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บริษัท มิตซูบชิ ิ(ประเทศไทย) จาํกัด/บริษัท ไทย-เอ็มซี จาํกัด  

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวั  

 

บริษัท มิตซูบชิ ิ(ประเทศไทย) จาํกัด/บริษัท ไทย-เอ็มซี จาํกัด และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 

บริษัท มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จาํกดั/บริษัท ไทย-เอ็มซี จาํกัด (“BKK/THI”) มีความมุ่งมนัทีจะคุม้ครองและเคารพความเป็น

ส่วนตัวของท่านและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พรบ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล”) 

กฎหมาย และกฎระเบียบทีเกียวขอ้ง 

ประกาศนโยบายความเป็นสว่นตวันีกาํหนดหลกัพนืฐานในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลใด ๆ ทีเราอาจเก็บรวบรวมเกียวกบั

ท่านในฐานะผูเ้ยียมชมเว็บไซตห์รือสถานทีของเราหรือการติดต่อกับลกูคา้ ซพัพลายเออร ์หรือพนัธมิตรทางธุรกิจรายใดราย

หนงึของเรา 

ข้อมูลสว่นบุคคลทเีราเก็บรวบรวมเกียวกับท่าน  

เราอาจเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลเกียวกบัทา่น ดงัตอ่ไปนี  

 ข้อมูลส่วนบุคคลทีท่านให้เรา: คือ ขอ้มลูเกียวกบัท่านทีท่านใหแ้ก่เราเมอืเยยีมชมเว็บไซตข์องเรา ใหน้ามบตัรแก่

เรา (หรือในลกัษณะทีคลา้ยกนั) กรอกแบบฟอรม์ทีเราขอใหท้่านกรอกหรือติดตอ่กับเราทางโทรศพัท ์ไปรษณีย ์อีเมล 

หรืออืนๆ เช่น ชือ ทีอยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศพัทข์องท่าน ขอ้มูลเกียวกับความสมัพนัธ์ทางธุรกิจของท่านกับ 

BKK/THI และขอ้มลูเกียวกบัหนา้ที ประวตัิ และความสนใจในวิชาชีพของทา่น 

 
 ข้อมูลสว่นบุคคลทเีว็บไซตแ์ละระบบอืนของเราเก็บเรวบรวมเกียวกับท่าน 

o หากท่านเยียมชมเว็บไซตข์องเรา ขอ้มลูบางอย่างเกียวกับท่านจะถกูเชือมต่อกบัการเยียมชมของท่านโดย

อตัโนมตัิ รวมถึงทีอยู่อนิเทอรเ์น็ตโปรโตคอล (IP) ทีใชเ้ชือมต่ออปุกรณข์องท่านกบัอินเทอรเ์น็ต และขอ้มลู

อืน ๆ เช่น ประเภทและเวอรช์นัของเบราวเ์ซอรข์องท่าน และหนา้เว็บไซตข์องเราทีท่านเยียมชม ผ่านคกุกี 

Google Analytics และเครอืงมือวิเคราะหอื์นๆ 

o หากท่านแลกเปลยีนอีเมล การสนทนาทางโทรศพัท ์หรือการสือสารทางอิเล็กทรอนิกสอื์นๆ กบัลกูจา้งและ

พนกังานคนอืนๆ ของเรา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเราจะบนัทกึรายละเอียดของการสนทนาเหลา่นัน 

ซงึบางครงัรวมถึงเนือหาดว้ย 

 
o สถานทีบางแห่งของเรามีระบบโทรทศันว์งจรปิดซงึอาจบนัทึกภาพของท่านในขณะทีท่านเขา้มายงัสถานที

ของเราเพอืการรกัษาความปลอดภยั 
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 ข้อมูลอืนๆ เราอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูบางสว่นจากแหลง่อืนๆ ดว้ย อาทิเช่น 

o หากเรามีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบัองคก์รทีท่านเป็นตวัแทน เพือนรว่มงานหรือการติดต่อทางธุรกิจอืนๆ

ของทา่นอาจใหข้อ้มลูเกียวกบัทา่นแก่เรา เช่น รายละเอียดการติดตอ่ของทา่น หรอืรายละเอียดในหนา้ทีของ

ทา่นทเีกียวกบัความสมัพนัธท์างธุรกิจนนั 

o บางครงัเราอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูจากผูใ้หบ้รกิารขอ้มลูบคุคลทีสามหรอืแหลง่ขอ้มลูทีเปิดเผยตอ่สาธารณะ

เพือต่อตา้นการฟอกเงิน การตรวจสอบประวตัิและวตัถุประสงคท์ีคลา้ยกนั และเพือปกป้องธุรกิจของเรา

และปฏิบตัิหนา้ทีตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของเรา 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เราอาจเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเฉพาะกรณีทีจาํเป็นหรอืมฐีานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมใช้

หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลเท่านนั ซงึรวมถึงกรณีการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลเพือการดาํเนินการตาม

