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นโยบายคุ)มครองความเป1นส3วนตัว (PRIVACY POLICY) 

 

 บริษัท อีซูซุ แสงหงส7 บางกอก จำกัด (ต>อไปจะเรียกว>า “บริษัทฯ”) ได#จัดทำนโยบายคุ#มครองความเปLนส>วนตัวฉบับ

น้ีเพื่อกำหนดหลักการพื้นฐานในการคุ#มครองข#อมูลส>วนบุคคลของลูกค#า ผู#ซ้ือผลิตภัณฑ7 ผู#รับบริการ ผู#ได#รับคำแนะนำสินค#า

และ/หรือบริการ ผู#มีความสัมพันธ7 ผู#ร>วมกิจกรรมใด ๆ รวมถึงลูกค#ามุ>งหวังและบุคลากรของบริษัทฯ (ต>อไปจะเรียกว>า “ท>าน”) 

โดยนโยบายคุ#มครองความเปLนส>วนตัวฉบับนี้จะครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข#องกับข#อมูลส>วนบุคคลและ

ข#อมูลต>าง ๆ ที่บริษัทฯ จัดเก็บรวบรวม ในการดำเนินธุรกิจ 
 

1. นิยามข)อมูลส3วนบุคคล 

 “ข#อมูลส>วนบุคคล” หมายถึง ข#อมูลเกี่ยวกับบคุคลซึ่งทำให#สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได#ไม>ว>าทางตรงหรือทางอ#อม 

ทั้งน้ี เปLนไปตามกฎหมายที่ใช#บังคับ 

 “กฎหมาย” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ #มครองข#อมูลส>วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรอง รวมถึง 

กฎหมาย กฎระเบียบ และข#อกำหนดทางกฎหมายอ่ืนใดทั้งปวงที่มีผลบังคับกับข#อมูลส>วนบุคคล ในปgจจุบันและกฎหมายที่จะมี

ผลบังคับในภายหน#าต>อไป 
 

2. การเก็บรวบรวมข)อมูลส3วนบุคคล  

 2.1 ข)อมูลส3วนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม 

 บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข#อมูลส>วนบุคคลและข#อมูลต>าง ๆ ของท>าน ดังต>อไปน้ี 

 (1) ช่ือ นามสกุล  

 (2) วันเดือนปhเกิด 

 (3) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง 

 (4) ที่อยู> 

(5) ข#อมูลการติดต>อ เช>น หมายเลขโทรศัพท7 ช>องทางการติดต>อทางส่ือสังคมออนไลน7  

 (6) ระดับการศึกษา 

 (7) อาชีพ 

 (8) ข#อมูลส>วนบุคคลอ่ืน ๆ ที่ท>านได#ให#ไว#แก>บริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ ได#รับไว# 

 2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข)อมูลส3วนบุคคล 

 บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข#อมูลส>วนบุคคลผ>านหลายช>องทาง บริษัทฯ จะได#รับข#อมูลของท>านมาจากการขาย

และการบริการของบริษัทฯ เปLนช>องทางหลัก นอกจากน้ัน บริษัทฯ อาจจะเก็บข#อมูลส>วนบุคคลจากกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ท>านจะ

ให#ข#อมูลโดยตรงกับบริษัทฯหรือผ>านทางเว็บไซต7 saenghong.com หรือเว็บไซต7อ่ืน ๆ ของบริษัทฯ (“เว็บไซต7”) หรือ ทางส่ือ

สังคมออนไลน7 เช>น Line  Facebook ฯลฯ ศูนย7บริการ ลูกค#า บริษัทในเครือหรือจากแหล>งอ่ืนที่ไม>ใช>จากท>านโดยตรง เช>น 

จากลูกค#าท>านอ่ืน ๆ ของบริษัทฯ สมาคมการค#าหรือองค7กรอ่ืน เปLนต#น 

 2.3 ระยะเวลาในการเก็บข)อมูลส3วนบุคคล 

 บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข#อมูลส>วนบุคคลของท>านเพื่อใช#งานตามวัตถุประสงค7ที่แจ#งไว#เปLนระยะเวลาตราบ

เท>าที่ท>านยังมีความสัมพันธ7หรือมีกิจกรรมใด ๆ กับบริษัทฯ  และจะเก็บและใช#งานต>อเน่ืองอีกเปLนเวลา 10 ปh หลังจากที่ท>าน

ส้ินสุดความสัมพันธ7หรือกิจกรรมใด ๆ กับบริษัทฯ ทั้งน้ี เท>าที่จำเปLนตามวัตถุประสงค7ในการเก็บรวบรวมข#อมูลส>วนบุคคลหรือ

ตามที่กฎหมายกำหนด 
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3. วัตถุประสงคRในการเก็บรวบรวมข)อมูลส3วนบุคคล 

 บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช# และ/หรือเป{ดเผยข#อมูลต>าง ๆ รวมถึงข#อมูลส>วนบุคคลของท>าน เน่ืองด#วยเปLนการจำเปLน

