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บริษัท แอ็ลไลด ์เม็ททัลส ์(ไทยแลนด)์ จ ากัด 
เร่ือง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY POLICY) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. เกี่ยวกับเรา 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี ้จัดท าขึน้โดย บริษัท แอ็ลไลด ์เม็ททัลส ์(ไทยแลนด)์ จ ากัด และบริษัท

ในเครืออื่นๆ ของบริษัทแอ็ลไลด ์เม็ททัลส ์(ไทยแลนด)์ จ ากัด (“บริษัท”) 

บรษัิทฯ เคารพสทิธิสว่นบคุคลและใหค้วามส าคญัต่อการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงไดจ้ดัท า
นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลนีข้ึน้ เพื่อแจง้แก่ทา่นวา่ บรษัิทฯ มีวิธีปฏิบตัิในการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านเพื่อ
น าไปใช้หรือเปิดเผยอย่างไร โดยมีวัตถุประสงคใ์ดบา้ง และมีวิธีการจัดการขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างไร ตลอดจนสิทธิตาม
กฎหมายของทา่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลดว้ย ทัง้นีต้ามพระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 
 

นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลนีค้รอบคลมุการใหบ้ริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทัง้ทางเว็บไซต ์ แอพพลิเคชั่น  โซเชียลมีเดีย
และช่องทางอื่นๆ แก่ลกูคา้และผูม้าติดตอ่กบับริษัทฯ แต่ไม่ใช้บังคับกับลูกจ้างและผู้สมัครงานกับบริษัทฯ ท่านยอมรบัว่า 
การท่ีทา่นใชบ้รกิารของบรษัิทฯ ผา่นทางช่องทางต่างๆ หรือการใหข้อ้มลูกบับริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัวิธีปฏิบตัิของบริษัทฯ 
ตามที่ระบุในนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลนีแ้ลว้  ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายในการพฒันาและปรบัปรุงการใหบ้ริการใหม้ี
ความทนัสมยั มีประสทิธิภาพและเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและกฎหมายที่เก่ียวขอ้งอยู่เสมอ บริษัทฯ จึงอาจมีการปรบัปรุง
แกไ้ขนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลนีเ้ป็นครัง้คราว เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการบริหารจดัการองคก์รและด าเนินธุรกิจ จึงขอให้
ทา่นตรวจสอบนโยบายนีเ้ป็นระยะๆ เพื่อท่ีทา่นจะไดท้ราบนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลลา่สดุของบรษัิทฯ 
 

เพื่อความสะดวกของท่าน ท่านสามารถกดที่ชื่อของแต่ละหัวข้อเพื่ออ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็น
รายหัวข้อ ดังนี ้
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 
ขอ้ 1.  ขอ้มลูที่บรษัิทฯ เก็บรวบรวม 
ขอ้ 2.  บรษัิทฯ เก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นจากแหลง่ใดบา้ง 
ขอ้ 3.  การใชข้อ้มลูที่ไดจ้ดัเก็บและฐานกฎหมายในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล  
ขอ้ 4.  รายละเอียดการเปิดเผยขอ้มลูแก่บคุคลที่สาม  
ขอ้ 5.  มาตรการในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคล (Data Security)  
ขอ้ 6.  ค าสงวนสทิธิและขอ้จ ากดัความรบัผิดชอบ (Disclaimer Notice)  
ขอ้ 7.  ระยะเวลาในการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคล (Data Retention)  
ขอ้ 8.  สทิธิของทา่นในจดัการกบัขอ้มลูสว่นบคุคล  
ขอ้ 9.  ติดตอ่เรา  
ขอ้ 10. การเปลีย่นแปลงนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
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1. ข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม 

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลที่เก่ียวกับบุคคลซึ่งท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลของเจา้ของขอ้มูลไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้ม โดยมีทัง้ขอ้มลูทั่วไปและขอ้มลูออ่นไหว แตไ่มร่วมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรม และขอ้มลูที่ไม่สามารถระบถุึงตวัตนของ

เจา้ของขอ้มลูได ้(anonymous data) บรษัิทฯ จะท าการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านที่ไดร้บัจากท่าน 

หรือจากแหล่งอื่นที่เช่ือถือได ้เช่น ช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ หน่วยงานราชการ พนัธมิตรทางธุรกิจ และ บริษัทในเครือ 

เป็นตน้ อนัไดแ้ก่ 

ข้อมูลแสดงตัวตน (Identity Data): หมายถึง ขอ้มูลที่สามารถระบุตวัตนของท่านไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม เช่น                  

ช่ือ-นามสกลุ  วนั/เดือน/ปีเกิด  เพศ  เลขบตัรประจ าตวัประชาชน  หมายเลขใบขบัขี่  หมายเลขหนงัสือเดินทาง  สถานภาพการ

สมรส และสญัชาติ เป็นตน้ 

ข้อมูลติดต่อ (Contact Data): เช่น ที่อยู ่ อีเมล  หมายเลขโทรศพัท ์ ID line  Facebook  IG  LinkedIn (บรษัิทและสว่นตวั) 

ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data): หมายถึง ขอ้มลูสว่นบคุคลเก่ียวกบัเชือ้ชาติ เผา่พนัธุ ์ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือ

ในลทัธิ ศาสนาหรือปรชัญา พฤติกรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพ ความพิการ ขอ้มลูสหภาพแรงงาน ขอ้มลู

พนัธุกรรม ขอ้มลูชีวภาพ หรอืขอ้มลูอื่นใดซึง่กระทบตอ่เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลในท านองเดียวกนัตามที่คณะกรรมการคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบคุคลประกาศก าหนด รวมถึงขอ้มูลอื่นใดในท านองเดียวกันเป็นตน้  ทัง้นี ้บริษัทฯ จะไม่ท าการประมวลผลขอ้มูล

ออ่นไหวทกุประเภท 

ข้อมูลทางการเงิน บริษัทและบุคคล (Financial, Corporate, Individual and Transaction Data): หมายเลขบญัชี 

หมายเลขบตัรเครดิต หมายเลขบตัรเดบิต ขอ้มลูรายไดต้อ่เดือน ขอ้มลูการช าระเงิน หนงัสอืรบัรองบรษัิท ภ.พ.20 เป็นตน้ 
 

ข้อมูลส าหรับการซือ้ขายสินค้าและบริการ (Sales and Service Data): ขอ้มลูความสนใจ ความชอบ งบประมาณ เหตผุล

ในการเลอืกซือ้สนิคา้ รุน่ ราคาของสนิคา้ที่เลอืก วนัท่ีท าการซือ้ขาย ขอ้มลูความคืบหนา้ของโครงการ  
 

ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร (Marketing and Communication Data):  

 ขอ้มลูทางเทคนิคและการใชง้าน (Technical and Usage Data) เว็บไซต ์www.alliedmetals.com เช่น ขอ้มูล               
การ Log-In สว่นสมาชิกและผูใ้ชง้านทั่วไป ในสว่นท่ีท าการใหข้อ้มลูซือ้ขายสนิคา้ สทิธิประโยชนต์่างๆ ระยะเวลาการ
ใชง้าน สถานท่ีการใชง้าน หนา้ที่ไดม้ีการใชง้าน ความสนใจ และการคน้หาสนิคา้ การดาวนโ์หลด หมายเลข IP  

 Address ขอ้มูลการเขา้สู่ระบบขอ้มูลการคน้หา (website traffic) ขอ้มลู Cookie ในประเภทอปุกรณก์ารตัง้ค่า 
แพลตฟอรม์และเทคโนโลยีอื่น ๆ ท่ีใชใ้นการเขา้ถึงเว็บไซตข์องบรษัิทฯ  

 ขอ้มลู EDM (Electronic Direct Mail) ของบรษัิทฯ 

 ขอ้มลูสือ่โซเชียลเนต็เวิรก์: Facebook, IG, Line, LinkedIn 

 ขอ้มลูจากอีเมล am_online@alliedmetals.com และอีเมลภายใต ้hosting@alliedmetals.com 

 ขอ้มลูจากหมายเลขโทรศพัทต์ิดตอ่ผา่นส านกังานกรุงเทพฯ  ภเูก็ต และฝ่ายการตลาด  
 

http://www.alliedmetals.com/
mailto:am_online@alliedmetals.com
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 ขอ้มลูจากโทรสาร 

 ขอ้มลูจากแบบส ารวจ   
 

หากมีการเปลีย่นแปลงช่องทางสื่อสาร ทางบริษัทฯ จะท าการแจง้ผูใ้ชง้านเพื่อตรวจสอบและปรบัปรุงขอ้ตกลงในการเลือกรบั

ช่องทางการสือ่สารและขา่วสารจากทางบรษัิทฯ อีกครัง้  
 

ข้อมูลบริการหลังการขาย (After Sales Services Information): ช่ือผูใ้ช/้แจง้ซ่อมและรหสัผ่าน ขอ้ความ sms อีเมล                

ในการแจง้ความประสงคก์ารขอรบับรกิารหลงัการขาย การซอ่มบ ารุง ขอ้มลูสนิคา้ ขอ้มลูโครงการ ขอ้มลูความสนใจ ความชอบ 

งบประมาณ เหตุผลในการเลือกซือ้สินคา้ ขอ้มูลจากหมายเลขโทรศพัทต์ิดต่อผ่านส านกังานกรุงเทพฯ  ภูเก็ต และหมายเลข

โทรศพัทต์ิดตอ่ผา่นฝ่ายบรกิารหลงัการขาย  
 

ข้อมูลการสมัครงาน (Human Resource Information): ขอ้มลูการสมคัรงาน  เช่น  ประวตัิสว่นตวั ประวตัิการท างาน และ

เอกสารอา้งอิงที่จ  าเป็น  
 

ข้อมูลผู้ให้บริการภายนอก (Supplier/Outsource/Service Provider/Sub-Contractor): บริษัทฯ จะท าการ เก็บรวบรวม 

ขอ้มลูการท าสญัญา การจดัซือ้จดัจา้ง การตรวจสอบคณุภาพของสินคา้หรือบริการ หรือขอ้มูลการประเมินประสิทธิภาพของผู้

ใหบ้รกิาร 
 

 

ข้อ 2 บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งใดบ้าง 
 จากท่านโดยตรงผ่าน 

- EDM: Electronic Direct Mail 

- สือ่โซเชียลเน็ตเวิรก์:  

Facebook: @alliedmetalsthailand 
IG: alliedmetals_official 
Line: @amtofficial 
LinkedIn ID: Allied Metals (Thailand) Co., Ltd. 

