
 

AMT- PDPA 1 

 

บริษัท แอ็ลไลด ์เม็ททัล (ไทยแลนด)์ จ ากัด 
เร่ือง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับคู่ค้า (VENDOR PRIVACY POLICY) 

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

         บริษัท แอ็ลไลด ์เม็ททลัส ์(ไทยแลนด)์ จ ากัด (“บริษัทฯ”) ตระหนกัถึงความส าคญัและหนา้ที่ภายใต ้พระราชบญัญัติ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 โดยใหค้วามส าคญัในการเคารพสทิธิความเป็นสว่นตวัของคู่คา้ปัจจุบนั ผูท้ี่อาจเป็นคู่คา้ใน
อนาคต พนัธมิตรทางธุรกิจ และหมายความรวมถึง ซพัพลายเออร ์(ต่อไปนีเ้รียกว่า “คู่คา้”) และมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหม้ีความปลอดภยั และเพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของคู่คา้จะไดร้บัความคุม้ครอง
ตามที่กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลและกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้งก าหนด บรษัิทฯจึงไดจ้ดัท าประกาศความเป็นสว่นตัวฉบบันี ้
ขึน้ เพื่อแจง้ใหท้ราบถึงรายละเอียดที่เก่ียวขอ้งกบัการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมถึงสิทธิตาม
กฎหมายในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ 1. ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับใครบ้าง 

           ประกาศความเป็นสว่นตวันีค้รอบคลมุถึงขอ้มลูสว่นบคุคลของคูค่า้ปัจจบุนั ผูท้ี่อาจเป็นคู่คา้ในอนาคต พนัธมิตรทางธุรกิจ 
และซบัพลายเออร ์(Supplier) ทัง้ที่เป็นบคุคลธรรมดา และบคุคลธรรมดาที่ด  าเนินการในนามนิติบคุคลซึ่งเป็นเจา้ของขอ้มลูสว่น
บุคคล เช่น กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน และบุคคลใด ๆที่มีความเก่ียวข้องกับบุคลากรของบริษัทฯ  
           “คูค่า้” หมายถึง บคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลที่มีการท าธุรกรรมติดต่อกบับริษัทฯ และไดร้บัการอนมุตัิใหม้ีการท าสญัญา
ซือ้/จา้ง/เช่า กบับริษัทฯ ทัง้ที่เป็นคู่คา้ปัจจุบนั ผูท้ี่อาจเป็นคู่คา้ในอนาคต พนัธมิตรทางธุรกิจ และหมายความรวมถึง  ซพัพลาย
เออร ์(Supplier) ที่จดัหาสนิคา้และบรกิารใหก้บับรษัิทฯ 

 ข้อ 2. ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถงึ 

           2.1 “ขอ้มลูสว่นบคุคล” (Personal Data) หมายความวา่ ขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลซึ่งท าใหส้ามารถระบ ุตวับุคคลนัน้ได ้ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น ช่ือ นามสกุล ช่ือเลน่ ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์เลขประจ าตวัประชาชน เลขหนงัสือเดินทาง เลขบตัร
ประกนัสงัคม เลขใบอนญุาตขบัขี่ เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี เลขบญัชีธนาคาร เลขบตัรเครดิต ที่อยูอ่ีเมล (email address) ทะเบียน
รถยนต ์โฉนดที่ดิน IP Address, Cookie ID, Log File เป็นตน้ แต่ไม่รวมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะและขอ้มลูที่ไม่
สามารถระบถุึงตวัตนของเจา้ของขอ้มลูได ้(anonymous data)   