เพื่อประโยชน7โดยชอบด#วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือโดยได#รับความยินยอมจากท>าน หรือเน่ืองด#วยเหตุอันชอบด#วยกฎหมาย

อ่ืน ๆ ทั้งน้ี เท>าที่จำเปLนเพื่อวัตถุประสงค7 ดังต>อไปน้ี 

(1) เพื่อใช#รวมไปถึงเพื่อบริหารและจัดการข#อมูลของท>านในการจัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือ

ของบริษัทฯ ตามข#อกำหนดและเง่ือนไขในการเข#าร>วมกิจกรรมในแต>ละครั้ง 

(2) เพื่อให#ข#อมูล ให#คำแนะนำ ประชาสัมพันธ7เก่ียวกับสินค#า บริการ หรือกิจกรรมทางการตลาดผ>านทางช>องทางที่ท>านให#ไว# 

รวมถึงเพื่อการนำเสนอสินค#าและบริการของบริษัทฯ 

(3) เพื่อพัฒนาสินค#าและบริการ ตลอดจนกิจกรรมส>งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ 

(4) เพื่อส่ือสาร ตอบกลับและให#ความช>วยเหลือแก>ท>าน รวมถึงเพื่อการให#บริการหลังการขาย 

(5) เพื่อยืนยันการแสดงตัวตน (verify identity) ก>อนการให#บริการแก>ท>าน 

(6) เพื่อการวิจัยและพัฒนาสินค#าและบริการ ของบริษัทฯ 

(7) เพื่อให#บริการ และ/หรือเพื่อการติดต>อ สื่อสาร ส>งไปรษณีย7พัสดุ เช>น การติดต>อสอบถามถึงความพึงพอใจในสินค#าและ

บริการของบริษัทฯ การติดต>อเพื่อนัดหมายการตรวจสภาพหรือซ>อมบำรุงรถยนต7 การแจ#งเตือนกิจกรรมส>งเสริมการขายหรือ

ให#ส>วนลดพิเศษ 

(8) เพื่อประโยชน7ในการให#การรับประกันรถยนต7 

(9) เพื่อปฏิบัติตามสัญญา 

(10) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อประโยชน7สาธารณะ 

(11) เพื่อป�องกันหรือระงับอันตรายต>อชีวิต ร>างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

 หากท>านไม>ให#ข#อมูลส>วนบุคคลของท>านแก>บริษัทฯ อาจทำให#บริษัทฯ ไม>สามารถให#บริการแก>ท>านได#ในบางกรณี 
 

4. การเปTดเผยข)อมูลส3วนบุคคล 

 4.1 ประเภทของผู)รับข)อมูลส3วนบุคคล 

 ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีความจำเปLนต#องเป{ดเผยข#อมูลส>วนบุคคลที่จำเปLนให#กับบริษัทฯ บริษัทผู#

ให#บริการต>าง ๆ และบริษัทคู>ค#าของบริษัทฯ เช>น การบริการขนส>งสินค#า การติดต>อส่ือสาร การส>งไปรษณีย7พัสดุต>าง ๆ การจัด

กิจกรรมส>งเสริมการขาย การบริการวิเคราะห7ข#อมูลการตลาดและการเป{ดเผยข#อมูลอื่น ๆ  ตามวัตถุประสงค7ในการใช#ข#อมูล

ตามข#อ 3 

 4.2 การส3งหรือโอนข)อมูลส3วนบุคคลไปยังต3างประเทศ 

 ในบางกรณีบริษัทฯ มีการโอนข#อมูลที่จัดเก็บไปยังฐานข#อมูลของบริษัทฯ ซ่ึงดำเนินการและบริหารงานบน Cloud 

Servers โดยคู>ค#าของบรษัิทฯ ในต>างประเทศ ซ่ึงมีมาตรฐานการคุ#มครองข#อมูลส>วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งน้ี เปLนไปตามกฎหมาย

ว>าด#วยการคุ#มครองข#อมูลส>วนบุคคลทั่วไปของประเทศไทยที่ใช#บังคับ โดยที่ข#อมูลเหล>าน้ีจะได#รับการดูแลรักษาความปลอดภัย

อย>างเข#มงวด 
 

5. สิทธิของเจ)าของข)อมูลส3วนบุคคล 

 ท>านมีสิทธิดังต>อไปน้ี ทั้งน้ี ภายใต#หลักเกณฑ7 ตามกฎหมายว>าด#วยการคุ#มครองข#อมูลส>วนบุคคลทั่วไปของประเทศ

ไทยที่ใช#บังคับ 
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(1) ท>านสามารถถอนความยินยอมในเวลาใดก็ได#โดยการติดต>อตามช>องทางที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว#ตามข#อ 8 บริษัทฯ ขอเรียน