หนา้ทตีามกฎหมาย การปฏิบตัิตามสญัญาทีทา่นไดท้าํไวก้บัเรา เพือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของเรา และ/หรอื ภายใต้

ฐานทางกฎหมายอืนๆ โดยวตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูของเรา ดงัต่อไปนี  

 เพอืดาํเนินการ จดัการ พฒันา และสง่เสรมิธุรกิจของเราและความสมัพนัธข์องเรากบัองคก์รทีทา่นเป็นตวัแทน (ถา้ม)ี 

และธุรกรรมทีเกียวขอ้ง เช่น วตัถปุระสงคใ์นการเรยีกเก็บเงิน/การชาํระเงิน 

 เพอืดาํเนินการ บรหิารจดัการ และปรบัปรุงเว็บไซตแ์ละสถานทีของเรา และวิธีการในลกัษณะอนืๆ ทเีราใชด้าํเนินการ 

 เพือปกป้องธุรกิจของเราจากการฉ้อโกง การฟอกเงิน การละเมิดความลบั การขโมยขอ้มูลทีเป็นกรรมสิทธิ และ

อาชญากรรมทางการเงินหรอืธุรกิจอืนๆ และ 

 เพอืปฏิบตัิหนา้ทีตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของเรา และป้องกนักาเรยีกรอ้งสิทธิทางกฎหมาย 

เราอาจทบทวนขอ้มูลสว่นบคุคลเกียวกบัท่านเป็นครงัคราวในระบบของเรา รวมถึงเนือหาและขอ้มลูอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัอีเมล

และการสือสารอืนๆของท่านกบัเรา เพือวตัถปุระสงคใ์นการปฏิบติัตามกฎหมายและการปกป้องธุรกิจตามทีอธิบายไวข้า้งตน้ 

ซึงอาจรวมถึงการทบทวนเพือวตัถปุระสงคใ์นการเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคลทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินคดีและ/หรือการทบทวน

บนัทึกทีเกียวขอ้งกบัการสอบสวนดา้นกฎระเบียบหรอืทางอาญาภายในหรือภายนอก การทบทวนเหลา่นีจะดาํเนินการดว้ยวิธี

ทีสมเหตสุมผลและไดส้ดัสว่นและไดร้บัการอนุมตัิจากผูบ้ริหารในระดบัทีเหมาะสมในขอบเขตทีกฎหมายอนญุาต ซึงในทีสดุ

แลว้การทบทวนดงักลา่วอาจเกียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านต่อหน่วยงานของรฐัและคู่พิพาทในคดีตามที

อธิบายไวด้า้นลา่ง อีเมลและการสือสารอนืๆ ของท่านอาจเป็นไปเพอืวตัถปุระสงคใ์นการจดัการธุรกิจตามปกติในบางครงัดว้ย 

(เช่น ในกรณีจาํเป็นเมอืพนกังานไมอ่ยูท่สีาํนกังานหรอืออกจาก BKK/THI แลว้) 

เราจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเท่าทีจาํเป็นเท่านนั เพือใหเ้ราสามารถดาํเนินการตามวตัถปุระสงคท์ีอธิบายไว้

ขา้งตน้ และเฉพาะในกรณีทีเราเหน็วา่การประมวลผลของเราไม่ทาํใหเ้กิดความเสียหายตอ่ทา่นหรือความเป็นสว่นตวัของทา่น
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ในลกัษณะทีจะสาํคญักว่าประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของเราเพือดาํเนินการตามวตัถุประสงคเ์หล่านนั ในกรณียกเวน้ 

กฎหมายอาจกาํหนดใหเ้ราตอ้งเปิดเผยหรือประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน เราจะแจง้ใหท้่านทราบเมือเราขอใหท้า่นให้

ขอ้มลูสว่นบคุคลเกียวกบัตวัทา่นเอง หากการใหข้อ้มลูสว่นบคุคลทรีอ้งขอนนัจาํเป็นสาํหรบัการปฏบิตัิหนา้ทตีามกฎหมาย หรอื

โดยความสมคัรใจเท่านนั และจะไมม่ผีลใดๆตามมาหากทา่นปฏเิสธทีจะใหข้อ้มลูสว่นบคุคลนนั มิฉะนนั ทา่นควรจะคาดไดว้า่

เราตอ้งการขอ้มลูสว่นบคุคลเพอืวตัถปุระสงคท์างธุรกิจหรอืการปฏิบตัิตามกฎหมายของเรา (ตามทีอธิบายไวข้า้งตน้) 

การเปิดเผยและการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างประเทศ 

เราอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลเกียวกบัทา่น ในกรณีทีจาํเป็นตามสมควรเพือวตัถปุระสงคต์า่งๆ ทีระบไุวข้า้งตน้ ใหแ้ก ่

 บรษัิทแม ่บรษัิทในเครอื หรอืบรษัิทยอ่ยของ BKK/THI 

 เพอืนรว่มงานของทา่นภายในองคก์รทีทา่นเป็นตวัแทน 

 ผูใ้หบ้ริการทีจดัการเว็บไซตห์รือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอืน ๆ ของเรา หรอืเก็บหรือประมวลผลขอ้มลูของท่านใน