           2.2 “ขอ้มลูสว่นบคุคลออ่นไหว” (Sensitive data) หมายความวา่ ขอ้มลูสว่นบคุคลเก่ียวกบัเชือ้ชาติ เผา่พนัธุ ์ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเช่ือในลทัธิ ศาสนาหรือปรชัญา พฤติกรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพ ความพิการ ขอ้มูล
สหภาพแรงงาน ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ หรือขอ้มลูอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคลในท านองเดียวกนัตาม            
ที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด ซึ่งบริษัทฯ  ต้องด าเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ                  
โดยบรษัิทฯจะเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลอ่อนไหว ต่อเมื่อไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้จากท่าน หรือใน
กรณีที่บรษัิทฯมีความจ าเป็นตอ้งด าเนินการตามที่กฎหมายอนญุาต 
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           ทัง้นี ้ต่อไปในประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้หากไม่มีการกล่าวโดยเฉพาะเจาะจงจะเรียก “ขอ้มูลส่วนบคุคล” และ 
“ขอ้มลูสว่นบคุคลออ่นไหว” ที่เก่ียวกบัผูใ้ชบ้รกิารขา้งตน้ใหร้วมกนัเรยีกวา่ “ขอ้มลูสว่นบคุคล” 
           กรณีบรษัิทฯ ไดร้บัส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของทา่น หรอืบรษัิทฯน าขอ้มลูของทา่นออกจากบตัรประจ าตวัประชาชน
ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการพิสจูนต์วัตนในการก่อนิติสมัพนัธท์างกฎหมาย และ/หรอืการท าธุรกรรมใดๆ 
กบับริษัทฯ ขอ้มลูที่ไดร้บัจะมีขอ้มลูศาสนาดว้ย ซึ่งถือว่าเป็นขอ้มลูสว่นบคุคลอ่อนไหว (Sensitive Data) บริษัทฯ ไม่มีนโยบาย
จดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลอ่อนไหวจากท่าน ยกเวน้ในกรณีที่บริษัทฯ  ไดร้บัความยินยอมจากท่าน ทัง้นี  ้ บริษัทฯ จะก าหนดวิธีการ
จดัการตามแนวทางปฏิบตัิและเป็นไปตามที่กฎหมายอนญุาต 

ข้อ 3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวม 

          บริษัทฯ ไดจ้ัดเก็บขอ้มูลส่วนบคุคลของท่านเท่าที่จ  าเป็น ตามวตัถุประสงคใ์นการใชข้อ้มลูที่บริษัทฯ จะแจง้ใหท้ราบใน
ล าดบัถดัไป ทัง้นีไ้ดจ้  าแนกประเภทของขอ้มลูสว่นบคุคลที่บรษัิทฯ จดัเก็บไว ้ดงันี ้
ประเภทของขอ้มลูสว่นบคุคล:  ขอ้มลูสว่นบคุคลพืน้ฐาน 
รายละเอียด:  เช่น ค าน าหนา้ ช่ือ นามสกลุ เพศ รูปถ่าย วนัเดือนปีเกิด อาย ุสญัชาติ เลขที่ประจ าตวัประชาชน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยู่
ตามทะเบียนบา้น 

ข้อ 4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 

          บรษัิทฯ ด าเนินการจดัเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล และขอ้มลูส่วนบคุคลออ่นไหวของทา่น ผา่นกระบวนการ ดงันี ้

4.1 ขอ้มลูที่ทา่นใหก้บับรษัิทฯ โดยตรง 
                   เช่น ขอ้มลูที่ปรากฏในขัน้ตอนการจดัซือ้จดัจา้งเพื่อใชบ้ริการจากบคุคลภายนอก ลงนามในสญัญาจา้งบริการ/
สญัญาเช่า สญัญาซือ้ขาย หรอืสญัญาทางธุรกิจใด ๆ การกรอกขอ้มูลลงในแบบพิมพต์่าง ๆ ท าแบบสอบถาม ลงทะเบียนต่าง ๆ 
หรอืขัน้ตอนการยื่นขอ้เรยีกรอ้งหรอืค ารอ้ง ขอใชส้ทิธิตา่ง ๆ ขอ้มลูที่ใชส้มคัรลงทะเบียนสรา้งบญัชีการใชง้าน (Account) หรอื โปร
ไฟล ์(Profile) กบับรษัิทฯ เพื่อใชต้ิดตอ่กบับรษัิทฯ ทัง้ทางช่องทางออฟไลนแ์ละช่องทางออนไลน ์เป็นตน้ 

  4.2 ขอ้มลูที่บรษัิทฯ จดัเก็บอตัโนมตัิ 
       เมื่อท่านเขา้ใช้บริการผ่านระบบของบริษัทฯ หรือเขา้ชมเว็บไซตข์องบริษัทฯ  ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์เช่น 

โทรศพัทเ์คลื่อนที่ คอมพิวเตอร ์แล็ปท็อป เป็นตน้ ดว้ยเทคโนโลยีที่เรียกว่า “คุกกี”้ หรือ เทคโนโลยีอื่นที่มีลกัษณะการท างาน
เหมือนหรอืคลา้ยกนั 

