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ประกำศนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภำยนอก 

กลุ่มบริษัท เอส.พี. ออโต ้ฉบบันี ้("นโยบาย คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของผูส้มคัรงาน") เป็นการแจง้
ใหท้่านทราบว่า บริษัท เอส.พี. ออโต ้คอรป์อเรชั่น จ  ากดั. บริษัท เอส.พี. ออโตโ้ปรดกัส ์จ  ากดั. บริษัท เอส.พี. 
ออโต ้อินดสัทรี จ  ากดั. (แตล่ะแห่งรวมกันเรียกว่า "กลุ่มบริษัท เอส.พี.ออโต"้ ซึ่งรวมเรียกว่า “บริษัท”) ตระหนกั
ถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล(ท่ีก าหนดไวด้า้นล่างในหัวขอ้ท่ี1) และจดัการขอ้มูลส่วน
บุคคลดงักล่าว (ท่ี ก าหนดไวด้า้นล่างในหวัขอ้ท่ี1) ดว้ยความระมดัระวงัสูงสุด นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บคุคลของ บุคคลภายนอกฉบบันี ้("นโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล" นี)้ จะก าหนดวิธีการท่ีบริษัทรวบรวม 
น าไปใชเ้ปิดเผย และ/หรือโอนยา้ยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน (ท่ีก าหนดไวด้า้นล่างในหวัขอ้ท่ี1) และขอ้มลูส่วน
บคุคลของทา่น (ท่ีระบไุวด้า้นลา่งในหวัขอ้ท่ี 1) ท่ีบริษัทรวบรวมเพ่ือท่ีท่านจะรูส้ึกปลอดภยัเม่ือท่านมีการติดตอ่
กบับรษิัท 

ประกาศความเป็นส่วนตัวนีมี้ผลบังคบัใช้กับข้อมูลส่วนบุคคล(ท่ีก าหนดไวด้า้นล่างในหัวข้อท่ี 1)   
ของบคุคลตอ่ไปนี ้

(1) ลกูคา้รายบคุคลของบรษิัทในอนาคต ในปัจจบุนั และในอดีต 

(2) ผูมี้อ านาจกระท าการ กรรมการ ผูถื้อหุน้ ผูร้บัประโยชนพ์นกังาน บคุลากรผูร้บัจา้ง บคุคล 
ท่ีไดร้บัมอบอ านาจทา้ยท่ีสดุใหส้รา้งความสมัพนัธท์างธุรกิจ และบคุคลอ่ืนใดท่ีมีความสามารถใน 
ลกัษณะคลา้ยกนั (เรียกรวมกนัว่า “บคุคลท่ีเช่ือมโยง”) ของลกูคา้องคก์รในอนาคต ในปัจจบุนั
และในอดีต และคูค่า้ของบรษิัท (เชน่ ผูข้ายและซพัพลายเออร)์ และ 

(3) บคุคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีบรษิัทไดร้บั 

นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลนีไ้มร่วมถึงวิธีการท่ีบรษิัทใชใ้นการประมวลผลขอ้มลูส่วน บคุคล
ท่ีเก่ียวกับการสรรหาบุคคลากร การจดัการทรพัยากรบุคคลและอดีตพนกังาน หากท่านตอ้งการขอ้มูล
เก่ียวกบัวิธีการท่ีบรษิัทใชใ้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล ส าหรบับคุคลประเภทนีก้รุณา ติดตอ่ ฝ่าย
ทรพัยากรบคุคล ของกลุ่มบริษัท เอส.พี. ออโต ้และบริษัทในเครือ "ท่าน" หรือ"ของท่าน" ภายใตโ้ยบาย
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลนีห้มายถึง บคุคลธรรมดา/แตล่ะบคุคล 

นโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลนีใ้ชก้บัเว็บไซตร์ะบบรองรบัการใหบ้ริการเว็บไซต ์เครือข่ายสงัคม
(Social Network Website) ช่องทางการส่ือสารออนไลนแ์ละต าแหน่ง/การปฏิสัมพันธ ์อ่ืนๆ ท่ีบริษัท
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รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดอ่านนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลนีพ้รอ้มกับขอ้ก าหนดและ
เง่ือนไขของบริการเฉพาะท่ีท่านใชซ้ึ่งอาจก าหนดเรื่องขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทรวบรวมเก่ียวกับท่านแยก
ตา่งหาก 