นามของเรา ภายใตเ้งือนไขในการรกัษาความลบัและความปลอดภยัทเีขม้งวด 

 บคุคลทีเขา้ครอบครองธุรกิจและทรพัยส์นิของเรา หรอืสว่นทีเกียวขอ้ง หรอื 

 ในกรณียกเวน้  

o  หนว่ยงานกาํกบัดแูลทีมีอาํนาจ หนว่ยงานในการดาํเนินคดี และหนว่ยงานของรฐัอืน ๆ หรอืคูพ่ิพาทในคดี

ในประเทศหรอืาณาเขตใดๆ หรอื 

o กรณีทกีฎหมายกาํหนดใหเ้ราตอ้งเปิดเผย 

การเปิดเผยเหลา่นีอาจเกียวขอ้งกบัการโอนขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นไปต่างประเทศ ท่านควรจะทราบว่านีอาจรวมถึงการโอน

ไปยงัประเทศอืนซึงไม่มีกฎหมายความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูทีเขม้งวดในระดบัเดียวกบัประเทศไทย ในกรณีดงักลา่ว เมือเรา

โอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปยงับริษัทแม ่บริษัทในเครอื บริษัทย่อยของ BKK/THI หรือผูใ้หบ้ริการของเรา เราจะตรวจสอบใหแ้นใ่จ

ว่าการจดัการของเรากบัพวกเขานนัอยู่ภายใตข้อ้ตกลงการประมวลผลขอ้มลูหรือขอ้ตกลงการโอนขอ้มูล ซงึกาํหนดใหข้อ้มลู

สว่นบคุคลของท่านไดร้บัการคุม้ครอง โปรดติดต่อเรา (ดดูา้นลา่ง) หากท่านตอ้งการทราบว่ามีขอ้ตกลงดงักล่าวหรือไม่ หรือ

หากตอ้งการดสูาํเนา 

การเก็บรักษาและการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เราจะลบขอ้มลูสว่นบคุคลเกียวกบัทา่นทเีราเก็บไวเ้มือเราไมจ่าํเป็นอีกตอ่ไป 

โปรดทราบวา่เราอาจเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลบางอยา่งเกียวกบัทา่นอยา่งจาํกดั แมว้า่เราจะรูว้า่ทา่นไดอ้อกจากองคก์รทีทา่นเป็น

ตวัแทนแลว้ เพือใหเ้ราสามารถรกัษาความสมัพนัธ์อย่างต่อเนืองกบัท่านไดห้ากเราติดต่อกบัท่านอีกครงัในฐานะทีท่านเป็น

ตวัแทนขององคก์รอืน 
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สิทธิของท่าน                                

ภายใตพ้รบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ท่านมสีทิธิทจีะ: 

 ขอเข้าถงึขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านและขอรบัสาํเนาขอ้มลูของทา่นตามคาํขอ 

 ขอแก้ไขขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านทีไมถ่กูตอ้งหรอืไมส่มบรูณ ์

 ขอให้ลบขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านในกรณีทีขอ้มลูนนัไมจ่าํเป็นสาํหรบัวตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลอีกตอ่ไป 

 คัดค้านการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านทีเราอาศยัประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของเราเป็นฐานทาง

กฎหมายสาํหรบัการประมวลผล 

 ขอจาํกัดการรวบรวมและการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 

 ขอโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไปยงับคุคลอืน 

 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ในสถานการณท์ีท่านใหค้วามยินยอมในการรวบรวม ประมวลผล และโอน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือวัตถุประสงค์เฉพาะ ท่านมีสิทธิทีจะเพิกถอนความยินยอมของท่านสาํหรับการ

ประมวลผลเฉพาะนนัไดต้ลอดเวลา 

ติดต่อเรา 

เรายินดีรบัคาํถาม ความคิดเห็น และคาํขอเกียวกบัประกาศนโยบายความเป็นสว่นตวันีและการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล

ของเรา กรุณาสง่ไปที: 

 บรษัิท มิตซูบชิิ (ประเทศไทย) จาํกดั/บรษัิท ไทย-เอม็ซี จาํกดั            

 968, ชนั 24 - 26, อาคารมลูนิธิออืจือเหลยีง ถนนพระรามสี แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500                        

 ประเทศไทย โทร: +66(0) 2-632-4100 

ทา่นสามารถยืนเรอืงรอ้งเรยีนเกียวกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นกบัสาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่น

บคุคล (pdpc@mdes.go.th).  

การเปลียนแปลงนโยบายฉบับนี 

การเปลียนแปลงใด ๆ ทีเราทํากับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนีในอนาคตจะถูกโพสต์ในเว็บไซต์ของเรา(ที 

https://www.mitsubishicorp.com/th/en/). โปรดกลบัมาตรวจสอบเพอืดกูารเปลียนแปลง 

 

ประกาศวันท:ี 1 ธันวาคม พ.ศ.2564 

 

 