4.3 ขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูภายนอก หรอืขอ้มลูสาธารณะที่เช่ือถือได ้
      กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ แหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย ์เว็บไซต ์แอปพลิเคชัน แหล่งข้อมูลสื่อสงัคม

ออนไลน ์ผูใ้หบ้รกิารขอ้มลู (Data Providers) หนว่ยงานหรอืบรษัิทหรอืสมาคมหรอืสมาพนัธท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการท านิติกรรมสญัญา 
และ/หรอื การประกอบกิจการของคูค่า้ เป็นตน้ 
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4.4 ขอ้มลูที่ทา่นติดตอ่กบับรษัิทฯ 
      ขอ้มลูที่ทา่นติดต่อกบับริษัทฯ พนกังาน ลกูจา้ง ตวัแทน คู่คา้หรือพนัธมิตรของบริษัทฯ ผูร้บัมอบอ านาจหรือผู้กระท า

การแทน หรอืบคุคลอื่นหรอืหนว่ยงานอื่นที่เก่ียวขอ้งหรือไดร้บัมอบหมายจากบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางเว็บไซต ์แอปพลิเคชนั สื่อ
สงัคมออนไลน ์โทรศพัท ์อีเมล การประชุม การสมัภาษณ ์ขอ้ความสัน้ (SMS) โทรสาร ไปรษณีย ์VDO Call Service หรือโดย
วิธีการอื่นใด ทัง้นี ้บรษัิทฯ อาจเก็บขอ้มลูในรูปขอ้ความ ตลอดจนภาพและเสยีง 

ข้อ 5. วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ ด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงคภ์า ยใตฐ้านในการ
ประมวลผลขอ้มลู ดงัตอ่ไปนี ้

5.1 การปฏิบตัิตามสญัญา (Contractual Basis) เพื่อการปฏิบตัิตามสญัญาที่ท่านเป็นคู่สญัญา เช่น สญัญาจา้งงาน 
หรอืสญัญาอื่นใด หรอืเพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอ/ ใบสมคัรของทา่นก่อนเขา้ท าสญัญา ตามแก่กรณี 

วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า 

บรษัิทฯ ด าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น โดยมีวตัถปุระสงค ์ดงัตอ่ไปนี ้

1. วตัถปุระสงคใ์นการด าเนินการ:  เพื่อการพิจารณาและลงนามในสญัญาทางการคา้ 
     รายละเอียด:  การพิจารณาและลงนามในสญัญาทางการคา้ และการจ าเป็นในปฏิบตัิตามสญัญา การประกอบการ

ท าธุรกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกิจการของบริษัทฯ การปฏิบตัิตามสญัญาว่าจา้ง สญัญาบริการ สญัญารกัษาความลบั บนัทึก
ขอ้ตกลง (MOU) สญัญาทางการคา้อื่น ๆ และความตกลงหรือความรว่มมือที่เก่ียวขอ้ง ระหว่างบริษัทฯ และคู่สญัญา เพื่อใชใ้น
การจดัเตรยีมขอ้มลูก่อนเขา้สูก่ระบวนการการจดัซือ้จดัจา้ง เช่น การจดัท าค าขอจดัหา การจดัท ารายละเอียด เง่ือนไข ขอ้ก าหนด
ส าหรบัการจดัซือ้จดัจา้ง (TOR) เป็นตน้ฐานในการประมวลผลขอ้มลู:  การปฏิบตัิตามสญัญา 

2. วตัถปุระสงคใ์นการด าเนินการ:  เพื่อการพิจารณาคณุสมบตัิของผูข้ึน้ทะเบียนเขา้เป็นคูค่า้ 
    รายละเอียด:  การพิจารณาคณุสมบตัิของผูข้ึน้ทะเบียน และลงทะเบียนคู่คา้ใหเ้ป็นไปตามที่แต่ละสว่นงานก าหนด 

หรอื เป็นการลงทะเบียนคูค่า้ในระบบออนไลนข์องบรษัิทฯฐานในการประมวลผลขอ้มลู: การปฏิบตัิตามสญัญา 