โดยทั่วไปกิจกรรมของบริษัทไม่ไดมี้เปา้หมายท่ีผูเ้ยาวแ์ละบริษัทจะไม่รวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลจาก
ผูเ้ยาวโ์ดยไม่ไดร้บัความยินยอมจากผูป้กครองเ ม่ือจ าเป็น หรือจากคนเสมือนไรค้วามสามารถและคนไร้
ความสามารถโดยไม่ไดร้บัความยินยอมจากผูด้แูลตามกฎหมาย(ผูพ้ิทกัษแ์ละผูอ้นบุาล) หากบริษัททราบว่า
ไดมี้การรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยมิไดเ้จตนาจากผูเ้ยาวโ์ดยไม่ไดร้บัความยินยอมจากผูป้กครองเม่ือ
จ าเป็นหรือจากคนเสมือนไรค้วามสามารถหรือคนไรค้วามสามารถโดยไม่ไดร้บัความยินยอมจากผูด้แูลตาม
กฎหมาย(ผูพ้ิทกัษแ์ละผูอ้นุบาล) บริษัทจะลบขอ้มลูดงักล่าวทนัทีหรือประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าว
ตอ่ไปหากบรษิัทสามารถท าไดต้ามเกณฑอ่ื์นๆทางกฎหมายนอกเหนือจากการใหค้วามยินยอม 

1. บริษัทรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้ำง 

"ขอ้มูลส่วนบคุคล" หมายถึง ขอ้มลูใดๆ เก่ียวกบัตวัท่านซึ่งสามารถระบตุวัตนของท่านไดท้ั้งทางตรง
และทางออ้ม หากสามารถรวมขอ้มูลใดๆ เขา้กับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหรือหากมีการใช้ขอ้มูลอ่ืนเพ่ือ
สรา้งโปรไฟลข์องแตล่ะบคุคล บริษัทจะถือว่าขอ้มลูอ่ืนๆ และขอ้มลูท่ีรวมเขา้ดว้ยกนัเป็น ขอ้มลูส่วนบคุคล 
บริษัทอาจรวบรวมหรือไดร้บัขอ้มลูประเภทตอ่ไปนีซ้ึ่งอาจมีขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงหรือโดยออ้ม
จากท่านหรือแหล่งอ่ืนๆ หรือผ่านทางคู่คา้ของบริษัท ซึ่งขอ้มูลเฉพาะแตล่ะประเภทท่ีรวบรวมจะขึน้อยู่กับ
บริบทของการปฏิสมัพันธร์ะหว่างท่านกบับริษัทและบริการหรือผลิตภณัฑท่ี์ท่านใชภ้ายในกลุ่มบริษัท เอส.
พี. ออโต ้และบรษิัทในเครือ 

1.1. รำยละเอียดส่วนบุคคล เช่น ช่ือ นามสกลุ ต าแหน่ง อายุ เพศ วนัเดือนปีเกิด ท่ีอยู่ ช่ือบริษัท 
รายละเอียดบนบตัรประจ าตวัประชาชน User ID ส าหรบัใชง้านบนเว็บไซตร์ายละเอียดบญัชีลายมือช่ือ 
และสิ่งอ่ืนๆท่ีระบตุวัตน 

1.2. รำยละเอียดกำรติดต่อ เช่น ท่ีอยู่ทางไปรษณียท่ี์อยู่วางบิล ท่ีอยู่ท่ีบา้น/ท่ีท างาน เบอร์
โทรศพัท ์เบอรแ์ฟกซเ์บอรโ์ทรศพัทมื์อถือ ท่ีอยู่อีเมล บญัชีส่ือสงัคมของท่าน (social media account) และ
ขอ้มลูอ่ืนๆ ในลกัษณะคลา้ยกนันี ้

1.3. รำยละเอียดธุรกรรมทำงกำรเงินและกำรช ำระเงิน เช่น ขอ้มลูธนาคารท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่
จ  านวนเงิน ประเภทการช าระเงิน หมายเลขอา้งอิงธนาคารขอ้มลูใบโอนเงิน รายการภาษีรายไดแ้ละการผิด
นดัช าระหนี ้

1.4. ข้อมูลยำนพำหนะ เช่น รายละเอียดทะเบียนรถ หมายเลขแชสซีต าแหน่งรถ พิกดั GPS และ 
ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1.5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (sensitive personal data) เช่น ศาสนา (จากบตัรประจ าตวั 
ประชาชน) และขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีออ่นไหวอ่ืนๆท่ีทา่นใหไ้ว ้

