอ้งกบับรกิำรและผลติภณัฑ์ต่ำงๆ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก

ใหแ้ก่ท่ำนในกำรใชบ้รกิำรและผลติภณัฑ์ เพื่อกำรด ำเนินกำรใหค้วำมช่วยเหลอื ประสำนงำน รบัฟังควำมคดิเหน็ 
หรอืขอ้รอ้งเรยีนต่ำงๆ 
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4.3 เพื่อปรบัปรุงกำรด ำเนินธุรกจิ บรกิำร และผลติภณัฑ์ รวมถงึกำรวจิยัและพฒันำกำรด ำเนินธุรกจิในกำรใหบ้รกิำร
และผลติภณัฑ์ หรอืกำรประเมนิประสทิธภิำพในกำรท ำงำนของพนักงำน และเพื่อกำรพฒันำหลกัสูตรฝึกอบรมแก่
พนักงำน 

4.4 เพื่อกำรแจง้ขอ้มลูขำ่วสำร กำรประชำสมัพนัธ ์กำรสื่อสำร เกีย่วกบัธุรกจิและกำรตลำด ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรของ
บรษิัทฯ ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมล์ โทรศพัท์ โทรสำร ไปรษณีย์ SMS MMS ระบบปฏิบตัิกำร หรอืสื่อสงัคมออนไลน์
ต่ำงๆ 

4.5 เพื่อกำรสรรหำบุคลำกรและกำรจ้ำงงำน เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของท่ำนในฐำนะผู้สมัครงำน และกำร
ตรวจสอบกำรอ้ำงองิและคุณสมบตัขิองท่ำน เพื่อจดัหำสทิธปิระโยชน์และสวสัดกิำร เพื่อด ำเนินกำรกำรเรยีกร้อง
สวสัดกิำรของท่ำนและครอบครวั เพื่อด ำเนินกำรอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรจดัหำสวสัดกิำร เช่น กำรเดนิทำง เพื่อ
จดัหำบริกำรที่เกี่ยวขอ้งกับงำน สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและอุปกรณ์ต่ำงๆ เพื่อจดัให้มีกำรฝึกอบรม และ/หรือ
หลกัสตูรกำรพฒันำ เพื่อด ำเนินกำรประเมนิผลและควำมสำมำรถเพื่อกำรด ำเนินกจิกรรมเกีย่วกบัควำมสมัพนัธ์กบั
พนักงำน เพื่อจดักำรและด ำเนินกำรขอวซี่ำและใบอนุญำตท ำงำนของท่ำน เพื่อรวบรวมหลกัฐำนส ำหรบักำรลงโทษ
ทำงวนิัยหรอืกำรเลกิจำ้ง เพื่อก ำหนดช่องทำงกำรตดิต่อในกรณีฉุกเฉิน เพื่อกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยแรงงำนหรอื
กฎหมำยกำรจำ้งงำน และวตัถุประสงคอ์ื่นๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบักำรสมคัรงำน หรอืกำรจำ้งงำนของท่ำน 

4.6 เพื่อกำรตรวจสอบและกำรยนืยนัตวัตนของท่ำน 
4.7 เพื่อกำรจดักำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ กำรจดักำรระบบกำรสื่อสำร กำรรกัษำและตรวจสอบควำมปลอดภยัดำ้น

เทคโนโลยสีำรสนเทศ เพื่อปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนด นโยบำย และขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนภำยในของบรษิทัฯ 
4.8 เพื่อด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำย หรอืค ำสัง่ของหน่วยงำนรฐัซึ่งรวมถงึหน่วยงำนรฐัภำยนอก

ประเทศไทย และ/หรอืใหค้วำมร่วมมอืกบัศำลและหน่วยงำนทีบ่งัคบัใชก้ฎหมำย และเพื่อกำรสบืสวนสอบสวนหรอื
ป้องกนัอำชญำกรรม 

4.9 เพื่อปกป้องผลประโยชน์ทีจ่ ำเป็นตำมกฎหมำย เช่น กำรตรวจจบั ป้องกนัควำมเสยีหำยแก่ทรพัย์สนิของบรษิัทฯ  
ซึง่รวมไปถงึกำรใชก้ลอ้งวงจรปิด และบนัทกึภำพถ่ำย เพื่อตดิตำมเฝ้ำระวงัเหตุกำรณ์  