ข้อ 6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

        เพื่อด าเนินการตามวตัถปุระสงคท์ี่ระบุไวใ้นประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน อาจมีการเปิดเผย
หรอืน าสง่ใหก้บัหนว่ยงานตา่ง ๆ ภายในบรษัิทฯ และบคุคลหรอืหนว่ยงานภายนอก ดงันี ้

6.1 ภายในบรษัิทฯ 
                 ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นอาจมีการเปิดเผยหรือน าสง่ใหก้บัหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ เฉพาะที่เก่ียวขอ้งและมี
บทบาทหนา้ที่เทา่ที่จ าเป็นตามวตัถปุระสงคเ์ทา่นัน้ โดยบคุคลหรอืทีมงานเหลา่นีข้องบรษัิทฯ จะไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ถึงขอ้มลูสว่น
บคุคลของทา่น ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 เจา้หนา้ที่ฝ่ายจดัซือ้ หรอืเจา้หนา้ที่ฝ่ายอื่น ๆ เฉพาะที่เก่ียวขอ้ง โดยก าหนดสทิธ์ิการเขา้ถงึขอ้มลูตามบทบาทหนา้ท่ีท่ี

รบัผิดชอบ 
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 ผูบ้ริหาร หรือผูบ้ังคบับัญชาโดยตรงที่มีความรบัผิดชอบในการบริหารหรือตัดสินใจ หรือเมื่อตอ้งเก่ียวขอ้งกับขัน้ตอน
ทางดา้นงานจดัซือ้จดัจา้ง 

 ฝ่ายหรอืทีมสนบัสนนุตา่ง ๆ 

             6.2  ภายนอกบรษัิทฯ 
      ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น อาจมีการเปิดเผยหรอืน าสง่ใหก้บัองคก์รภายนอก ดงันี  ้
      6.2.1 หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากับดแูล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ส านกังานต ารวจ

แหง่ชาติ กรมสรรพากร รฐับาล ศาล กรมบงัคบัคดี หรอืหนว่ยงานอื่นใดที่อาศยัอ านาจตามกฎหมาย 
      6.2.2 องคก์รหรอืบคุคลภายนอก บรษัิทฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูของทา่น ใหก้บัองคก์รหรอืบคุคลภายนอกที่มีการติดตอ่

สอบถามเพื่อวัตถุประสงคใ์นการตรวจสอบการท าธุรกรรมต่าง ๆ ของท่าน และเพื่อที่จะไดใ้หบ้ริการหรือจัดหาผลิตภณัฑใ์ห้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทา่น 

ข้อ 7. การขอความยนิยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยนิยอม 

           7.1 ในกรณีที่บรษัิทฯ เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยอาศยัฐานความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะ
ถอนความยินยอมของทา่นท่ีใหไ้วก้บับรษัิทฯ ไดต้ลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนีจ้ะไม่สง่ผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช ้
หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลที่ทา่นไดใ้หค้วามยินยอมไปแลว้ 

           7.2 หากทา่นเป็นผูเ้ยาวต์ามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ก่อนการใหค้วามยินยอมโปรดแจง้รายละเอียดผูใ้ชอ้  านาจ
ปกครองใหบ้รษัิทฯ ทราบ เพื่อใหบ้รษัิทฯสามารถด าเนินการขอความยินยอมจากผูใ้ชอ้  านาจปกครองดว้ย 

ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านทัง้หมดหรือบางสว่นของ
ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นได ้ตามที่ระบไุวใ้นประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้โดยแจง้ใหบ้รษัิทฯ ทราบ 
             หากทา่นเพกิถอนความยินยอมการท่ีทา่นยินยอมใหบ้รษัิทฯ เก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น อาจ
สง่ผลใหท้า่นเสยีประโยชนใ์นการใชบ้รกิารของบรษัิทฯ ในระดบัเดยีวกบักรณีที่ทา่นใหค้วามยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้หรอื
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลตอ่บรษัิทฯ 

ข้อ 8. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ 

           8.1 บริษัทฯ อาจสง่หรือโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไปยงับคุคลอื่นทัง้ในประเทศและต่างประเทศในกรณีที่จ  าเป็นเพื่อ
ปฏิบตัิตามสญัญาที่ท่านเป็นคู่สญัญา หรือเป็นการกระท าตามสญัญาระหว่างบริษัทฯ กบับคุคลหรือนิติบคุคลอื่นเพื่อประโยชน์
ของท่าน หรือเพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเขา้ท าสญัญา หรือเพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต รา่งกาย 
หรอืสขุภาพของทา่นหรอืบคุคลอื่น เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมายหรอืเป็นการจ าเป็นเพื่อด าเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะที่ส  าคญั 

