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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

บริษัท ส่ือสากล จ ากัด รวมถึงบริษัทในเครือ ไดแ้ก่ บริษัท ส านกัพิมพ ์4 ลอ้ จ ากัด , บริษัท คโรม จ ากัด, บริษัท 
มีเดียไลน ์จ ากัด, บริษัท อินเตอร-์เอกซโ์ป อลัไลแอนศ ์จ ากัด และบริษัท พบัลิค มีเดีย แอนด ์คอมมิวนิวเคชนัส ์จ ากัด ซึ่ง
ในท่ีนีร้วมเรียกว่า (“บรษิัท”) ซึ่งมีธุรกิจในเครือดงัต่อไปนี ้

• ผูจ้ดังานแสดงสินคา้ มหกรรมยานยนต ์

• ผูผ้ลิตนิตยสาร ฟอรม์ลูา 4Wheels และโลกรถยนต ์

• ผูผ้ลิตรายการโทรทศันใ์นชื่อ โลกรถยนต ์และ Carnatomy 

• ผูผ้ลิตเว็บไซต ์autoinfo.co.th, motorexpo.co.th, imc.co.th 

• ผูผ้ลิตแอพพลิเคชั่น Motor Expo, Car Buyer Guide, Formula Magazine, 4Wheels Magazine, Car 
Stereo 

• ผูผ้ลิตเนือ้หาบน Facebook Page Autoinfo online, Thailand International Motor Expo, Formula 
Forum โลกรถยนต,์ Carnatomy TV, Skill Driving Experience, Spirit of the 4x4 Driving School 

• ผูผ้ลิตเนือ้หาบน YouTube ในชอ่ง IMC Online และ Autoinfo Online 

• ผูด้  าเนินการสอนการขบัรถอย่างปลอดภยัในชื่อ Skill Driving Experience  

• ผูด้  าเนินการสอนขบัรถยนตข์บัเคล่ือน 4 ลอ้ในชื่อ Spirit of the 4x4 Driving School  
 

บริษัทไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล จึงไดจ้ดัท านโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลขึน้ 
โดยนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลนีใ้ชก้ับลกูคา้ ผูช้มงาน ผูร้่วมกิจกรรม ตวัแทนผูข้าย ผูจ้ดัหาสินคา้ คู่คา้ทางธุรกิจ 
คู่สญัญา ผูใ้หบ้ริการ รวมถึงตวัแทน และผู้ที่เขา้มาในส านกังานของบริษัท ซึ่งในที่นีร้วมเรียกว่า (“ท่าน”, “เจา้ของขอ้มลู”) 
นโยบายนีไ้ดก้ าหนดวิธีการที่บริษัทปฏิบตัิต่อขอ้มลูส่วนบุคคลเพื่อเก็บรวบรวม ใช ้เผยแพร่ ประมวลผล โอน และเปิดเผย
ขอ้มลูส่วนบคุคล รวมถึงสิทธิตามกฎหมายของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล เพื่อใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลไดร้บัทราบ 
  
 บริษัทจะด าเนินการตรวจสอบนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษัทอยู่เป็นประจ า และหากบริษัท
เปล่ียนแปลงเนือ้หาสาระส าคัญใดๆ ในนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบับนี ้บริษัทจะแจง้ใหท้่านทราบถึงการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ autoinfo.co.th, motorexpo.co.th และ แอพพลิเคชั่น Motor Expo, Car Buyer 
Guide, Formula Magazine App และ 4Wheel Magazine App  โดยจะระบวุนัท่ีมีผลบงัคบัใชใ้หม่ใหแ้ก่ท่าน เพื่อใหท้่าน 
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ไดเ้ขา้ไปอ่านและรบัทราบนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใชใ้หม่ทุกครัง้  โดยนโยบายการคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบคุคลฉบบันีไ้ดร้บัการปรบัปรุง ครัง้ล่าสดุเมื่อวนัท่ี  18 พฤษภาคม 2564 เพื่อใหท้่านไดร้บัทราบถึงนโยบายการ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของบรษิัท บรษิัทจึงประกาศนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล ดงัต่อไปนี ้ 
 
ข้อ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

“ขอ้มลูส่วนบคุคล” หมายถึง ขอ้มลูที่สามารถระบตุวัตนของท่าน หรืออาจจะระบตุวัตนของท่านได ้ไม่ว่าทางตรง
หรือทางออ้มเช่น แต่ไม่รวมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