 - อีเมล: am_online@alliedmetals.com ; อีเมลภายใต ้hosting@alliedmetals.com  

- โทรศพัท ์Contact Center: 

  (ส  านกังานกรุงเทพ) +66 2318 0965-8 
(ส  านกังานภเูก็ต) +66 7622 4039 
(ฝ่ายการตลาด) +66 83 540 9387  
(ฝ่ายบรกิารหลงัการขาย)  +66 86 988 8550  
 
 

mailto:am_online@alliedmetals.com
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- โทรสาร: +66 2318 0969     

  - แบบส ารวจ ออนไลนแ์ละออฟไลน ์ 

 - เว็บไซต:์ www.alliedmetals.com 
 

 เทคโนโลยกีารติดตาม (tracking technology)  

ในส่วนของการจัดเก็บขอ้มูลการใชเ้ว็บไซตบ์นคอมพิวเตอรจ์ะถูกเก็บในรูปแบบ Cookies หรือระบบที่ใกลเ้คียง           

เมื่อทา่นใชง้านเว็บไซต ์สือ่โซเชียลเน็ตเวิรก์ ของบรษัิทฯ 

*การจดัเก็บขอ้มลูและการสง่ตอ่ขึน้อยูก่บัการตัง้ค่าของบญัชีที่ใชบ้ริการสื่อโซเชียลเน็ตเวิรก์ของผูใ้ชง้าน การจดัเก็บจะเกิดขึน้

ในขัน้ตอนของการเขา้ระบบสือ่โซเชียลเน็ตเวิรก์ (Log-In) หรอืเริม่ใชง้านเว็บไซต ์www.alliedmetals.com   

*โดยทา่นสามารถศกึษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใชค้กุกีข้องบรษัิทฯ ไดท้ีน่โยบายเก่ียวกบัคกุกี ้(Cookies Policy) 
 บริษัทในเครือ 
 บุคคลภายนอก เช่น 

-  หนว่ยงานของรฐั 

- สถาบนัการเงิน และช่องทางการจ่ายเงินออนไลน ์อาทิ 2C2P 

- ตวัแทน นายหนา้ และคนกลางอื่น ๆ 

- พนัธมิตรทางธุรกิจ 

- ผูใ้หบ้รกิารขอ้มลู 
 

ทัง้นี ้เพื่อประโยชนใ์นการปรบัปรุงขอ้มลูสว่นบคุคลของผูใ้ชบ้ริการใหเ้ป็นปัจจุบนั และเพื่อปรบัปรุงคณุภาพและประสิทธิภาพ

ของผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิารของบรษัิทฯ ใหด้ียิ่งขึน้ 
 
 

ข้อ 3. การใช้ข้อมูลที่ได้จัดเก็บฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะกระท าโดยมีฐานกฎหมายรองรบั  บริษัทฯ อาจ

ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นบนฐานทางกฎหมายที่แตกต่างกนั  ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัวตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลขอ้มลู 

ซึง่มีพืน้ฐานทางกฎหมาย อนัไดแ้ก่ 
 

3.1 ฐานความยนิยอม (Consent) 

บริษัทฯ มีการประมวลผลข้อมูลภายใต้ฐานความยินยอม โดยจะท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตาม

วตัถปุระสงคท์ี่แจง้และไดร้บัความยินยอมจากทา่นอยา่งชดัแจง้ (Explicit Consent) 
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3.2 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญา (Contract) 

บรษัิทฯ มีการประมวลผลขอ้มลูภายใตฐ้านสญัญา เมื่อการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้จ าเป็นต่อการปฏิบตัิตาม

สญัญาซึ่งท่านเป็นคู่สญัญา หรือเพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเขา้ท าสญัญานัน้ เช่น การใหบ้ริการแก่ท่าน 

การปฏิบตัิตามกระบวนการภายในของบรษัิทฯ เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคใ์นการปฏิบตัิตามสญัญา 
3.3 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) 
บรษัิทฯ มีการประมวลผลขอ้มลูโดยมีเหตผุลเพื่อเป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายของผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล เช่น การ

ป้องกันและตรวจจับความผิดปกติของธุรกรรมที่น  าไปสู่กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย  การรายงานขอ้มูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงาน

ราชการตามที่กฎหมายก าหนด 
3.4 เพื่อประโยชนส์าธารณะ (Public Interest) 
ในบางกรณี บริษัทฯ อาจมีความจ าเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลเพื่อประโยชนส์าธารณะ หรือปฏิบตัิหนา้ที่

ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากหนว่ยงานของรฐัใหด้  าเนินการ 
3.5 เพื่อประโยชนโ์ดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) 

บริษัทฯ มีการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลภายใตเ้หตุผลเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย เช่น เพื่อการบริหาร

จดัการภายใน รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูในกลุม่ธุรกิจเดียวกนัเพื่อยกระดบัมาตรฐานในการท างานของบริษัทฯ  ซึ่งการเปิดเผย

ขอ้มลูดงักลา่วจะเป็นไปตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษัิทฯ และประกาศความเป็นสว่นตวันี ้