           8.2 บริษัทฯ อาจเก็บขอ้มลูของท่านบนคอมพิวเตอร ์เซิรฟ์เวอร ์(Server) หรือคลาวด ์(Cloud) ที่ใหบ้ริการโดยบคุคลอื่น 
และอาจใชโ้ปรแกรมหรอืแอปพลเิคชนัของบคุคลอื่นในรูปแบบของการใหบ้รกิารซอฟทแ์วรส์  าเรจ็รูปและรูปแบบของการใหบ้ริการ
แพลตฟอรม์ส าเร็จรูปในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ทัง้นี ้บริษัทฯ จะไม่อนุญาตใหบ้คุคลที่ไม่เก่ียวขอ้งสามารถ
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เขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลได ้และบริษัทฯ จะก าหนดใหบ้คุคลอื่นเหลา่นัน้ตอ้งมีมาตรการคุม้ครองความมั่นคงปลอดภยัดา้นขอ้มลู
สว่นบคุคลที่เหมาะสม 
           8.3 กรณีที่มีเหตุจ าเป็นตอ้งส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามกฎหมาย
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลและใชม้าตรการท่ีเหมาะสมเพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นจะไดร้บัความคุม้ครองและท่าน
สามารถใชส้ิทธิเก่ียวกับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดต้ามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงบริษัทฯ  จะก าหนดใหผู้ท้ี่ไดร้บัขอ้มูลส่วน
บคุคลของท่านมีมาตรการปกป้องขอ้มลูของท่านอย่างเหมาะสม และประมวลผลขอ้มูลสว่นบคุคลดงักลา่วเท่าที่จ  าเป็นเท่านัน้ 
และด าเนินการเพื่อปอ้งกนัไมใ่หบ้คุคลอื่นใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยปราศจากอ านาจโดยมิชอบ 

ข้อ 9. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

           9.1 บริษัทฯ จะจัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านนานตราบเท่าที่จ  าเป็น โดยค านึงถึงความจ าเป็นและวตัถุประสงค ์                      
ที่บริษัทฯ จะตอ้งเก็บรวบรวม ใชแ้ละประมวลผล ซึ่งรวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของกฎหมายที่ใชบ้งัคบัหลกัเกณฑท์ี่ใช้
ก าหนดระยะเวลาเก็บ ไดแ้ก่ ระยะเวลาที่บริษัทฯ ยงัมีความสมัพนัธ์กบัท่านในฐานะที่ท่านเป็นผูข้ึน้ทะเบียนเขา้เป็นคู่คา้ คู่คา้ 
กรรมการ ผูแ้ทน ผูร้บัมอบอ านาจ หรือผูป้ฏิบตัิงานในนามของบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลผูข้ึน้ทะเบียนเขา้เป็นคู่คา้หรือผูเ้ป็นคู่
คา้ของบรษัิทฯ และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จ  าเป็นเพื่อการปฏิบตัิตามกฎหมายหรือตามอายคุวามทางกฎหมาย เพื่อการ
ก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรือการใชส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ต่อสูส้ิทธิเรียกรอ้งตาม
กฎหมาย หรอืเพื่อเหตอุื่นตามนโยบายและขอ้ก าหนดภายในองคก์รของบรษัิทฯ 

           9.2 บริษัทฯ จะยงัด าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านต่อไป แมว้่าท่านจะยตุิความสมัพนัธก์บั
บริษัทฯ เท่าที่จ  าเป็นตามขอ้ก าหนดของกฎหมายเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย หรือท าการเก็บในรูปแบบที่ท าใหร้ะบตุวั
บคุคลไม่ไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม เช่น “การท าขอ้มลูนิรนาม” (Anonymous Data) หรือ “การท าขอ้มลูแฝงที่ถูกท าใหไ้ม่
สามารถระบตุวับคุคลไดอ้ีกโดยวิธีการทางเทคนิค” (Pseudonymous Data) 