“ขอ้มลูส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มลูที่เป็นเรื่องส่วนบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อน และอาจสุ่มเส่ียงใน
การเบือกปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชือ้ชาติ เผ่าพนัธุ ์ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลทัธิ ศาสนา หรือปรชัญา 
พฤติกรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพ ความพิการ ขอ้มลูสหภาพแรงงาน ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูชีวภาพ 
หรือขอ้มลูอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
ประกาศก าหนด 

“คณะกรรมการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง คณะกรรมการที่ไดร้ับการแต่งตัง้ขึน้ โดยมีหน้าที่ และ
อ านาจก ากับดูแล ออกหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อปฏิบัติอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม
พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 
 
ข้อ 2 การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

 บรษิัทจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลโดยมีวตัถปุระสงค ์ขอบเขต และใชว้ิธีการท่ีชอบดว้ยกฎหมาย โดย
ในการเก็บรวบรวมนั้นจะท าเพียงเท่าที่จ  าเป็นแก่การด าเนินงาน  ภายใตว้ัตถุประสงคข์องบริษัทเท่านั้น ทั้งนี ้บริษัทจะ
ด าเนินการใหเ้จา้ของขอ้มลูใหค้วามยินยอม ทัง้ตามแบบเอกสาร หรือทางอีเลคทรอนิคส ์และการเก็บขอ้มลูคุกกี ้กรณีที่
บริษัทจดัเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจา้ของขอ้มลู บริษัทจะขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูโดยชดัแจง้ก่อนท า
การเก็บรวบรวม เวน้แต่จะเขา้ขอ้ยกเวน้ตามที่พระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่น
ก าหนดไว ้
 
3. วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

ในการเก็บรวมรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช ้เผยแพร่ ประมวลผล โอน และเปิดเผย
ขอ้มลูของท่านเพื่อวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้

• เพื่อจดัหาสินคา้หรือใหบ้รกิารแก่ท่าน  

• เพื่อปรบัปรุงมาตรฐานในการส่ือสารและการบรกิารของบรษิัท และเพื่ออ านวยความสะดวกท่านในการ
ใชสิ้นคา้หรือบรกิารของบรษิัท  

• เพื่อติดต่อท่านในกรณีที่ท่านไดเ้ขา้รว่มแข่งขนั ประกวด การชิงรางวลั หรือท าแบบส ารวจกบับรษิัท  

• เพื่อตอบหรือท าตามค ารอ้งขอหรือขอ้รอ้งเรียนของท่าน  

• เพื่อปฏิบตัิตามหนา้ที่ที่กฎหมายก าหนด เช่น เพื่อปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเรื่องการรายงานงบการเงินของ
บรษิัท ที่ก าหนดโดยผูส้อบบญัชี และ/หรือหน่วยงานของรฐั และเพื่อใหค้วามรว่มมือกบั เจา้พนกังานท่ี
บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากับดูแล และ/หรือ ค าสั่งศาลที่ เ ก่ียวข้องกับ
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กระบวนการพิจารณาคดีหรือการสืบสวนในคดี  

• เพื่อเรียนรูพ้ฤติกรรมออนไลนห์รือออฟไลน ์ซึ่งเก่ียวขอ้งและน่าสนใจส าหรบัท่าน ซึ่งรวมถึงการก าหนด
ทิศทางการท าการตลาดเพื่อประโยชนข์องท่าน   

• เพื่อวิเคราะหก์ารด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของบรษิัท (การโตต้อบส่ือสารกบัลกูคา้ การขาย จ านวนการนดั
หมายลกูคา้ หรือการโทรศพัทต์ิดต่อกบัลกูคา้)  

• เพื่อเชิญท่านเขา้ร่วมงานหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายที่บริษัทเป็นผูส้นบัสนุน เพื่อส่งขอ้เสนอ รายการ
ส่งเสรมิการขาย หรือขอ้มลูอพัเดทเก่ียวกบัสินคา้หรือบรกิารของบรษิัท 

• เพื่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในองคก์ร เพื่อท าทะเบียนประวตัิ และท าการติดต่อท่าน เพื่อด าเนิน
ธุรกิจของทางบรษิัท 

• เพื่อการปฏิบตัิตามระเบียบการด าเนินการภายในของบรษิัท และบรษิัทในเครือ 

• เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการใหบ้รกิารของบรษิัท และบรหิารความสมัพนัธข์องบริษัทกับ
ท่าน 

และเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นใดที่ไม่ตอ้งหา้มตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งต่อ
การด าเนินงานของบรษิัท บรษิัทจะไม่กระท าการใด ๆ  แตกต่างจากที่ระบใุนวตัถปุระสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มลู เวน้แต่
จะไดแ้จง้วตัถปุระสงคใ์หม่ใหแ้ก่เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลทราบ และไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล หรือ
เป็นการปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติขอ้มลูส่วนบคุคล หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
 
ข้อ 4. ผลกระทบกรณีไม่ให้ค ายินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทค านึงอย่างถึงที่สุดในความเป็นอิสระของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  โดยบริษัทไดแ้จง้ใหท้่านไดท้ราบถึง
รายละเอียดของนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลนี ้รวมถึงสิทธิตามกฎหมายของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล โดยบรษิัท
ขอแจง้ใหท้ราบว่าขอ้มลูส่วนบคุคลที่บรษิัทจะท าการเก็บรวบรวม  ใช ้ หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล  เป็นขอ้มลูส่วนบคุคล
เฉพาะที่จ าเป็นต่อประโยชนข์องเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลในการใชบ้ริการ ของทางบรษิัท เพื่อใหบ้รรลถุึงวตัถปุระสงคท์ี่ได้
กล่าวไวข้า้งตน้ หากเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลไม่ยินยอมบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล อาจส่งผลท า
ใหท้่านอาจไม่ไดร้บัสิทธิตามที่บรษิัท ไดจ้ดัใหม้ีขึน้ 
 
ข้อ 5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 5.1 บริษัทจะเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านเฉพาะแต่ที่ไดร้บัความยินยอมตามวตัถปุระสงคท์ี่ไดม้ีการแจง้ไว้
เท่านั้น บริษัทจะก ากับดูแลพนักงาน เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ มิให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
นอกเหนือไปจากวัตถุประสงคข์องการเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่  ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อ
บุคคลภายนอก เวน้แต่ 5.1.1 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 5.1.2 เป็นไปเพื่อประโยชนแ์ก่การสอบสวนของ
พนกังานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 5.1.3 เพื่อประโยชนข์องท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจ
กระท าไดใ้นเวลานัน้ 5.1.4 เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษิัท หรือของบคุคลหรือนิติบคุคลอื่น
ที่ไม่ใช่ บริษัท 5.1.5 เป็นการจ าเป็นเพื่อป้องกันหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสขุภาพของบุคคล 5.1.6 เป็นการ
จ าเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของ
เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลก่อนเขา้ท าสญัญานัน้ 5.1.7 เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท์ี่เก่ียวกับการจดัท าเอกสารประวตัิศาสตร์
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หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์ สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดท าสถิติ ซึ่งไดจ้ัดให้มีม าตรการป้องกันที่
เหมาะสม 

5.2. บริษัทอาจใชบ้รกิารสารสนเทศของผูใ้หบ้ริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อใหด้  าเนินการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วน
บุคคล ซึ่งผูใ้หบ้ริการนั้นจะตอ้งมีมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภัย โดยหา้มด าเนินการเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผย
ขอ้มลูส่วนบคุคลนอกเหนือจากที่บรษิัทก าหนด 

5.3 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใหก้ับบริษัทในเครือ บุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่คา้ ท่ีปรึกษา ผู้รับจ้าง 
พันธมิตรของบริษัท ตลอดจนบริษัทในเครือได ้และบริษัทยังอาจเปิดเผยขอ้มูลของท่านใหก้ับบุคคลที่สามที่ปฏิบตัิงาน
ใหแ้ก่บรษิัทภายใตค้วามยินยอมของท่านทกุกรณี 
โดยบริษัทก าหนดให้บุคคลที ่3 เหล่านีต้้องตกลงในเร่ืองดังต่อไปนี:้ 

ก. ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงคท์ี่จ  ากัดและเฉพาะเจาะจงซึ่งสอดคลอ้งกับความยินยอมของ 
ท่านเท่านัน้ 

ข. ใหก้ารคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลในระดบัเดียวกบัที่จ  าเป็นตอ้งด าเนินการภายใตห้ลกัการของกรอบโครงสรา้ง 
การคุม้ครองความเป็นส่วนตวัของท่านตามที่ไดแ้จง้ไวต้ัง้แต่การจดัเก็บขอ้มลูส่วนบคุคล 
อนึ่ง บรษิัทจะไม่เปิดเผยขอ้มลูที่ท่านมอบใหก้บับคุคลที่สามเพื่อวตัถปุระสงคท์างการตลาด ยกเวน้ว่าท่านไดย้อมรบัโดยมี
การยืนยนัใหม้ีการเปิดเผยดงักล่าว 
 