1.6. รำยละเอียดกำรใช้งำนและด้ำนเทคนิค เช่น ขอ้มูลเก่ียวกับวิธีท่ีท่านใชเ้ว็บไซตพ์อรท์ัล 
แพลตฟอรม์ และบริการ และวิธีท่ีท่านใชก้ับฟังชั่น และกลไกต่างๆ (function and feature) ท่ีบริษัทมีอยู่
อินเทอรเ์น็ตโปรโตคอล (IP) ปมูบนัทึก (log) รหสัอปุกรณแ์ละประเภท คกุกีข้อ้มลูการเขา้สู่ระบบประเภทและ
เวอรช์ั่น บราวเ์ซอรแ์บบปลั๊กอิน เครือข่าย รายละเอียดการเช่ือมต่อ รายละเอียดการเขา้ถึง เวลาท่ีเข้าถึง
ระบบปฏิบตักิารและแพลตฟอรม์และเทคโนโลยีอ่ืนๆ บนอปุกรณท่ี์ลกูคา้ใชเ้ขา้ถึงแพลตฟอรม์  

1.7. ข้อมูลอื่นๆที่รวบรวมน ำไปใช้หรือเปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับควำมสัมพันธร์ะหว่ำงบริษัท เช่น 
ขอ้มลูท่ีทา่นใหบ้รษิัทในสญัญา แบบฟอรม์หรือขอ้มลูท่ีรวบรวมเม่ือทา่นโตต้อบกบับรษิัท  

บรษิัทอาจเก็บหรือรบัขอ้มลูสว่นบคุคลในประเภทตอ่ไปนีท่ี้ท่านกระท าการในฐานะบคุคลท่ีเช่ือมโยงคูค่า้
ของบรษิัท 

 1.1. รำยละเอียดส่วนบุคคล เช่น อายุรูปถ่ายขอ้มลูเก่ียวกบังาน (เช่น บนัทึกการจา้งงาน บนัทึกการ 
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน ต าแหน่ง หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน แผนก รายละเอียดส่วนตวัในจดหมาย
สมคัรงานและประวตัิย่อ) ขอ้มูลบนบตัรท่ีทางราชการออกให้ (เช่น รายละเอียดบนบตัรประจ าตวัประชาชน 
รายละเอียดหนงัสือเดนิทาง ใบอนญุาตท างาน ใบอนญุาตขบัรถ) ทะเบียนบา้น ขอ้มลูวีซ่าขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ภาษีรวมถึงรหสัประจ าตวัผูเ้สียภาษีการผา่นเขา้เว็บ ประเภทธุรกิจและสิ่งอ่ืนๆท่ีระบตุวัตน 

1.2. รำยละเอียดกำรติดต่อ เช่น ท่ีอยู่สาขาขอ้มูลบนนามบตัร บนัทึกการพบปะและขอ้มูลอ่ืนๆ ใน
ลกัษณะคลา้ยกนันีแ้ละ 

1.3. ข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่่อนไหว เชน่ ขอ้มลูสขุภาพ (เชน่ แพอ้าหาร)  

 

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนแก่บริษัท (เช่น ช่ือคนขับรถ ประเภทคนขับ รายละเอียด 
ใบอนญุาตขบัรถ รายละเอียดยานพาหนะ ฯลฯ) โปรดตรวจสอบว่าท่านใหน้โยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลนี้
เพ่ือใหบุ้คคลเหล่านัน้รบัทราบและ/หรือใหค้วามยินยอมตามความเหมาะสม บริษัทจะรวบรวม น าไปใชห้รือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหวตามท่ีท่านใหค้วามยินยอมอย่างชัดแจง้ หรือในกรณีท่ีกฎหมายอนุญาต
เทา่นัน้ 

2. ท ำไมบริษัทจึงรวบรวมน ำไปใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

เวน้แตจ่ะจ ากดัไวใ้นกรณีท่ีบรษิัทระบวุา่ขอ้มลูนัน้ ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากท่าน บริษัทรวบรวม น าไปใช้
หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยถูกตอ้งตามกฎหมายตาม (1) ตามสญัญาเพ่ือการบริการหรือท า
ธุรกรรมกบัท่าน (2) ขอ้ผกูพนัทางกฎหมาย เพ่ือปฏิบตัิตามขอ้ผกูพนัทางกฎหมายของบริษัท (3) ผลประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมาย เพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษัทและของ บคุคลอ่ืน (4) ประโยชนท่ี์ส าคญั
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ตอ่ชีวิตเพ่ือป้องกนัหรือระงบัอนัตรายตอ่ชีวิต ร่างกาย หรือสขุภาพของบคุคลและ/หรือ (5) สาธารณประโยชน์
เพ่ือปฏิบตัิภารกิจเพ่ือสาธารณประโยชนห์รือเพ่ือใช้อ านาจหรือหนา้ท่ีอย่างเป็นทางการ บริษัทอาจรวบรวม
น าไปใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเพ่ือวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้