           9.3 บรษัิทฯ อาจเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไวน้านเทา่ที่จ าเป็นตอ้งเก็บเพื่อการด าเนินการใหบ้รรลวุตัถปุระสงคใ์นการ
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นตามที่ระบไุวใ้นประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้โดยบริษัทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคล
ของท่าน ไม่เกิน 10 ปี นบัแต่วนัที่ท่านยตุิความสมัพนัธ ์หรือการติดต่อครัง้สดุทา้ยกบับริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจเก็บรกัษาขอ้มูล
สว่นบคุคลของทา่นนานกวา่ที่ก าหนดหากกฎหมายอนญุาต 

           9.4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาและอายคุวามที่เก่ียวขอ้ง บรษัิทฯ จะด าเนินการจดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไวใ้น
รูปแบบที่เหมาะสมตามประเภทของขอ้มลูสว่นบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
ต่อไปแมจ้ะพน้อายุความตามกฎหมายแลว้ ทัง้นี ้เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล เวน้แต่
ประโยชนด์งักลา่วมีความส าคญันอ้ยกวา่สทิธิขัน้พืน้ฐานในขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 

           9.5 บรษัิทฯ จะด าเนินการตรวจสอบเพื่อด าเนินการลบหรอืท าลายขอ้มลูสว่นบคุคล ท าใหไ้มส่ามารถระบช่ืุอเจา้ของขอ้มลู
สว่นบคุคลไดเ้ป็นการถาวร หรอืโดยประการอื่นเพื่อจ ากดัขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้หมดเมื่อพน้ก าหนดระยะเวลาการเก็บรกัษา หรือที่
ไมเ่ก่ียวขอ้ง หรอืเกินความจ าเป็นตามวตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ หรอืเมื่อบริษัทฯ ตอ้งปฏิบตัิตามค าขอ
ของทา่นใหบ้รษัิทฯท าการลบขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 
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ข้อ 10. บริษัทฯ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยา่งไร 

             บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญัดา้นความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเป็นอนัดบัแรก เช่น การเขา้รหัส การจ ากดัสิทธ์ิ
การเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคล เพื่อใหท้า่นมั่นใจวา่บคุลากรของบรษัิทฯ และบคุคลภายนอกที่ด  าเนินการในนามของบรษัิทฯไดป้ฏิบตัิ
ตามมาตรฐานดา้นการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงหนา้ที่ในการป้องกนัการรั่วไหลของขอ้มลูและบริษัทฯ  ใช้
มาตรการรกัษาความปลอดภยัที่เหมาะสมกบัการประมวลผลขอ้มลู 

             บริษัทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านไวเ้ป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และ
มาตรการเชิงบรหิารจดัการ (Organizational Measure) เพื่อรกัษาความปลอดภยัในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลที่เหมาะสม 
และเพื่อป้องกนัการละเมิดขอ้มลูสว่นบคุคล โดยบริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบาย ระเบียบ และหลกัเกณฑใ์นการคุม้ครองขอ้มลูสว่น
บคุคล รวมถึงมาตรการเพื่อป้องกนัไม่ใหผู้ร้บัขอ้มลูไปจากบริษัทฯ ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูนอกวตัถุประสงค ์หรือโดยไม่มีอ านาจ
หรอืโดยมิชอบ และบรษัิทฯ ไดม้ีการปรบัปรุงนโยบาย ระเบียบและหลกัเกณฑด์งักลา่วเป็นระยะตามความจ าเป็น และเหมาะสม 
นอกจากนีผู้บ้ริหาร พนกังาน ผูร้บัจา้ง ตวัแทน ที่ปรึกษา และผูร้บัขอ้มลูจากบริษัทฯ มีหนา้ที่ตอ้งรกัษาความลบัของขอ้มูลสว่น
บคุคลตามมาตรการรกัษาความลบัท่ีบรษัิทฯก าหนด 

            บรษัิทฯ ไดม้ีการทบทวน ปรบัปรุงขัน้ตอนและมาตรการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลของบริษัทฯ  ใหเ้ป็น
ปัจจุบนัสม ่าเสมอ เพื่อใหไ้ดร้ะดบัความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลที่เหมาะสมกบัความเสี่ยง และใหก้ารรกัษาความลบัของ
ขอ้มลูสว่นบคุคล ความสมบรูณ ์ความพรอ้มใชง้านและความคลอ่งตวัในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
รวมทัง้การปกปอ้ง การสญูหายและการเก็บรวบรวม การเขา้ถึง การใช ้การดดัแปลง การแกไ้ข หรือการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล
โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต ทัง้นี ้บริษัทฯ จะน ามาตรการต่าง ๆ ในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบคุคลของบริษัทฯ มาใชก้บั
การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทุกประเภท ไม่ว่าการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้จะเป็นทางอิเล็กทรอนิกส ์หรือรูปแบบ
เอกสารก็ตาม 