4.10  เพื่อพสิจูน์ตวัตนของท่ำน เพื่อตรวจสอบว่ำมกีำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและกฎระเบยีบอื่นๆ เพื่อป้องกนักำรทุจรติ     
       รวมถงึกำรตรวจสอบภำยใน กำรจดักำรทรพัยส์นิ เป็นตน้ 
4.11  กรณีกำรขำย กำรโอน กำรควบรวม กำรฟ้ืนฟูกจิกำร หรอืกรณีอื่นทีค่ลำ้ยกนั บรษิทัฯ อำจส่งหรอืโอนขอ้มลูของ  

 ท่ำนใหก้บับุคคลอื่นในฐำนะทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 
4.12  เพื่อกำรจดักำรควำมเสีย่ง ตรวจสอบประสทิธภิำพ และประเมนิควำมเสีย่ง 
4.13  เพื่อป้องกนัหรอืระงบัอนัตรำยต่อชวีติ ร่ำงกำย หรอืสุขภำพของบุคคล 

 

บริษัฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนภำยใต้หลกัเกณฑ์หรือฐำนทำงกฎหมำย 
ประกำรใดประกำรหนึ่งต่อไปนี้ 

1) เพื่อป้องกนัหรอืระงบัอนัตรำยต่อชวีติ ร่ำงกำย หรอืสุขภำพของบุคคล 
2) เพื่อปฏิบตัิตำมสญัญำที่ท่ำน หรือองค์กรที่ท่ำนเป็นตัวแทน เป็นคู่สญัญำกับบริษัทฯ หรือเพื่อใช้ในกำร

ด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนก่อนเขำ้ท ำสญัญำนัน้ 
3) เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบตำมกฎหมำยของบรษิทัฯ และของบุคคลภำยนอก 
4) เพื่อปฏบิตัติำมกฎหมำยทีบ่งัคบัใช ้
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5) ในกรณีทีจ่ ำเป็นตอ้งอำศยัควำมยนิยอมจำกท่ำนส ำหรบักจิกรรมบำงประเภทซึง่เกีย่วขอ้งกบักำรเกบ็รวบรวม 
ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน บรษิทัฯ จะขอควำมยนิยอมจำกท่ำนก่อนกำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคล
ของท่ำน 

     ในกรณีทีบ่รษิทัฯ มคีวำมจ ำเป็นต้องเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจำกท่ำนเพื่อปฏบิตัติำมกฎหมำยหรอืสญัญำหรอืมี
ควำมจ ำเป็นตอ้งใหข้อ้มลูส่วนบุคคลเพื่อเขำ้ท ำสญัญำ แล้วท่ำนไม่สำมำรถให้ขอ้มลูส่วนบุคคลแก่บรษิทัฯ เมื่อมกีำรรอ้งขอ 
บรษิทัฯ อำจไม่สำมำรถปฏบิตัติำมวตัถุประสงคท์ีเ่กีย่วขอ้งขำ้งตน้ได้ 
 
5. ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล 

5.1 บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลำเท่ำที่จ ำเป็น เพื่อด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ใน
นโยบำยฯ นี้ และตำมหน้ำที่ภำยใต้กฎหมำย โดยหลงัจำกขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไม่มคีวำมจ ำเป็นหรอืไม่มี
กฎหมำยใหส้ำมำรถเกบ็ไดอ้กีต่อไป บรษิทัฯ จะลบหรอืท ำลำยขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้่ำนทรำบ 

5.2 ระยะเวลำในกำรเกบ็ขอ้มลูอำจแตกต่ำงกนัขึน้อยู่กบัวตัถุประสงคใ์นกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล ในกรณีทีจ่ะ
น ำขอ้มูลส่วนบุคคลมำใชเ้ป็นระยะเวลำสัน้ๆ เช่น เพื่องำนใดงำนหนึ่งเป็นกำรเฉพำะ หรอืเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำร
สรรหำบุคลำกร บรษิทัฯ อำจลบหรอืท ำลำยขอ้มลูนัน้หลงัสิน้สุดระยะเวลำดงักล่ำว 

5.3 ท่ำนมสีทิธทิีจ่ะใหบ้รษิทัฯ ลบ ท ำลำย หรอืท ำใหข้อ้มลูส่วนบุคคลเป็นขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถระบุตวัท่ำนไดใ้นบำงกรณี 
เวน้แต่บรษิทัฯ มคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งเกบ็รกัษำขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนไวต้ำมกฎหมำยก ำหนด 