1. จัดหำผลิตภัณฑแ์ละบริกำรให้แก่ท่ำน: เพ่ือท าสญัญาและจดัการความสมัพนัธต์ามสญัญาท่ีมี
กับท่าน สนับสนุนและด าเนินงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการใหบ้ริการหรือผลิตภัณฑด์งักล่าว (เช่น อนุญาตให ้
ลกูคา้ตรวจสอบต าแหน่งของยานพาหนะทางพอรท์ลัของบริษัทหรือดปูระสิทธิภาพการท างานของ คนขบัรถ) 
หรือในลกัษณะคลา้ยกนันีท้  าธุรกรรมทางการเงินรวมถึงการตรวจสอบธุรกรรม การตรวจพิสจูนก์ารรบัเงินและ
การออกใบแจง้หนีด้  าเนินการตามค าแนะน าของลูกคา้หรือตอบขอ้ซกัถามหรือผลสะทอ้นกลบัของลูกคา้และ
แกไ้ขขอ้รอ้งเรียน 

2. ลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ: ลงทะเบียนตรวจพิสจูนร์ะบตุวัตนและตรวจสอบสิทธิของท่าน
หรือตวัตนของทา่นส าหรบับญัชีและระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการของบรษิัท 

3. ติดต่อและส่ือสำรกับท่ำน: ส่ือสารกบัท่านเก่ียวกับผลิตภัณฑแ์ละบริการท่ีท่านไดร้บัจากบริษัท 
โฆษณาและท าการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกับผลิตภัณฑข์องกลุ่มบริษัท เอส.พี. ออโต ้และบริษัทในเครือ กบัท่าน 
ประกาศ บอกกล่าว แจ้งข่าว ทักทายและให้ขอ้มูลเก่ียวกับผลิตภัณฑแ์ละบริการ ติดต่อท่านเพ่ือเตือนตาม
กระบวนการช าระเงินหรือการเรียกเก็บเงิน และประมวลผลและอพัเดตขอ้มลูของทา่นตอ่สญัญา 

4. บริกำรวิเครำะหข้์อมูล: วิเคราะหข์อ้มลู เชน่ ขอ้มลูการจราจร วิจยั ท าการประเมินเชิงวิเคราะห ์ท า
สถิตแิละการแบง่สว่น 

5. ก ำหนดฟังกช่ั์นของไซตแ์ละแพลตฟอรม์ของบริษัท: จดัการด าเนินงาน และบริหารไซตแ์ละ 
พอรท์ลัของบริษัทเพ่ืออ านวยความสะดวกและตรวจสอบใหท้ างานอย่างถูกตอ้ง มีประสิทธิผล และปลอดภัย 
ใหท้่านสามารถเขา้สู่ระบบและเขา้ถึงระบบท่ีบริษัทมีเพ่ือใชง้านไดแ้ละใหค้วามช่วยเหลือดา้นเทคนิคและการ
จดัการกบัปัญหาทางเทคนิค 

6. บริหำรจัดกำรและรองรับด้ำนไอที: เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการบริหารจดัการทางธุรกิจของบริษัท
เอง ซึ่งรวมถึงการจดัการระบบการส่ือสาร การใหก้ารสนบัสนนุดา้นไอทีการสรา้ง และการบ ารุงรกัษาบญัชีและ
รหัสบญัชีใหท้่านจัดการใหท้่านเขา้ถึงระบบใดๆ ท่ีบริษัทอนุญาตใหท้่านเขา้ถึงได้ด  าเนินงานดา้นการรกัษา
ความปลอดภยัของไอทีและตรวจสอบการรกัษาความปลอดภยัดา้นไอทีเพ่ือใหร้ะบบของบริษัทมั่นคงปลอดภยั 
ควบคมุการพฒันาระบบไอทีการด าเนินการการปฏิบตัิการและการบ ารุงรกัษาควบคมุและท าปมูบนัทึก (log) 
การตรวจสอบสิทธิและการเขา้ถึงตามความเหมาะสม ตรวจติดตามระบบ และอปุกรณร์บัรองความปลอดภัย
ดา้นไอทีบรหิารธุรกิจภายในตามขอ้ก าหนดนโยบายและขัน้ตอนภายใน  