ว>าหากท>านถอนความยินยอม ท>านอาจจะเสียสิทธิได#รับข#อมูลข>าวสารหรือสิทธิประโยชน7 รวมถึงการติดต>อจากบริษัทฯ เพื่อ

สิทธิพิเศษและกิจกรรมต>าง ๆ 

(2) ท>านสามารถขอเข#าถึง ขอสำเนา ขอแก#ไขหรือปรับปรุงข#อมูลส>วนบุคคลของท>านที่อยู>ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ให#

ถูกต#องเปLนปgจจุบัน สมบูรณ7 และไม>ก>อให#เกิดความเข#าใจผิด และขอให#เป{ดเผยถึงการได#มาซ่ึงข#อมูลส>วนบุคคลของท>านที่ท>าน

ไม>ได#ให#ความยินยอม 

(3) ท>านมีสิทธิขอรับหรือขอให#บริษัทฯ ส>งหรือโอนข#อมูลส>วนบุคคลของท>านไปยังผู#ควบคุมข#อมูลบุคคลอ่ืนได# 

(4) ท>านสามารถคัดค#านการเก็บรวบรวม ใช# หรือเป{ดเผยข#อมูลส>วนบุคคล หรือ ระงับการใช#ข#อมูลส>วนบุคคลในบางกรณีตราบ

เท>าที่กฎหมายกำหนดไว# 

(5) ท>านสามารถขอให#บริษัทฯ ลบ หรือทำลาย หรือทำให#ข#อมูลส>วนบุคคลเปLนข#อมูลที่ไม>สามารถระบุตัวบุคคลได#ในบางกรณี

ตราบเท>าที่กฎหมายกำหนดไว# 

(6) ท>านสามารถร#องเรียนต>อหน>วยงานของรัฐที่มีอำนาจ 
 

6. การใช)คุกกี ้

 “คุกก้ี” คือ ข#อมูลคอมพิวเตอร7ขนาดเล็กที่จะถูกส>งไปเก็บไว#ในบราวเซอร7ของผู#ใช#บริการเพื่อเก็บข#อมูลในการเยี่ยม

ชมเว็บไซต7 เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต7และการให#บริการข#อมูลที่ดียิ่งขึ้น หากท>านไม>ประสงค7จะให#คุกก้ีทำการเก็บข#อมูลดังกล>าว 

ท>านสามารถยกเลิก โดยปฏิเสธไฟล7คุกก้ีได#จากบราวเซอร7ของท>านเอง 
 

7. การปรับปรุงนโยบายความเป1นส3วนตัว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแก#ไขปรับปรุงนโยบายความเปLนส>วนตัวฉบับน้ีได# โดยบริษัทฯ จะแจ#งให#ท>านทราบถึง

การแก#ไขเปล่ียนแปลงดังกล>าว นอกจากน้ี บริษัทฯ อาจจะแจ#งให#ท>านทราบถึงรายละเอียดอ่ืนเก่ียวกับความเปLนส>วนตัวของ

ท>านเพิ่มเติม เช>น วัตถุประสงค7ในการเก็บรวบรวมข#อมูลส>วนบุคคลของท>านในกรณีที่อยู>นอกเหนือจากนโยบายฉบับนี้ ทั้งน้ี 

การแก#ไขเปล่ียนแปลงนโยบายความเปLนส>วนตัวฉบับน้ี หรือรายละเอียดอ่ืนเก่ียวกับความเปLนส>วนตัวจะมีผลใช#บังคับทันทีที่

บริษัทฯ ได#ดำเนินการแจ#งให#ท>านทราบตามวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควร เว#นแต>เปLนกรณีที่บริษัทฯ จะต#องได#รับความยินยอม

จากท>านตามกฎหมาย ซ่ึงในกรณีเช>นน้ัน การแก#ไขเปล่ียนแปลงนโยบายความเปLนส>วนตัวฉบับน้ีหรือรายละเอียดอ่ืนใดเก่ียวกับ

นโยบายความเปLนส>วนตัวจะมีผลใช#บังคับเม่ือบริษัทฯ ได#รับความยินยอมจากท>าน 
 

8. ติดต3อเรา 

 ท>านสามารถติดต>อกับบริษัทฯ ได#โดยผ>านทางช>องทาง ตามรายละเอียดดังต>อไปน้ี 

ฝ�ายลูกค#าสัมพันธ7 บริษัท อีซูซุ แสงหงส7 บางกอก จำกัด 

ที่อยู> :  67/5 หมู>ที่ 5 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

หมายเลขโทรศัพท7 :  0 2819 1199 
 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงข#อกำหนดตามนโยบายคุ#มครองความเปLนส>วนตัวนี้ บริษัทฯ จะทบทวน

นโยบาย ขั้นตอนและกระบวนการของบริษัทฯ เปLนระยะ ๆ เพื่อรับรองว>ามีการจัดการ การป�องกันและการดำเนินการกับ

ข#อมูลส>วนบุคคลของท>านอย>างเหมาะสม 

 