 

6. การแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคล 

      บรษิทัฯ มกีำรใชข้อ้มลูส่วนบุคคลร่วมกนักบับรษิทัในกลุ่ม AGC ดงัแสดงในตำรำงดำ้นล่ำง 

ผูใ้ชข้อ้มลูส่วนบุคคลร่วมกนั  บรษิทัในกลุ่ม AGC  
(รำยชื่อบรษิทัฯ ตำมเอกสำรแนบทำ้ย) 

ขอ้มลูส่วนบุคคลทีใ่ชร้ว่มกนั  ชื่อ, ทีอ่ยู่, หมำยเลขโทรศพัท,์ หมำยเลขโทรสำร, ทีอ่ยู่อเีมล,์ 
สถำนทีท่ ำงำน (แผนก, ต ำแหน่งงำน, รำยละเอยีดกำรตดิต่อ 
เป็นตน้) 

วตัถุประสงคข์องกำรใชข้อ้มลูส่วนบุคคล
ร่วมกนั 

ตำมทีอ่ธบิำยไวใ้น “วตัถุประสงค์ในกำรรวบรวมขอ้มลูส่วน
บุคคล” ดำ้นบน  

ผูร้บัผดิชอบในกำรจดักำรขอ้มลูส่วน
บุคคล  

บรษิทั เอจซี ีออโตโมทฟี (ประเทศไทย) จ ำกดั  
ประธำนบรษิทั และ ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนวำงแผนองคก์ร 

        บริษัทฯ อำจมีควำมจ ำเป็นในกำรโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงับุคคล หน่วยงำนต่ำงประเทศหรือองค์กร
ระหว่ำงประเทศ ที่มไิด้มมีำตรฐำนด้ำนกำรคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่เพยีงพอ ตำมที่คณะกรรมกำรคุ้มครองขอ้มูลส่วน
บุคคลก ำหนด ในกรณีดงักล่ำว บรษิทัฯ จะท ำใหม้ัน่ใจว่ำกำรโอนขอ้มลูดงักล่ำวชอบดว้ยกฎหมำย  

        ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะไม่เปิดเผยหรอืใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนแก่บุคคลทีส่ำม เวน้แต่ 

(1) ท่ำนไดใ้หค้วำมยนิยอม 
(2) ขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่อบใหแ้ก่ผูร้บัเหมำ (และผูร้บัเหมำช่วง) ทัง้หมดหรอืบำงส่วนในขอบเขตทีจ่ ำเป็นเพื่อให้

บรรลุวตัถุประสงคข์องกำรใชข้อ้มลูส่วนบุคคล 
(3) ขอ้มลูส่วนบุคคลแก่ผูท้ีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้ “ผูใ้ชข้อ้มลูส่วนบุคคลร่วมกนั” ดำ้นบน 
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(4) กำรเปิดเผยหรอืกำรส่งขอ้มลูตำมกฎหมำย 
(5) กำรเปิดเผยขอ้มลูเพื่อประโยชน์ต่อชวีติ ร่ำงกำย ทรพัยส์นิของบุคคล ซึง่อยู่ในภำวะทีไ่ม่อำจใหค้วำมยนิยอม

ได ้หรอื 
(6) มคีวำมจ ำเป็นต้องร่วมมอืกบัรฐับำลหรอืหน่วยงำนรำชกำร ซึ่งกำรใหค้วำมยนิยอมอำจส่งผลกระทบต่อกำร

ปฏบิตัหิน้ำทีด่งักล่ำว 
7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบคุคล  

7.1 สทิธใินกำรถอนควำมยนิยอม  
เมื่อท่ำนใหค้วำมยนิยอมกบับรษิทัฯ เพื่อวตัถุประสงค์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดโดยเฉพำะแล้ว ท่ำนมสีทิธถิอน
ควำมยนิยอมเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มขีอ้จ ำกัดสิทธติำมกฎหมำย หรือเกี่ยวขอ้งกบัสญัญำที่ให้
ประโยชน์แก่ท่ำน 

