
ประกาศการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

มีผลบังคับใชเมื่อ มิถุนายน 2565 

บริษัท มดแดง ลิสซิ่ง จํากัด (เรียกวา MD) ตระหนักถึงความสําคัญของการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของคุณ จึงจัดใหมีการประกาศ

นโยบายความเปนสวนตัวนี้เพื่อใหไดรับทราบถึง นโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช และการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (รวม

เรียกวา "การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล") ดังนี ้

1.ขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช และเปดเผย 

บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลหลายประเภท ซึ่งสามารถแบงไดดังนี ้

(ก) ขอมูลสําหรับการยืนยันตัวตน เชน ชื่อนามสกุล วัน/เดือน/ปเกิด เพศ สถานภาพ เบอรโทรศัพท ชวงรายได สัญชาติ เชื้อชาติ 

อาชีพ ที่อยูท่ีทํางาน เลขที่บัตรประชาชน วันที่ออกบัตรประชาชน วันที่บัตรประชาชนหมดอายุ ท่ีอยูที่สามารถติดตอไดสะดวก ขอมูลภาพ

จําลองใบหนา แหลงท่ีมาของเงินทุน ระดับการศึกษา 

(ข) ขอมูลสําหรับการติดตอลูกคา เชน เบอรโทรศัพท อีเมล ที่อยูทีท่ํางาน ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก 

(ค) ขอมูลการเขาใชงานระบบ เชน วันท่ีและเวลาในการเขาใชงาน เลขท่ีอยูไอพีหรืออินเทอรเน็ตโพรโทคอล (IP Address) ล็อก 

(Log) ไอดีอุปกรณ (Device ID) รุนอุปกรณและประเภทของอุปกรณ เครือขาย ขอมูลการเช่ือมตอ ขอมูลการเขาถึง การเขาสูระบบ (Login 

log) เวลาที่เขาถึง ระยะเวลาที่ใชบนหนาเพจของบริษัท คุกกี้ ขอมูลการเขาสูระบบ ประวัติการคนหา ขอมูลการเรียกดู ประเภทและเวอรช่ัน 

ของบราวเซอร การตั้งคาเขตเวลา(Time Zone Setting) และสถานที่ตั้ง ประเภทและเวอรชั่นของปลั๊กอินบราวเซอร ระบบปฏิบัติการและ

แพลตฟอรม และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ บนอุปกรณที่ทานใชในการเขาถึงแพลตฟอรม เปนตน 

 (ง) ขอมูลสําหรับการลงทะเบียน หรือกรอกใบสมัครขอเขารวมกิจกรรมตาง ของบริษัทฯ เชน ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตร

ประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวอ่ืนๆ หมายเลขโทรศัพท วันเดือนปเกิด ที่อยู อีเมล เปนตน             

 (จ ) ขอมูลการสมัครรับขาวสารตาง ๆ จากการทําแบบสํารวจ หรือขอมูลการรวมกิจกรรมตางๆ เชน ความพึงพอใจ ความสนใจ 

หรือพฤติกรรมการบริโภค เปนตน 

 (ฉ) ขอมูลจากบันทึกการตดิตอของเจาของขอมูลสวนบุคคลกับบริษัทฯ ซึ่งเก็บในรูปแบบของบันทึกขอความของผูรับบริการ การ

ประเมินความพึงพอใจ การวิจัยและสถิติ หรือ การบันทึกเสียงสนทนา หรือการบันทึกภาพผานกลอง CCTV เมื่อเจาของขอมูลสวนบุคคลติดตอ

กับบริษัทฯ เชนศูนยบริการลูกคาของบริษัทฯ รวมไปถึงการใหขอมูลผานสื่อที่ทําการวิจัยตาง ๆ อาทิ SMS Social Media แอปพลิเคชัน หรือ 

อีเมล เปนตน 

2. แหลงท่ีมาของขอมูล 

บริษัทเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของคุณจากหลายแหลงเพ่ือวัตถุประสงคในการปฏิบัติตามสัญญาการปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎเกณฑขอบังคับภายในบริษัทและจากหนวยงานกํากับดูแลที่เก่ียวของ และเพ่ือสิทธิประโยชนอันจําเปนและสมควรของบริษัทฯ และ

บุคคลภายนอก หรือผูมีสวนไดเสียอ่ืน โดยบริษัทเก็บรวมรวมขอมูลสวนบุคคลของคุณจากหลากหลายแหลงซึ่งรวมถึงแหลงขอมูลดังตอไปนี้ 

ㆍขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรง 

ㆍขอมูลสวนบุคคลทีไ่ดรับจากบริษัทในเครือ 

ㆍขอมูลสวนบุคคลจากบุคคลที่สาม เชน ตัวแทน รานคา หรือบริษัทท่ีใหการบริการจัดเก็บรวบรวมขอมูล คูคา พันธมิตรเปนตน 

ㆍขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับจากหนวยงานภาครัฐ หนวยงานกํากับดูแลท่ีใชอํานาจตามกฎหมาย 

3. การเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

บริษัทเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลภายใตฐานหรือขอยกเวนทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล  

พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงเพ่ือความจําเปนในการปฏิบัติตาม สัญญา การปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ กฎระเบียบ และคําสั่งจากหนวยงานรัฐหรือ

หนวยงานกํากับดูแลตางๆ ที่เกี่ยวของเพ่ือประโยชนอันชอบดวยกฎหมายของบริษัท บุคคลภายนอก ผูมีสวนไดเสีย ตลอดจนเพ่ือประโยชน

สาธารณะ และประโยชนอันสําคัญตอชีวิตและรางกาย ทั้งนี้ บริษัทอาจเปดเผยหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของคุณไปยังองคกรหรือ

บคุคลภายนอกที่เก่ียวของ ดังน้ี 



1. กลุมบริษัท บริษัทอาจเปดเผยหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังกลุมบริษัทMD เฉพาะในกรณีที่คุณใหความยินยอมแกบริษัทในการ

เปดขอมูลสวนบุคคลใหกับกลุมบริษัทMD หรือเปนกรณีมีความจําเปนในการดําเนินการตามสัญญาที่บริษัทมีกับคุณ หรือเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคอื่นตามกําหนดไวในนโยบายฉบับนี้ องคกรหรือบุคคลภายนอกอื่น 

2. ผูใหบริการของบริษัท บริษัทอาจใชบริษัท ตัวแทน หรือผูรับจางเพื่อการใหบริการตาง ๆ ในนามบริษัท หรือเพ่ือชวยเหลือในการ

จัดหาผลิตภัณฑและบริการใหแกคุณ 

3. องคกร หนวยงาน หรือบุคคลภายนอกอ่ืน บริษัทอาจเปดเผยหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของคุณไปยังหนวยงานภาครัฐ หนวยงาน

กํากับดูแล หรือองคกรหรือบุคคลภายนอกอ่ืนที่เก่ียวของในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามท่ี

กําหนดไวในนโยบายฉบับนี้หรือในกรณีที่มีความจําเปนบริษัทตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายคําสั่ง หรือขอบังคับของหนวยงานกํากับ 

หนวยงานรัฐ หรือองคกรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

ทั้งน้ี บริษัทจะดําเนินการเพ่ือใหมั่นใจไดวาขอมูลของคุณจะถูกเปดเผย โอน หรือสงตอ เพียงเทาที่จําเปนเทานั้น 

ตารางแสดงวัตถุประสงคในการใชและการเปดเผยหรือสงตอขอมูลสวนบุคคลไปยังองคกรภายนอก 

วัตถุประสงคในการประมวลผล ประเภทของขอมูล ฐานและขอยกเวนทางกฎหมาย การเปดเผย/สงตอไปยังองคกร

หรือบุคคลภายนอก 

เพ่ือใชในการยืนยันตัวตนลูกคา 

สําหรับพิจารณาอนุมัตเิปนลูกคา

ชองบริษัท เมื่อลูกคาทําการ

ลงทะเบียนเพ่ือเปดบัญชีกับMD 

(การทํา KYC) 

(ก) ขอมูลสําหรับการยืนยันตัวตน 

(ข) ขอมูลสําหรับการตดิตอลูกคา 

ขอมูลสวนบุคคลท่ัวไป 

  -เพื่อการปฏิบัติตามสญัญา 

  -เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ขอมูลสวนบุคคลออนไหว (ขอมูล

ทางชีวภาพ) 

  -เปนการจาํเปนในการปฏิบัติ

ตามกฎหมายเพ่ือประโยชน

สาธารณะทีส่ําคัญ 

บริษัทท่ีรับจางเพ่ือตรวจสอบ

เอกสารสําหรับการทํา KYC 

เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการยืนยนั

ตัวตนลูกคา กอนการใหบริการ

ตามที่ลูกคาไดรองขอ 

(ก) ขอมูลสําหรับการยืนยันตัวตน 

(ข) ขอมูลสําหรับการตดิตอลูกคา 

(ค) ขอมูลการเขาใชงานระบบ 

(ง) ขอมูลประวัติการทํารายการ 

ขอมูลสวนบุคคลท่ัวไป 

  -เพื่อการปฏิบัติตามสญัญา 

 -เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ขอมูลสวนบุคคลออนไหว (ขอมูล