7. ปฏิบัติตำมข้อผูกพันที่ควบคุมบังคับและก ำกับดูแล: ปฏิบตัิตามภาระหนา้ท่ีทางกฎหมาย 
กระบวนการทางกฎหมาย หรือค าสั่งของหน่วยงานราชการซึ่งอาจรวมถึงค าสั่งจากหน่วยงานราชการนอก
ประเทศไทย และ/หรือใหค้วามร่วมมือกบัศาล หน่วยงานก ากบัดแูล หน่วยงานราชการ และหน่วยงานท่ีบงัคับ
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ใชก้ฎหมาย เม่ือบริษัทเช่ือตามเหตุอันควรว่าบริษัทตอ้งกระท าการดงักล่าวตาม กฎหมาย และจ าเป็นตอ้ง
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นโดยไมอ่าจหลีกเล่ียงไดเ้พ่ือการปฏิบตัิตามภาระหนา้ท่ีทางกฎหมายดงักล่าว 

8. ปกป้องผลประโยชนข์องบริษัท: ปกปอ้งความปลอดภยัและความสมบรูณข์องธุรกิจของบริษัท 
ด าเนินการตรวจสอบภายในใชส้ิทธิของบริษัทหรือปกป้องผลประโยชนข์องบริษัทในกรณีท่ีจ าเป็นและชอบดว้ย
กฎหมายในการด าเนินการดงักลา่ว เชน่ ปอ้งกนั ตรวจจบั และสืบสวนการทจุริต การประพฤติผิด หรือกิจกรรมท่ี
ผิดกฎหมายไม่ว่าหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานก ากบัดแูลจะรอ้งขอหรือไม่ก็ตาม วิเคราะหแ์ละจดัการความ
เส่ียง 

9. ปฏิบัตติำมข้อก ำหนดภำยในและกฎหมำย: ปฏิบตัิตามนโยบายภายในและกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
ค าสั่งท่ีใช้บังคับและแนวทางการก ากับดูแลซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมเอกสารในการติดต่อประสานงานกับ
หนว่ยงานราชการ 

10. ระงับข้อพิพำท: ระงับขอ้พิพาทซึ่งรวมถึงการบงัคบัใชส้ญัญาและสิทธิตามกฎหมายของบริษัท 
การท าการใชห้รือการป้องกันการเรียกรอ้งสิทธิตามกฎหมาย และการจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายตาม 
รูปแบบของทางราชการ 

11. ปรับปรุงธุรกิจ: พฒันารูปแบบการบรกิารของบรษิัทเป็นระยะ ท าการวิจยั วางแผนและ วิเคราะห์
สถิตพิฒันาและสรา้งผลิตภณัฑแ์ละบรกิารใหมแ่ละพฒันาธุรกิจของบรษิัทตอ่ไป 

12. ท ำธุรกรรมขององคก์ร: ในกรณีท่ีมีการขาย โอน ควบรวมกิจการ ปรบัโครงสรา้งองคก์ร หรือ 
เหตกุารณใ์นลกัษณะคลา้ยกนันีบ้ริษัทอาจโอนขอ้มลูของท่านไปใหบ้คุคลอ่ืนอย่างนอ้ยหนึ่งรายซึ่งถือ เป็นส่วน
หนึ่งของการท าธุรกรรม 

ในกรณีท่ีบรษิัทรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเน่ืองจากทา่นกระท าการในฐานะบคุคลท่ีเช่ือมโยงคูค่า้
ของบรษิัท จะมีวตัถปุระสงคต์อ่ไปนีร้วมอยูด่ว้ย 

1. กำรส่ือสำรทำงธุรกิจ เช่น ส่ือสารกบับคุคลท่ีเช่ือมโยงเก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์ริการ และโครงการ 
ของบริษัทหรือคู่คา้ เช่น จดัท าสญัญาและส่งมอบสญัญา ตอบขอ้ซกัถามหรือขอ้รอ้งเรียน เชิญท่านเขา้ ร่วม
และจดัการการฝึกอบรม แคมเปญส ารวจตลาดหรือกิจกรรมทางการตลาด 

2. กำรเลือกคู่ค้ำ เชน่ ยืนยนัตวัตนของท่านและสถานะคูค่า้ ตรวจสอบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลกูคา้ (due 
diligence) หรือตรวจสอบประวตัิรูปแบบอ่ืน หรือระบุความเส่ียงท่ีมีต่อบุคคลท่ีเช่ือมโยงและคู่คา้ (รวมถึงคดั
กรองกับหน่วยงานท่ีบังคับใช้กฎหมายของรัฐท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะและ/หรือรายช่ือผู้มีความเส่ียงท่ีเป็น
ทางการ) ประเมินความเหมาะสมและคณุสมบตัิของบคุคลท่ีเช่ือมโยงและคูค่า้ และท าค าขอใบเสนอราคาหรือ
ท าสญัญากบับคุคลท่ีเช่ือมโยงหรือคูค่า้ 