การปอ้งกนั รบัมือ ลดความเสีย่งที่อาจเกิดการกระท าผิดกฎหมาย รวมถึงการบนัทกึภาพในพืน้ท่ีบรเิวณโครงการหรือ

พืน้ที่อื่นๆ ของบริษัทฯ เพื่อการรกัษาความปลอดภยัของผูอ้ยู่อาศยัภายในบริเวณดงักลา่ว  การรกัษาความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 

เช่น การจดัการขอ้รอ้งเรยีน การเสนอสทิธิประโยชนโ์ดยไมม่ีวตัถปุระสงคท์างการตลาด 
 
 

วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมและการใช้  
บรษัิทฯ เก็บรวบรวม ใช ้และ เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเพื่อ 

 การบรหิารการซือ้ขาย: โดยขอ้มลูสว่นบคุคล  งบประมาณ สินคา้ที่เลือกซือ้  รุน่  ราคาของสินคา้ที่วนัที่ท  าการซือ้
ขาย ขอ้มลูความคืบหนา้ของโครงการ จะถกูน ามาด าเนินการจดัท าการสง่สนิคา้หลงัการซือ้ขาย และการท าโครงการ (Project) 
หรอืด าเนินการตามสญัญากบัคูส่ญัญาที่บรษัิทฯ จดัจา้งหรอืใชบ้รกิาร 
*ในกรณีที่มีการใชบ้ริการภายนอก (Supplier/Outsource/Service Provider/Sub-Contractor) บริษัทฯ จะท าการ ใช ้หรือ
เปิดเผยขอ้มูลเพื่อวัตถุประสงคใ์นการด าเนินการเพื่อเขา้ท าสญัญา เพื่อท าการจัดซือ้จัดจ้าง และเขา้ตรวจสอบคุณภาพ              
ของสนิคา้หรอืบรกิารหลงัการติดตัง้ หรอืเพื่อประเมินประสทิธิภาพของผูใ้หบ้รกิาร 

 อ านวยความสะดวกในการจ่ายเงินในช่องทางต่างๆ โดยขอ้มลูสว่นบคุคล ขอ้มลูทางการเงิน จะถกูใชใ้นการโอน 

จ่ายเงินส าหรบัการซือ้ขาย ระหวา่งบรษัิทฯ และคูค่า้ 
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 การสื่อสารทางการตลาด  ซึ่งสมาชิกหรือผูใ้ชง้านจะสามารถรบัขอ้เสนอการขาย (Promotional Offers)  ขอ้มลู

สนิคา้ หรอื ของบรษัิทฯ (Corporate Communications) หรอืการสือ่สารระหวา่งพนกังานเพื่อการสอบถามขอ้มลูและการตอบ

ค าถาม แสดงความคิดเห็นรอ้งเรยีน  เขา้รว่มกิจกรรม  อีเวน้ท ์ สมัมนา  workshop  ตา่ง ๆ 

โดยจะน าขอ้มลูสว่นบคุคลและขอ้มลูทางการตลาด มาด าเนินการติดต่อกลบัหรือด าเนินการตามค ารอ้งขอ และการ

สือ่สาร  

 บริการหลงัการขาย  โดยช่ือผูใ้ช/้แจง้ซ่อมและรหสัผ่าน  ขอ้มูลสว่นบคุคล  ขอ้มูลสินคา้  ขอ้มลูโครงการ ขอ้มูล

ตามการแสดงความคิดเห็น  หรอืรายละเอียดการแจง้ซ่อมที่ท่านไดใ้หไ้ว ้จะน าไปใชใ้นการติดต่อกลบั เขา้ซ่อมแซม ใหบ้ริการ 

และการปรบัปรุงและพฒันาการใหบ้รกิารของบรษัิทฯ ใหด้ียิ่งขึน้ 

 เพื่อให้บริการเว็บไซต์ www.alliedmetals.com: รายละเอียดในส่วนของระบบการเปิดใช้งานเว็บไซต ์                   

การแสดงผลบนเว็บไซต ์การดาวนโ์หลด ที่อยู่ Internet Protocol (IP Address) ซึ่งถกูเก็บในรูปแบบ Cookies หรือระบบ               

ที่ใกลเ้คียง จะน าไปปรบัปรุงระบบปฏิบตัิการ การแสดงผลบนเว็บไซต ์เพื่อการใชง้านท่ีมีประสทิธิภาพและสะดวกที่สดุ 

 การสมคัรงาน 

 การรบัสง่เอกสารและสนิคา้ผา่น Messenger 

*ขอ้มลูช่องทางการสื่อสารและการใชง้านจะถกูจดัเก็บโดยผูใ้หบ้ริการเว็บไซต ์ และ Google Analytics Line Facebook IG 

LinkedIn เพื่อวิเคราะหห์าช่องทางการสือ่สารท่ีมีประสทิธิภาพและเหมาะสมส าหรบัการสือ่สาร 
 
 

ข้อ 4. รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม 

เพื่อเป็นการบรหิารจดัการสว่นงานตา่งๆ ระหวา่งคูค่า้และบรษัิทฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยผ่านผูใ้ห้บริการภายนอก 

(Supplier/ Outsource/ Service Provider/ Sub-Contractor)  บรษัิทฯ อาจมีการเปิดเผยขอ้มลูแก่บคุคลที่สาม   ทัง้ในประเทศ