7.2 สทิธใินกำรขอเขำ้ถงึและขอรบัส ำเนำขอ้มลูส่วนบุคคล 
ท่ำนมสีทิธใินกำรขอเขำ้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน และขอใหบ้รษิทัฯ ท ำส ำเนำขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่ำว
ใหแ้ก่ท่ำน 

      7.3 สทิธใินกำรขอใหโ้อนขอ้มลูส่วนบุคคล 
ท่ำนมสีทิธใินกำรขอใหบ้รษิทัฯ โอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนทีท่่ำนใหไ้วก้บับรษิทัฯ ไปยงัผูค้วบคุมขอ้มลู
ส่วนบุคคลรำยอื่นหรอืตวัท่ำนเองดว้ยเหตุบำงประกำรได ้ทัง้นี้ สทิธใินกำรขอใหโ้อนนี้ใชเ้ฉพำะกรณีของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลทีท่่ำนส่งมอบใหแ้ก่บรษิทัฯ และกำรเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอื เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ดงักล่ำวได้กระท ำโดยอำศยัควำมยนิยอมของท่ำน หรอืในกรณีที่ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวจ ำเป็นต้อง
ได้รบักำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรอื เปิดเผยเพื่อใหส้ำมำรถปฏิบตัติำมภำระขอ้ผูกพนัภำยใต้สญัญำได้
เท่ำนัน้ 

      7.4 สทิธใินกำรคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล  
ท่ำนมสีทิธใินกำรคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนดว้ยเหตุบำงประกำรได ้

      7.5 สทิธใินกำรขอใหร้ะงบักำรใชข้อ้มลูส่วนบุคคล 
ท่ำนมสีทิธใินกำรขอใหบ้รษิทัฯ ระงบักำรใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนดว้ยเหตุบำงประกำรได้ 

      7.6 สทิธใินกำรขอใหล้บขอ้มลูส่วนบุคคล  
ท่ำนมสีทิธใินกำรขอใหบ้รษิทัฯ ลบขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนดว้ยเหตุบำงประกำรได้ 

      7.7 สทิธใินกำรแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง  
ท่ำนมสีทิธใินกำรขอใหบ้รษิทัฯ แกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนทีไ่ม่ถูกตอ้ง ไม่เป็นปัจจุบนัหรอืไม่สมบูรณ์ 
โดยบรษิทัฯ จะด ำเนินกำรตรวจสอบและแกไ้ขใหถู้กตอ้ง ในกรณีทีท่่ำนขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลบำงอย่ำง
ที่บรษิัทฯ พจิำรณำแล้วว่ำมคีวำมจ ำเป็นต้องยนืยนัตวัตนท่ำนเพิม่เตมิ บรษิัทฯ จะขอเอกสำรและ/หรอื
ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

      ท่ำนสำมำรถตดิต่อเจำ้หน้ำทีข่องบรษิทัฯ ตำมขอ้ 11 เพื่อยื่นค ำรอ้งขอใชส้ทิธขิำ้งต้น อนึ่ง บรษิทัฯ มสีทิธใิน
กำรปฏเิสธค ำรอ้งขอทีเ่ป็นกำรใชส้ทิธโิดยไม่สุจรติ ค ำรอ้งขอทีไ่ม่สมเหตุสมผล ค ำรอ้งขอทีก่ฎหมำยไม่ไดบ้ญัญตัิ
ไว ้และ/หรอืค ำรอ้งขอทีไ่ม่สำมำรถปฏบิตัไิดจ้รงิ นอกจำกนี้ บรษิทัฯ มสีทิธใินกำรปฏเิสธค ำร้องขอของท่ ำนตำม
หลกัเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนด ทัง้นี้ ท่ำนมสีทิธใินกำรร้องเรยีนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองขอ้มูลส่วน
บุคคลตำมหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมำยก ำหนด 
  



6  

  

8. การใช้คกุก้ี 
      บริษัทฯ ใช้ "คุกกี้" ในบำงบริกำรบนเว็บไซต์ เพื่อให้สำมำรถวิเครำะห์ทำงสถิติเกี่ยวกับกำรเข้ำถึงและกำรใช้งำน
เวบ็ไซต์ เพื่อปรบัปรุงพฒันำกำรใหบ้รกิำร กำรใชง้ำนคุกกี้จะไม่ละเมดิควำมเป็นส่วนตวัหรอืกำรใชค้อมพวิเตอร์ของท่ำน 
นอกจำกนี้ บรษิทัฯ จะไม่เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลจำกกำรใชง้ำนเวบ็ไซตต์่อสำธำรณะ  
* คุกกี:้ เทคโนโลยทีีช่่วยใหเ้วบ็ไซตส์ำมำรถจดจ ำขอ้มลูกำรใชง้ำนจำกคอมพวิเตอรเ์ครื่องหนึ่งไปยงัเวบ็ไซตน์ัน้ได ้
  