3. กำรจัดกำรข้อมูลคู่ค้ำ เช่น เก็บบนัทึกและหลกัฐานไว้ส  าหรบัจดัการขอ้เรียกรอ้ง ขอ้พิพาท การ 
จดัซือ้และขอ้ตกลงการบ ารุงรกัษาการจดทะเบียนยานพาหนะเพ่ือการขนส่งและเก็บไว้ส  าหรบัท าและอพัเดต
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รายการ/รายนามคูค่า้ (รวมถึงขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลท่ีเช่ือมโยง) จดัท าและเก็บสญัญารวมถึงเอกสารและ
บนัทกึท่ีเก่ียวขอ้งซึ่งอาจอา้งถึงบคุคลท่ีเช่ือมโยง 

4. กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ เช่น วางแผน ปฏิบตัิงาน และจดัการความสมัพนัธ์ (ตามสญัญา) และ
วตัถุประสงคต์ามสญัญาทั่วไปกับบุคคลท่ีเช่ือมโยงและ/หรือคู่คา้ เช่น ด าเนินการเรื่องช าระเงินและใบสั่งซือ้
เอกสารรบัสินคา้ใบเสนอราคา การอนมุตักิารช าระเงินและคา่ใชจ้า่ย การท าและลงรายการบญัชี การสอบบญัชี
การวางบลิและการเรียกเก็บเงิน 

5. กำรวิเครำะหแ์ละกำรปรับปรุงธุรกิจ เช่น ท าการวิจยัส ารวจและรายงานเก่ียวกบัประสิทธิภาพ 
ผลิตภัณฑบ์ริการของบริษัท และบุคคลท่ีเช่ือมโยงหรือคู่คา้การพัฒนาและการปรบัปรุงกลยุทธ์การตลาด 
ผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร 

นอกจากการรวบรวม น าไปใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านตามท่ีระบไุวใ้นหวัขอ้  "บริษัท รวบรวม
ขอ้มูลส่วนบุคคลอะไรบา้ง" ขา้งตน้ บริษัทยังรวบรวม น าไปใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลในหมวดพิเศษ
ตอ่ไปนีเ้ก่ียวกบัทา่นท่ีบรษิัทกล่าววา่เป็น "ขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีออ่นไหว" เพ่ือวตัถปุระสงค ์ดงัตอ่ไปนี ้

• ศำสนำ เน่ืองจากการรวบรวมส าเนาหรือภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชนถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง ของ
กระบวนการยืนยนัตวัตน และ 

• ข้อมูลด้ำนสุขภำพ เช่น ขอ้มูลในใบรบัรองแพทย/์ใบรบัรองการรกัษาเพ่ือจดัหาอาหารและท่ีพัก 
ระหวา่งการเดนิทางเพื่อธุรกิจ (เชน่ การจดัอาหาร) 

ในกรณีท่ีบริษัทจ าเป็นตอ้งรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือเพ่ือท า หรือ
ปฏิบตัิตามสญัญาระหว่างบริษัท และท่านไม่ไดใ้ห้ขอ้มูลนัน้เม่ือไดร้บัการรอ้งขอ บริษัทอาจไม่สามารถบรรลุ
วตัถปุระสงคท่ี์เก่ียวขอ้งตามท่ีระบไุวข้า้งตน้ได ้

 

ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งไดร้บัความยินยอมเพ่ือรวบรวม น าไปใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นในบาง
งาน บรษิัทจะขอความยินยอมจากทา่นส าหรบังานดงักลา่วแยกตา่งหาก 

3. บริษัทเปิดเผยหรือโอนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่ใคร 

บริษัทอาจตอ้งใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกับ บุคคลอ่ืนดว้ยเหตผุลทั้งหมดท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ เช่น 
ภายในกลุม่บรษิัท เอส.พี. ออโต ้และบริษัทในเครือคูค่า้ของบริษัท (ไดแ้ก่ตวัแทนจ าหน่าย) ซพัพลายเออรแ์ละ
ผูใ้ห้บริการรายอ่ืนๆ ท่ีบริษัทมีส่วนร่วม (เช่น ผู้ให้บริการไอทีผู้ ให้บริการโลจิสติกส ์หน่วยงานรวบรวม ผู้
ใหบ้ริการการส่ือสาร การจัดเก็บขอ้มูล ผูใ้หบ้ริการคลาวด ์หน่วยงานการช าระเงิน การบญัชีการตรวจสอบ
ภายนอก ท่ีปรกึษาดา้นภาษีท่ีปรกึษาทางกฎหมาย และส านกังานกฎหมาย ผูใ้หบ้ริการก ากบัดแูลเพ่ือตอ่ตา้น