ทางชีวภาพ) 

  -เปนการจาํเปนในการปฏิบัติ

ตามกฎหมายเพ่ือประโยชน

สาธารณะทีส่ําคัญ 

บริษัทท่ีรับวาจางเพื่อการใหการ

บริการลูกคา (Customer 

Service) 

เพ่ือใชเปนขอมูลที่ใชในการติดตอ

ลูกคาเพ่ือทําการเสนอบริการและ

การสงขอมูลขาวสารตลาดท่ีไม

เก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทลั 

ขอมูลการสมัครรับขาวสารตางๆ 

จากการทําแบบสํารวจ หรือขอมูล

การรวมกิจกรรมตางๆ 

ไดรับความยินยอม ไมม ี

เพ่ือใชเปนขอมูลที่ใชในการติดตอ

ลูกคาเพ่ือทําการเสนอบริการและ

การสงขอมูลขาวสารตลาดท่ีไม

เก่ียวของกับสินทรัพยดิจิทลั 

ขอมูลสําหรับการลงทะเบยีน หรือ

กรอกใบสมัครเขารวมกิจกรรม

ตางๆ ของบริษัทฯ 

(ช)  ขอมูลการสมัครรับขาวสาร

ตางๆ จากการทําแบบสํารวจ หรือ

ขอมูลการรมกิจกรรมตางๆ 

เพ่ือประโยชนอันชอบธรรม ไมม ี

 

 

 



เพ่ือประกอบการทบทวนลูกคา ตาม

ระยะเวลาที่กําหนด เพ่ือปรับกลุม

ความเสีย่ง และปรับวงเงินของลูกคา

ใหเหมาะสม 

(ค) ขอมูลสําหรับการทํารายการ  -เพื่อการปฏิบัตติามสัญญา 

-เพ่ือการปฏิบัตติามกฎหมาย 

ไมม ี

เพ่ือทําแบบสํารวจความคิดเห็น

เก่ียวกับประสบการณ การใชงาน 

สําหรับลูกคา 

(ซ) ขอมูลจากบันทึกการตดิตอ

ของเจาของขอมูลสวนบุคคลกบั

บริษัทฯ  

ไดรับความยินยอม ไมม ี

การทํา profiling การวิเคราะห ทาํ

สถิติตางๆ เพ่ือคาดการณเกีย่วกับตัว

บุคคลสาํหรับบริษัทและบริษัทใน

เครือ 

(ก) ขอมูลสําหรับการยืนยันตัวตน 

(ง) ขอมูลประวัติการทํารายการ 

(ซ) ขอมูลจากการบันทึกการ

ติดตอของเจาของขอมูลสวนบุคคล

กับบริษัทฯ 

ไดรับความยินยอม ไมม ี

การวิเคราะห วิจัย ทําสถิติตางๆ 

เพ่ือพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑของ

บริษัท 

(ก) ขอมูลสําหรับการยืนยันตัวตน 

(ง) ขอมูลประวัติการทํารายการ 

(ซ) ขอมูลจากการบันทึกการ

ติดตอของเจาของขอมูลสวนบุคคล

กับบริษัทฯ 

เพ่ือประโยชนอันชอบธรรม ไมม ี

การสงขอมูลลูกคาไปยังบริษัทใน

เครือ 

(ก) ขอมูลสําหรับการยืนยันตัวตน 

(เฉพาะชื่อ-นามสกุล) 

(ข) ขอมูลสําหรับการตดิตอลูกคา 

ไดรับความยินยอม บริษัทในกลุมเครือ 

บริษัทฯ จะจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของคุณไวในระยะเวลาเทาที่จําเปนเพ่ือปฏิบัติตามวัตถุประสงคท่ีแจงไวขางตน เพ่ือกอตั้งสิทธิเรียกรอง  

การปฏิบัติตามกฎหมาย และเพื่อผลประโยชนโดยชอบธรรมของบริษัทหรือผูมีสวนไดเสียตามท่ีกําหนดไวในนโยบายการจัดเก็บขอมูลสวน

บุคคลของบริษัท และบริษัทจะลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคล 

หรือทําใหเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุถึงตัวตนไดเมื่อหมดความจําเปนหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกลาว 

4. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล 

บริษัทใหความสําคัญกับความมั่งคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของคุณบริษัทจึงจัดใหมีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคนิค

และการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมเพื่อใหมั่นใจวาขอมูลสวนบุคคลของคุณจะไมถูกเขาถึง แกไข เปลี่ยนแปลง ลบหรือทําลายโดยไมมีสิทธิ และ

จัดใหมีการทบทวนมาตรการดังกลาวเมื่อมีความจําเปนหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือใหการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลมี

ประสิทธภิาพอยูเสมอ 

5. การใชสิทธิตามกฎหมายในฐานะเจาของขอมูล 

คุณสามารถใชสิทธิใดๆ อันพึงมีภายใตหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎหมาย ประกาศ และ

ขอบังคับใดๆ ที่เก่ียวของ ซึ่งรวมถึง 

5.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: คุณมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลที่ไดใหความยินยอมไวกับบริษัท 

ตลอดระยะเวลาที่ขอมูลสวนบุคคลของคุณอยูกับบริษัท เวนแตมีขอจํากัดสิทธิตามกฎหมายหรือยังมีสัญญาระหวางคุณกับบริษัทใหประโยชน

แกคุณอยู 

5.2 การขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของตน และขอใหเปดเผยแหลงท่ีมา: คุณมีสิทธิขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของตนที่บริษัทเก็บ

รวบรวม ใช และเปดเผย และมีสิทธิขอใหบริษัทแจงแหลงที่มาของขอมูล 

5.3 การแกไขขอมูลใหถูกตอง: คุณมีสิทธิของใหบริษัทแกไขขอมูลสวนบุคคลที่ไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

5.4 การขอลบขอมูลสวนบุคคล: คุณมีสิทธขิอใหลบขอมูลสวนบุคคลของคุณหากขอมูลสวนบุคคลของคุณหมดความจําเปนในการใช

ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวโดยบริษัท 



5.5 การระงับการใชขอมูลสวนบุคคล: คุณมีสิทธิขอใหบริษัทระงับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของคุณไดในบางกรณ ี

5.6 การโอนยายขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบวิธีการอัตโนมัติ: คุณมีสิทธิในการขอโอนยายขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบอัตโนมัติไปยังผู

ควบคุมขอมูลสวนบุคคลอื่น  เวนแตโดยสภาพทางเทคนิคไมสามารถกระทําได ทั้งน้ี บริษัทยังไมมีระบบรองรับในการใชสิทธิตามขอนี ้

5.7 การขอคัดคานการประมวลผลขอมูล: คุณมีสิทธิขอคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในบางกรณีท้ังนี้ คุณอาจไมสามารถ

ใชสิทธติามกฎหมายได หรือการใชสิทธิในบางกรณีอาจมีคาใชจายหากปรากฏวาคํารองของคุณ มีลักษณะดังนี ้

- เปนการขัดหรือแยงหรือไมเปนไปตามสิทธิที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562กฎหมาย หรือ 

ประกาศท่ีเก่ียวของ 

- เปนการขัดหรือแยงตอบทบัญญัติของกฎหมายหรือคําสั่งศาล 

- เปนการกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 

- เปนการใชสิทธิโดยไมสุจริต ฟุมเฟอย หรือไมสมเหตุสมผลมีผลตอการสืบสวนสอบสวน การใชสิทธิทางกระบวนกรยุติธรรม หรือ

การพิจารณาพิพากษาของศาล หรือ 

- เปนการขัดแยงกับขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจางและสัญญาจาง 

คุณสามารถใชสิทธิของคุณผานศูนยบริการลูกคาของบริษัท ผานทาง 

• โทรศัพทหมายเลข 086-455-6789 

• ผานทาง Website https:// ehongmd.com 

ทั้งน้ี โปรดทราบวา ในการใชสิทธิอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวขางตน อาจสงผลใหคุณเสียสิทธิบางประการในการไดรับผลประโยชนหรือสิทธิ

พิเศษจากการใชบริการและการเขาถึงผลิตภัณฑของบริษัท 

6. หนาท่ีในการแจงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

บริษัทใหความสําคัญในการเคารพความเปนสวนตัวของคุณ และการปรับปรุงขอมูลสวนบุคคลของคุณใหถูกตองและเปนปจจุบัน หากขอมูล

สวนบุคคลของคุณมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแจงมายังบริษัทในทันท ี

7. รายละเอียดการตดิตอ 

• บริษัท มดแดง ลิสซิ่ง จํากัด 172 ถนนผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร 086-455-6789 

• เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล: E-mail www.ehongmd.com 

นโยบายฉบับนี้ปรับปรุงเมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ  2565  

 

 