9. บนัทึกการเข้าถึง 

      เว็บไซต์บรษิัทฯ จะบนัทกึขอ้มูลกำรเขำ้ถึง ซึ่งเป็นขอ้มูลพื้นฐำนของระบบคอมพวิเตอร์ที่เขำ้ถงึเว็บไซต์ ขอ้มูลกำร
เขำ้ถงึดงักล่ำวจะไม่มขีอ้มูลใดๆ ทีส่ำมำรถระบุตวับุคคลได ้บรษิทัฯ รวบรวมขอ้มูลเพื่อท ำกำรวเิครำะห์ทำงสถติิเกี่ยวกบั
กำรใชง้ำนเวบ็ไซตข์องท่ำนเพื่อปรงัปรุงพฒันำต่อไป  

      ในกำรรวบรวมและวเิครำะห์บนัทกึกำรเขำ้เวปไซต์ ไดม้กีำรตดิตัง้เครื่องมอืในกำรเกบ็และวเิครำะห์ขอ้มูลกำรเขำ้ชม
เวบ็ไซต ์Google Analytics บนเวบ็ไซตน์ี้ 

      Google Analytics ใชคุ้กกีเ้พื่อตดิตำมขอ้มลูพฤตกิรรมของผูเ้ยีย่มชมเวบ็ไซต ์โดยขอ้มลูเหล่ำน้ีไม่มขีอ้มลูส่วนบุคคลที่
ระบุตวัผูใ้ชแ้ละจะไดร้บักำรจดักำรตำมนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัของ Google 

      สำมำรถศกึษำขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบันโยบำยควำมเป็นส่วนตวัของ Google ไดจ้ำก 

http://www.google.com/privacy.html.   
 

10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเวบ็ไซต์ท่ีเช่ือมโยงกบัเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ 
      ในบำงกรณี เวบ็ไซต์อำจมกีำรลงิก์ไปยงัเวบ็ไซต์อื่นทีน่อกเหนือจำกเว็บไซต์ของบรษิทัฯ หรอื AGC Group บรษิทัฯ 
จะไม่รับผิดชอบต่อกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหำบนเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อ มโยงกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่
นอกเหนือจำกเวบ็ไซตข์องตนเองหรอืของ AGC Group 
 
11. วิธีติดต่อบริษทัฯ  
      หำกท่ำนต้องกำรสอบถำมเพิม่เตมิหรอืต้องกำรใชส้ทิธขิองท่ำนตำมนโยบำยฯ นี้ ท่ำนสำมำรถตดิต่อบรษิทัฯ ไดท้ำง
เวบ็ไซต ์(https://www.agc-automotive.co.th/ตดิต่อเรำ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://policies.google.com/privacy?hl=en
https://policies.google.com/privacy?hl=en
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เอกสารแนบท้าย 

รำยชื่อบรษิทัฯ ในกลุ่ม AGC ดงันี้ 
1. บรษิทั เอจซี ีแฟลทกลำส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
2. บรษิทั เอจซี ีออโตโมทฟี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
3. บรษิทั เอจซี ีเทคโน กลำส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
4. บรษิทั เอจซี ีไมโคร กลำส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
5. บรษิทั เอจซี ีเทคโนโลย ีโซลูชนัส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
6. บรษิทั วนีิไทย จ ำกดั (มหำชน)  
7. บรษิทั เอจซี ีเคมคิอลส ์เซำทอ์สีท ์เอเซยี จ ำกดั 
8. บรษิทั เอจซี ีแอดวำนซ์ บสิเนส เอก็ซ์เปิรท์ส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
9. เอจซี ีออโตโมทฟี (มำเลเซยี) ประเทศมำเลเซยี   
10. เอจซี ีออโตโมทฟี เวยีดนำม ประเทศเวยีดนำม 
11. บรษิทัฯ ในเครอืเอจซีทีีอ่ยู่ตำ่งประเทศ 