และตา่งประเทศ  โดยขอ้มลูจะถกูน าไป   

- จัดท าโครงการ สรุปการซือ้ขาย หรือบริการ การติดตามรายละเอียดโครงการ ด าเนินการเพื่อเขา้ท าสญัญา               

เพื่อท าการจัดซือ้จัดจ้าง และตรวจสอบคุณภาพของสินคา้หรือบริการของบุคคลที่สาม หรือเพื่อประเมินประสิทธิภาพของ             

ผูใ้หบ้รกิารในการจดัท าโครงการ  

- เพื่อปรบัปรุงขัน้ตอนและบรกิาร หรอือ านวยความสะดวกในการ ซือ้/ ขาย 

- เพื่อด าเนินการช าระเงินในการซือ้ขายสนิคา้และบรกิาร ผา่น สถาบนัการเงิน   

- และ/ หรือเพื่อเป็นการพัฒนาช่องทางการสื่อสารน าเสนอขอ้มูลผลิตภัณฑห์รือบริการ การแจ้งข่าวสาร และ              

สทิธิประโยชนต์า่งๆ รวมถึงเป็นช่องทางเพื่อเชิญชวนเขา้รว่มงานกิจกรรม ประชาสมัพนัธข์อ้มลูการตลาด  และ/ หรือโปรแกรม

สง่เสรมิการขายผลติภณัฑ ์ผา่นบรษัิทรบัจา้งท ากิจกรรมทางการตลาด ที่ปรกึษาดา้นการตลาดครบวงจร 
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- เพื่อสื่อสารกบัผูใ้ชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ขอ้มูลส่วนบุคคลอาจถกูสง่ต่อไปยงั “ผูใ้หบ้ริการระบบ/ เครือข่าย              

ผูใ้หบ้ริการ SMS/ MMS” โดยขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งได้แก่ ขอ้มูลส่วนบุคคล ช่ือ - นามสกุล ขอ้มูลติดต่อ หมายเลขโทรศัพท ์                     

สทิธิพิเศษของผูใ้ชง้าน โปรโมชั่น การตอบขอ้สงสยั รอ้งเรยีน และรอ้งขอบรกิารเสรมิผา่นบรกิารทางโทรศพัทต์า่งๆ 

- เพื่อใหบ้ริการเว็บไซต ์www.alliedmetals.com เป็นไปอย่างสมบรูณ ์บคุคลที่สามในที่นี ้หมายถึง บคุคลที่ท  าการ

จ้างงานดา้นเทคโนโลยี และสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน/  จัดการระบบออนไลน ์เช่น บริษัทด้าน IT และโปรแกรมเมอร ์                    

ผูใ้หบ้รกิารดา้นจดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์(อีเมล) ผูด้แูลระบบโซเชียลเน็ตเวิรก์ หรอืเอเจนซี่ที่มีความสามารถดา้นสือ่และ 

เทคโนโลยี โดยบุคคลที่สามเหล่านี  ้จะตอ้งเซ็นสญัญาการรกัษาความลบั ไม่เปิดเผยหรือส่งต่อขอ้มูล พรอ้มทัง้มีการจัดท า

มาตรการการจดัเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลในขณะใชง้าน หรอืเมื่อไมม่ีการใชง้าน  

- เพื่อรกัษาความปลอดภยั ปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดระเบียบ ขอ้บงัคบั ของภาครฐั ค าสั่งศาล บริษัทฯ อาจมี

การส่งต่อข้อมูลของบุคคลหรือสมาชิกที่มีประวัติน่าสงสัยหรือประวัติอาชญากรรม และอาจมีการรอ้งขอโดยเจ้าหน้าที่                     

ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อท าการตรวจสอบ การกระท าที่ก่อใหเ้กิดความไม่สงบและอันตราย ทั้งในระหว่างการใช้บริการ  บริษัทฯ                    

ขอสงวนสิทธิการยกเลิกหรือไม่อนุญาตการให้บริการ หากผู้ใช้งานหรือสมาชิกมีประวัติอาชญากรรมหรือต้องสงสัย

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในวรรคแรก บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สาม                        

ขอ้มูลของท่านจะถูกเก็บรกัษาเป็นความลบั  บริษัทฯ จะไม่ท าการเปิดเผยขอ้มูลของท่านเวน้แต่กรณีที่จ  าเป็น เพื่อบรรลุ

วตัถุประสงคต์ามที่ไดแ้จง้แก่ท่านตามรายละเอียดขา้งตน้ หรือที่ไดร้บัความยินยอมจากท่านไวก้่อนหนา้นี ้ใหก้ับบคุคลหรือ

หนว่ยงานดงัตอ่ไปนี ้
 

 

ข้อ 5. มาตรการในการรักษาความปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Security) 

บริษัทฯ มีมาตรการรกัษาความปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครดั และเคารพในความเป็นส่วนตัว                     

ของทา่น รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้กฎหมาย โดย 

- จดัหมวดหมูใ่หข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเป็นขอ้มลูลบั (confidential information) 

- มีมาตรการในการบริหารจัดการขอ้มูล (Organizational Measure) และมาตรการเชิงเทคนิค (Technical 

Measure) การเขา้ถึง การใชง้าน หรือการเปลี่ยนแปลงโดยมิไดร้บัอนญุาต เช่น ระบบสารสนเทศในการรกัษาความปลอดภยั 