ข้อ 6. มาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 บริษัทจะก าหนดมาตรการต่างๆ รวมถึงมาตรการดา้นการรกัษาความมั่นคงปลอดภัย  ของขอ้มูลส่วนบุคคลที่
สอดคลอ้งกับกฎหมาย ระเบียบ หลกัเกณฑ ์และแนวปฏิบตัิดา้นการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล  ใหแ้ก่พนกังานของบรษิัท 
และบคุคลอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงสนบัสนนุ และส่งเสรมิใหพ้นกังานมีความรู ้และตระหนกัถึงหนา้ที่ และความรบัผิดชอบใน
การเก็บรวบรวม การจดัเก็บรกัษา การใช ้และการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มลู โดยพนกังานของบรษิัทตอ้ง
ปฏิบัติตามนโยบายฯ และแนวปฏิบัติการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทก าหนดไว้ เพื่อใหบ้ริษัทสามารถปฏิบตัิ
ตามนโยบาย และกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลไดอ้ย่างถกูตอ้ง และมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อ 7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

เวน้แต่จะเขา้หลักเกณฑข์อ้ยกเวน้ในการใชสิ้ทธิ หรือเงื่อนไขในการใชสิ้ทธิตามที่กฎหมายบัญญัติไวเ้ป็นการ
เฉพาะ เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลมีสิทธิ ดงัต่อไปนี ้

7.1 ถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลที่ไดใ้หค้วามยินยอมไว ้ทัง้นี ้ การเพิก
ถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลที่ไดใ้หค้วามยินยอมไวแ้ลว้
ก่อนหนา้ 

7.2 ขอเขา้ถึง และขอรบัส าเนาขอ้มลูส่วนบุคคล รวมถึงการขอใหเ้ปิดเผยการไดม้าซึ่งขอ้มลูส่วนบุคคลที่ไม่ไดใ้ห้
ความยินยอม 

7.3 ขอรบัขอ้มลูส่วนบคุคลดว้ยตนเอง หรือโอนขอ้มลูไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลอื่น 
7.4 ขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลใหถ้กูตอ้งเป็นปัจจบุนั 
7.5 ขอคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล 
7.6 ขอใหล้บ ท าลาย หรือท าใหข้อ้มลูส่วนบคุคลเป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถระบตุวับคุคลที่เป็นเจา้ของได้ 
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7.7 ขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคล 
ทัง้นี ้เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลสามารถขอใชสิ้ทธิดงักล่าวขา้งตน้ได ้โดยยื่นค ารอ้งขอใชสิ้ทธิต่อบรษิัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร
หรือผ่านทางจดหมายอีเลคทรอนิคสต์ามแบบฟอรม์ที่บริษัทก าหนด  ผ่าน “ช่องทางการติดต่อของบริษัท” ดา้นล่าง โดย
บริษัทจะพิจารณา และแจง้ผลการพิจารณาตามค ารอ้งของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัค า
รอ้งดังกล่าว ทั้งนี ้บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของเจา้ของขอ้มลูไดใ้นกรณีที่มีกฎหมายก าหนดไว้ หรือตามค าสั่งศาลแลว้แต่
กรณี 
 
ข้อ 8. ระยะเวลาการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 บริษัทจะจดัเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไวต้ลอดระยะเวลาที่ท่านมีสถานะ และความสมัพนัธใ์นฐานะลูกคา้ 
ผูช้มงาน ผูร้่วมกิจกรรม ตวัแทนผูข้าย ผูจ้ดัหาสินคา้ คู่คา้ทางธุรกิจ คู่สญัญา ผูใ้หบ้ริการ รวมถึงตวัแทน และผูท้ี่เขา้มาใน
ส านกังานของบรษิัทเท่านัน้  
 
ข้อ 9. นโยบายคุกกี ้

บรษิัทจะจดัใหม้ีนโยบายคกุกีใ้หม้ีมาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูที่เป็นมาตรฐานสากล 
 
ข้อ 10. ช่องทางการติดต่อบริษัท 
 กรณีตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม หรือใชสิ้ทธิในอนัเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบคุคล สามารถติดต่อไดท้ี่ : 
บรษิัท ส่ือสากล จ ากดั (ส านกังานใหญ่) 
เลขที่ 587/1 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวง/เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศพัท ์0-2055-8444 โทรสาร 0-2055-8400 
 