 

                                                    บริษัท เอส.พี.ออโต้ คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 
                                         
 
 

การทจุรติ และผูใ้หบ้รกิารประเมินความเส่ียง) ซึ่งบรษิัทอาจแบง่ปันขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านผ่านการเช่ือมโยง
ระหวา่งเซิรฟ์เวอรข์องบรษิัทกบัเซิรฟ์เวอร ์ผูใ้หบ้รกิารคูค่า้ของบรษิัทและ/หรือของผูใ้หบ้ริการรายอ่ืนๆ 

ในบางกรณีบริษัทอาจจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกับหน่วยงานราชการใด หน่วยงานท่ี
บงัคบัใชก้ฎหมายศาลผูค้วบคมุ หรือบคุคลอ่ืนท่ีบรษิัทเช่ือวา่จ าเป็นเพ่ือปฏิบตัิตามขอ้ผกูพนั ตามกฎหมายหรือ
ท่ีควบคมุบงัคบั หรือเพ่ือคุม้ครองสิทธิของบริษัท สิทธิของบคุคลอ่ืน หรือความปลอดภยัส่วนบคุคลของบุคคล
ใด หรือเพ่ือตรวจจบั ปอ้งกนั หรือเพ่ือแกไ้ขปัญหาการฉอ้โกง การรกัษา ความปลอดภยัหรือความปลอดภยั 

นอกจากนีข้้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกส่งไปยังหน่วยงานราชการหรือคู่คา้อ่ืนๆ เพ่ือวัตถุประสงคใ์นการ
ด าเนินการตามสญัญา 

4. กำรโอนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนระหว่ำงประเทศ 

บรษิัทอาจโอนยา้ยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นออกนอกประเทศไทย โดยผูร้บัขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านบาง
รายอยูใ่นประเทศอ่ืนซึ่งคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
พ.ศ. 2562 ของไทยไมไ่ดก้ าหนดวา่ประเทศนีมี้มาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูอย่าง 

เม่ือจ าเป็นตอ้งโอนยา้ยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไปยงัประเทศอ่ืนท่ีมีระดบัมาตรฐานการคุม้ครอง ขอ้มูล
ต ่ากวา่ในประเทศไทย บรษิัทจะตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่มีการคุม้ครองในระดบัท่ีดีพอท่ีจะโอนยา้ยขอ้มลูส่วนบคุคล 
หรือมิฉะนัน้ตอ้งไดร้บัอนญุาตใหโ้อนยา้ยตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูท่ีบงัคบัใช ้ตวัอย่างเช่น บริษัทอาจไดร้บั
การรบัรองตามสญัญาจากบคุคลอ่ืนใดท่ีไดร้บัสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูส่วน บคุคลท่ีโอนยา้ยว่าขอ้มลูดงักล่าวจะ
ไดร้บัการคุม้ครองตามมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูซึ่งเทียบเทา่กบัท่ีก าหนดในประเทศไทย 

5. บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนนำนเท่ำไร 

บรษิัทเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นตราบเทา่ท่ีมีความจ าเป็นตามสมควรเพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามท่ี
บรษิัทไดร้บัขอ้มลูและเพ่ือปฏิบตัติามขอ้ผกูพนัทางกฎหมายและท่ีควบคมุบงัคบั 

ทัง้นีบ้รษิัทอาจตอ้งเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเป็นระยะเวลานานขึน้ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด  
และ/หรืออนญุาต 

6. สิทธิของท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูล 

สิทธิท่ีระบไุวใ้นหวัขอ้นีเ้ป็นสิทธิตามกฎหมายของทา่น ซึ่งท่านสามารถขอใชส้ิทธิเหล่านีไ้ดภ้ายใตเ้ง่ือนไขท่ี
กฎหมายก าหนดและตามขัน้ตอนการจดัการสิทธิของบรษิัทดงันี ้

• รอ้งขอการเขา้ถึงขอส าเนาขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน หรือเพ่ือเปิดเผยการไดข้อ้มูลส่วนบคุคล ของ
ทา่นมาโดยไมไ่ดร้บัความยินยอมจากท่าน 



 

                                                    บริษัท เอส.พี.ออโต้ คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 
                                         
 
 

• แกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นหากไมถ่กูตอ้งหรือไมเ่ป็นปัจจบุนั 

• ลบ ท าลาย หรือไมเ่ปิดเผยตวัตนวา่เป็นขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 