นโยบายการรกัษาขอ้มลูความลบัของลกูคา้ เป็นตน้ 

- พนกังาน ลกูจา้ง และผูใ้หบ้ริการภายนอกของบริษัทฯ (Supplier/ Outsource/ Service Provider) มีหนา้ที่                

ตอ้งรกัษาความลบัของขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้ ตามสญัญารกัษาความลบัท่ีไดล้งนามไวก้บับรษัิทฯ 

- จัดท ากระบวนการเพื่อจัดการกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (data breach) และจะแจ้งให้ท่านทราบ

หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกละเมิด โดยด าเนินการแจ้งเตือนไปยัง DC (ตัวแทนดา้น GDPR ในกรณีผูใ้ช้งาน                          

ที่ครอบคลมุกฏหมาย EU) ภายในองคก์รที่มีสว่นเก่ียวขอ้ง เพื่อท่ีจะน าไปสูข่ัน้ตอนตามที่กฎหมายก าหนด 
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- หากขอ้มลูถกูสง่ออกไปยงัปลายทางที่ผิดและไมใ่ช่ผูร้บัท่ีตรงกบัจดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์(อีเมล) จะมีการแจง้เตือน

นโยบายขอ้มลูสว่นบคุคล (Confidentiality Notice) ในดา้นลา่งของอีเมลในทกุๆ อีเมลที่มีการสง่ออกมาจากบรษัิทฯ 

- การเผยแพร ่ส าเนา คดัลอก เก็บขอ้มลู ดาวนโ์หลดเอกสารที่แนบมาซึ่งเป็นขอ้มลูสว่นบคุคล โดยผูร้บัที่ไม่ใช่ช่ือที่

ถกูระบใุนอีเมลและที่ไดแ้จง้ความจ านงไวใ้นขัน้ตอนการใชบ้ริการ ถึงความเก่ียวขอ้งระหว่าง ช่ือ นามสกุล และ อีเมลจะตอ้ง

ระวางโทษตามมาตราที่เก่ียวขอ้งในพระราชบญัญตัิ คอมพิวเตอร ์(พ.ศ. 2560) หรอืกฎหมายสือ่ดิจิทลั คอมพิวเตอร ์เทคโนโลยี 

สารสนเทศของตา่งประเทศ (ที่เก่ียวขอ้ง) 

ข้อ 6. ค าสงวนสิทธิและข้อจ ากัดความรับผิดชอบ 

ทา่นสามารถเลอืกที่จะไมร่บัขอ้มลูขา่วสารดา้นการตลาดไดผ้่านช่องทางสื่อสารต่างๆหรือ ดว้ยการดรูายละเอียด ใน

หวัขอ้ การยกเลกิการรบัขอ้มลูการตลาด (Opting Out / Unsubscribe / Unfollow)  

หรือท่านสามารถปฏิเสธไม่รบัข่าวสารจากบริษัทฯ ได ้โดยส่งอีเมลมาที่ am_online@alliedmetals.com ในกรณี               

ที่ท่านเลือกที่จะปฏิเสธไม่รบัข่าวสารทางการตลาด การยกเลิก/ปฏิเสธนีจ้ะไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑห์รือการใหบ้ริการ                

แก่ทา่นหรอืธุรกรรมอื่นใดที่ทา่นมีกบับรษัิทฯ 
 

ช่องทางการติดตอ่ เพื่อมอบ รบั แกไ้ขสนิคา้ ขอ้มลูการซือ้ขาย สทิธิประโยชนท์างการตลาดที่จดัท าโดยบรษัิทฯ มีดงัตอ่ไปนี ้
โทรศพัท:์  
(ส านกังานกรุงเทพ) +66 2318 0965-8  
(ส านกังานภเูก็ต) +66 7622 4039 
(ฝ่ายการตลาด) +66 83 540 9387  
(ฝ่ายบรกิารหลงัการขาย)  +66 86 988 8550  
โทรสาร: +66 2318 0969     
Facebook ID: @alliedmetalsthailand 
Instagram ID: alliedmetals_official 
Line ID: @amtofficial 
LinkedIn ID: Allied Metals (Thailand) Co., Ltd. 
อีเมล: am_online@alliedmetals.com  
 

 

เพื่อบรหิารจดัการการรบัสง่ขอ้มลูขา้งตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิในการแกไ้ข ปรบัปรุง เนือ้หา ขอ้ก าหนด และเง่ือนไข

ตา่งๆ ที่ปรากฏในช่องทางสือ่สารท่ีระบไุว ้โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้และไมร่บัผิดชอบในความเสยีหายใดๆ ที่เกิดจากการ

กระท าขา้งตน้ รวมถึงความเสียหายโดยตรง หรือโดยออ้ม  ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบงัเอิญหรือเก่ียวกบัการไม่

สามารถด าเนินการ การงด เวน้ การกระท า การงดใหบ้ริการ หรือความลา่ชา้ในการด าเนินการ เวน้แต่ในกรณีที่บริษัทฯ เป็นผู้

ละเลย  
 

 

mailto:am_online@alliedmetals.com


 

AMT-PDPA 9 

 

การรบัส่งขอ้มลูทาง อินเตอรเ์นตยงัคงมีขอ้จ ากัดในการดูแลรกัษาความปลอดภยั แมบ้ริษัทฯ จะมีมาตรการรกัษา

ความปลอดภยัของขอ้มลูอย่างเขม้งวดแลว้ก็ตาม บริษัทฯ จึงไม่อาจรบัประกันความปลอดภยัของขอ้มลูที่ท่านเปิดเผยผ่าน

ช่องทางออนไลนไ์ด ้เว็บไซต ์www.alliedmetals.com อาจประกอบไปดว้ยลิงกไ์ปยงัเว็บไซตบ์คุคลที่สาม ที่ไม่ไดม้ีการบริหาร

จดัการโดยบรษัิทฯ หากแตเ่ก่ียวขอ้งในรูปแบบของพนัธมิตรทางธุรกิจและการบรกิาร  
 

เมื่อทา่นคลกิลงิกจ์ากเว็บไซตข์องบรษัิทฯ เช่ือมตอ่ไปยงัเว็บไซตอ์ื่น ถือวา่ทา่นไดส้ิน้สดุการเยี่ยมชมเว็บไซตข์องบรษัิท

ฯ แลว้และประกาศความเป็นสว่นตวันีจ้ะสิน้สดุลง โดยเว็บไซตบ์คุคลอาจมีการเขา้ถึงขอ้มลูโดยมิไดร้บัอนญุาต (unauthorized 

access) ในกรณีที่เว็บไซตอ์ื่นมีการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคลของทา่น  บรษัิทฯ ไม ่
 

รบัผิดชอบในความถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มลู และบรกิารของเว็บไซตบ์คุคลที่สาม เพื่อประโยชนต์อ่ความเป็นสว่นตวั

ของทา่น บรษัิทฯ ขอแนะน าใหท้า่นอา่นประกาศความเป็นสว่นตวัของทกุเว็บไซตท์ี่ทา่นเขา้เยี่ยมชม 
 

 เว็บไซต์ www.alliedmetals.com ไม่สามารถรับประกันว่าปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์และเครื่องมืออื่นๆ                        

ที่ก่อใหเ้กิดความเสยีหายอื่นๆ โดยบรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบในความสญูหาย หรือความเสียหายใดๆ ทัง้ในรูปแบบทางตรงและ

ทางออ้ม หรอื ความเสยีหายที่ไมส่ามารถใชง้านไดแ้ตอ่ยา่งใด 
 
 

ข้อ 7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (Data Retention) 

บรษัิทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไวใ้นระยะเวลาเทา่ที่จ าเป็นในการบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่บรษัิทฯ รวบรวม

ไว ้พรอ้มทัง้เพื่อการตรวจสอบองคก์ร กรณีที่ลกูคา้สิน้สดุความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิทฯ ไปแลว้ บรษัิทฯ จะท าการเก็บรกัษา

ขอ้มูลของท่านไวต้ามนโยบายการรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ  ซึ่งเป็นก าหนดระยะเวลาอย่างนอ้ย 10 ปี เพื่อการ

ตรวจสอบการใหส้ินคา้หรือบริการแก่ท่าน และเพื่อวตัถุประสงคท์างกฎหมาย รกัษาความปลอดภัย ปฏิบตัิตาม ขอ้ก าหนด

ระเบียบ ขอ้บงัคบัของภาครฐั และเมื่อสิน้สดุระยะเวลาในการเก็บรกัษาแลว้ บรษัิทฯ จะท าลายขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่ว หากมี

ประวัติการกระท าที่ก่อใหเ้กิดความไม่สงบและอนัตราย ประวตัิเหล่านีค้รอบคลุมในเนือ้หาขอ้มูลส่วนบุคคล และจะมีการ

เปิดเผยหรอืสง่ตอ่สูห่นว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีที่มีการสอบสวน หาขอ้ยตุิ หรอืบทลงโทษตามกฎหมาย 
 

 

ข้อ 8. สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights) 

ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลที่ท่านควรทราบ โดยท่านสามารถยื่นค ารอ้งใชส้ิทธิตามช่องทาง
การติดต่อที่เราไดใ้หไ้วใ้นหวัขอ้ “9.ติดต่อเรา” บริษัทฯ จะด าเนินการตามค ารอ้งขอของท่านโดยเร็วที่สดุไม่เกิน 30 วนั หรือ
มากกวา่ ขึน้อยูก่บัปรมิาณและความซบัซอ้นของค ารอ้งขอ 
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สิทธิในการถอนความยนิยอม (Right to Withdraw Consent) 

ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ใหไ้วก้ับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านเมื่อใด            

ก็ได ้และบรษัิทฯ จะหยดุการประมวลผลขอ้มลูของทา่นโดยเรว็ ทัง้นี ้หากบรษัิทฯ ไมส่ามารถท าการเก็บรวบรวม ใชห้รอืเปิดเผย

ขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ตอ่ไปภายใตฐ้านกฎหมายอื่นๆ บรษัิทฯ จะท าการลบขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นออกดว้ย 
 

 

สิทธิในการเข้าถงึข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access) 

ทา่นมีสทิธิขอทราบและขอรบัส าเนาขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านซึ่งอยู่ในความรบัผิดชอบของบริษัทฯหรือ ขอใหบ้ริษัทฯ เปิดเผย