• ขอใหบ้รษิัทจดัหาขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นในรูปแบบท่ีมีโครงสรา้งใชก้นัทั่วไปและเครื่องอ่านไดแ้ละ
สง่ไปใหอี้กองคก์รหนึ่ง 

• คดัคา้นวิธีท่ีบรษิัทด าเนินการกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นในงานบางอยา่ง 

• จ  ากัดไม่ให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากท่านเช่ือว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง การ
ด าเนินการของบริษัทผิดกฎหมาย หรือบริษัทไม่จ  าเป็นตอ้งด าเนินการกับขอ้มูลนีเ้พ่ือวัตถุประสงค์
เฉพาะอีกตอ่ไป 
• เพิกถอนความยินยอมในการรวบรวม น าไปใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งขึน้อยู่กับ
ความยินยอมของท่านไม่ว่าเม่ือใดก็ตาม หากตอ้งการใชส้ิทธิเหล่านีใ้นหัวขอ้นีท้่านสามารถติดต่อ 
บรษิัทไดต้ามท่ีอยูใ่นหวัขอ้"รายละเอียดการติดตอ่บริษัท" ดา้นลา่ง 
 

ค าขอของท่านในการใชส้ิทธิใดๆ ขา้งตน้อาจถูกจ ากัดโดยกฎหมายท่ีใชบ้ังคบั ในบางกรณีบริษัทอาจ
ปฏิเสธค าขอของท่านไดต้ามสมควรและชอบดว้ยกฎหมาย ตวัอย่างเช่น เน่ืองจากขอ้ผกูพนัทางกฎหมายของ
บรษิัทหรือค าสั่งศาล หากบรษิัทปฏิเสธค าขอของทา่นบรษิัทจะแจง้เหตผุลใหท้า่นทราบ 

หากท่านเช่ือว่าการท่ีบริษัทรวบรวมน าไปใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านละเมิดกฎหมาย
คุม้ครองขอ้มูลท่ีเก่ียวข้องท่านมีสิทธิย่ืนเรื่องรอ้งเรียนไปยังหน่วยงานคุม้ครองขอ้มูลท่ีมี อ านาจตามความ
เหมาะสมอย่างไรก็ตามบริษัทยินดีท่ีจะมีโอกาสจัดการกับขอ้กังวลของท่านก่อนท่ีท่านจะไปพบ เจ้าหนา้ท่ี 
ดงันัน้โปรดตดิตอ่บริษัทเป็นประการแรก 

7. กำรเปล่ียนแปลงประกำศควำมเป็นส่วนตัวนี ้

บริษัทอาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรบัปรุงนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบันีเ้ป็นครัง้คราวเน่ืองจาก
แนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลของบริษัทมีการเปล่ียนแปลงด้วยเหตุผลหลายประการ  เช่น การ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีการเปล่ียนแปลงกฎหมาย เป็นตน้ การแกไ้ขเพิ่มเติมหรือปรบัปรุงนโยบายคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลนีจ้ะมีอยู่ใน [https://spauto.co.th/US/Privacy] และจะออกประกาศเป็นหนังสือ บริษัท
จะแจง้ใหท้า่นทราบหรือขอความยินยอมจากท่านหากมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัในนโยบายคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคลนีห้รือหากบรษิัทจ าเป็นตอ้งด าเนินการดงักลา่วตามกฎหมาย 
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8. รำยละเอียดกำรตดิต่อบริษัท 

หากท่านมีค าถามเก่ียวกับแนวทางปฏิบตัิหรืองานของบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มูลส่วนบุคคลของ ท่าน
สามารถติดต่อบริษัทไดต้ามรายละเอียดดา้นล่าง บริษัทยินดีช่วยเหลือตามค าขอขอ้มูล ขอ้เสนอแนะหรือขอ้
รอ้งเรียน 

1) ช่ือบรษิัท 

บรษิัท เอส.พี. ออโต ้คอรป์อเรชั่น จ ากดั 

ท่ีตัง้เลขท่ี 238/8 ถ.เทพารกัษ ์ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 

เบอรโ์ทร 062 915 1101 

2) ชอ่งทางการตดิตอ่สอบถาม 

คณะกรรมการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลู    

เบอรโ์ทร 062 915 1101 หรือ  043 981499 อีเมล spautopdpa@spauto.co.th 

 

จงึประกาศมาใหท้ราบโดยทั่วกนั 

ประกาศ ณ วนัท่ี  23 พฤษภาคม 2565 

                  

กลุม่บรษิัท เอส.พี.ออโต ้