การไดม้าซึ่งขอ้มูลที่ท่านไม่ไดใ้หค้วามยินยอมได ้ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ไดร้บัค ารอ้งขอแลว้จะด าเนินการภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่

ไดร้บัการรอ้งขอ 
 

สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกูต้อง (Right to Rectification) 

ทา่นมีสทิธิขอใหบ้รษัิทฯ ด าเนินการแกไ้ขเพื่อใหข้อ้มลูถกูตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบรูณแ์ละไมก่่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 
 

สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability) 

ท่านมีสิทธิขอรบัขอ้มลูที่เก่ียวกบัท่าน รวมทัง้มีสิทธิขอใหบ้ริษัทฯสง่หรือโอนขอ้มลูไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลอื่นได ้หรือ 

ขอรบัขอ้มลูที่บรษัิทฯ สง่หรอืโอนไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลอื่นโดยตรง 
 

สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure) 

ทา่นมีสทิธิขอใหบ้รษัิทฯ ลบ หรอื ท าลาย หรอืท าใหข้อ้มลูสว่นบคุคลเป็นขอ้มลูที่ไมส่ามารถระบตุวับคุคลได ้ในกรณีดงันี  ้

ขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วไม่มีความจ าเป็นส าหรบัวตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล

อีกตอ่ไป 

เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล ถอนความยินยอมในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลและบรษัิทฯ ไมม่ีอ  านาจตามกฎหมาย

ที่จะท าการประมวลผลได ้

เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล คดัคา้นการประมวลผล 

เป็นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย 

เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล คดัคา้นการประมวลผลขอ้มลู (นอกเหนือจากทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการคดัคา้นการประมวลผลเพื่อ

วตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบัการตลาดแบบตรง) และบรษัิทฯ ไมม่ีเหตแุหง่การอา้งการประมวลผลโดยประโยชนอ์นัชอบธรรม 
 

สิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) 

ทา่นมีสทิธิในการหา้มมใิหป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล เมื่อเขา้เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

การประมวลผลไมจ่ าเป็นอีกตอ่ไป แตก่ารเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลยงัคงมีความจ าเป็นเพื่อการใชส้ิทธิเรียกรอ้งทาง

กฎหมาย 
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เป็นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย แต่เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ตอ้งการหา้มมิใหม้ีการ

ประมวลผลแทนการลบหรอืท าลายขอ้มลูสว่นบคุคลของตน 

เมื่ออยูใ่นระหวา่งการตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูสว่นบคุคลตามที่ทา่นรอ้งขอ 

เมื่ออยูใ่นระหวา่งการพิสจูนใ์หเ้ห็นถึงเหตอุนัชอบดว้ยกฎหมายที่ส  าคญัยิ่งกวา่ 
 

สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) 

ทา่นมีสทิธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรอื เปิดเผยขอ้มลู ในกรณี ดงันี ้

กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช ้หรอื เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลเพื่อวตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบัการตลาดแบบตรง 

กรณีที่เป็นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลเพื่อวตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบัการศกึษาวจิยัทางวิทยาศาสตร ์ประวตัิศาสตร์

หรอืสถิติ เวน้แตก่ารจ าเป็นเพื่อการด า เนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะของบรษัิทฯ 

กรณีที่เป็นขอ้มลูที่เก็บรวบรวมไดด้ว้ยเหตจุ าเป็นเพื่อการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะของบริษัทฯ หรือ เหตุ

จ าเป็นเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย เวน้แตบ่ริษัทฯ แสดงใหเ้ห็นถึงเหตอุนัชอบดว้ยกฎหมายที่ส  าคญัยิ่งกวา่ หรอื เป็นไป 

เพื่อก่อตัง้สทิธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบตัิตาม หรอื การใชส้ทิธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรือ การยกขึน้ต่อสูส้ิทธิเรียกรอ้ง

ตามกฎหมาย 
 

สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint) 

ทา่นมีสทิธิรอ้งเรยีนตอ่หนว่ยงานของรฐัที่เก่ียวขอ้งในกรณีที่บริษัทฯ  ลกูจา้งหรือผูร้บัจา้งของบริษัทฯ กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่

ปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
 

ข้อ 9. ติดตอ่เรา 

หากทา่นตอ้งการติดต่อเพื่อขอใชส้ิทธิของเจา้ของขอ้มลู เขา้ถึงหรือแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคล แกไ้ขการยอมรบัช่องทาง

สือ่สารขา่วสาร หรอืหากมีขอ้สงสยัหรอืขอ้รอ้งเรยีนใดๆ ทา่นสามารถติดตอ่มาทางเราที ่ dc-pdpa@alliedmetals.com 
 

ข้อ 10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล 

เราอาจปรบัปรุงนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลนีแ้ละจะมีการแจง้เตือนบนช่องทางสือ่สารของบริษัทฯ เพื่อใหท้่าน

ไดร้บัทราบถึงนโยบายเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเราและท าการปรบัแกไ้ขการยอมรบันโยบายคุม้ครองขอ้มูล

สว่นบคุคลอีกครัง้ 
 

นโยบายขอ้มลูสว่นบคุคลนีไ้ดร้บัการประกาศเมื่อวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2565 

ปรบัปรุงลา่สดุเมื่อวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 

 

________________________________________________________________ 

        