ข้อ 11. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

11.1 ทา่นมีสทิธิในการด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้
(1) สทิธิในการเพิกถอนความยินยอม 
หากทา่นไดใ้หค้วามยินยอมใหบ้รษัิทฯ เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน (ไม่ว่าจะเป็นความ

ยินยอมที่ทา่นใหไ้วก้่อนวนัท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลใชบ้งัคบัหรอืหลงัจากนัน้) ทา่นมีสทิธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใด
ก็ไดต้ลอดระยะเวลาที่ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นอยูก่บับรษัิทฯ เวน้แตม่ีขอ้จ ากดัสิทธินัน้โดยกฎหมายหรือมีสญัญาที่ใหป้ระโยชน์
แก่ทา่นอยู ่

ทัง้นี ้การถอนความยินยอมของทา่นอาจสง่ผลกระทบตอ่ทา่นจากการใชผ้ลิตภณัฑ ์และ/หรือบริการต่าง ๆ เช่น ท่านจะ
ไมไ่ดร้บัสทิธิประโยชน ์โปรโมชนัหรือขอ้เสนอใหม่ ๆ ไม่ไดร้บัผลิตภัณฑห์รือบริการที่ดียิ่งขึน้และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
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ทา่น หรอืไมไ่ดร้บัขอ้มลูขา่วสารอนัเป็นประโยชนแ์ก่ท่าน เป็นตน้ เพื่อประโยชนข์องท่าน จึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบ
ก่อนเพิกถอนความยินยอม 

(2) สทิธิในการเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคล 
ท่านมีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และขอใหบ้ริษัทฯ ท าส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวใหก้ับท่าน 

รวมถึงขอใหบ้รษัิทฯ เปิดเผยการไดม้าซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลที่อยูใ่นความครอบครองของบรษัิทฯ ทัง้นี ้บรษัิทฯ อาจปฏิเสธค าขอของ
ท่านหากการเขา้ถึง และขอรบัส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้จะส่งผลกระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือบริษัทฯตอ้ง
ปฏิบตัิตามกฎหมายหรอืค าสั่งศาลที่หา้มเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ 

(3) สทิธิในการใหโ้อนยา้ยขอ้มลูสว่นบคุคล 
ทา่นมีสทิธิขอรบัขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านในกรณีที่บริษัทฯ ไดจ้ดัท าขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้อยู่ในรูปแบบใหส้ามารถอ่าน

หรือใชง้านไดด้ว้ยเครื่องมือหรืออุปกรณท์ี่ท  างานไดโ้ดยอตัโนมตัิ  และสามารถใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลไดด้ว้ยวิธีการ
อตัโนมัติ รวมทัง้มีสิทธิขอใหบ้ริษัทฯ ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่าวไปยังผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อ
สามารถท าไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมตัิ และมีสิทธิขอรบัขอ้มลูสว่นบคุคลที่บริษัทฯ สง่หรือโอนขอ้มลูสว่นบคุคลในรูปแบบดงักลา่วไป
ยงัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลอื่นโดยตรงเวน้แตไ่มส่ามารถด าเนินการไดเ้พราะเหตทุางเทคนิค 

ทัง้นี ้ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นขา้งตน้ตอ้งเป็นขอ้มลูสว่นบคุคลที่ทา่นไดใ้หค้วามยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม 
ใช ้และ/หรือเปิดเผย หรือเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยเพื่อใหท้่านสามารถใช้
ผลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิารของบรษัิทฯ ไดต้ามความประสงคซ์ึง่ทา่นเป็นคูส่ญัญาอยูก่บับรษัิทฯ หรือเพื่อใชใ้นการด าเนินการตาม
ค าขอของทา่นก่อนใชผ้ลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิารของบรษัิทฯ หรอืเป็นขอ้มลูสว่นบคุคลอื่นตามที่ผูม้ีอ  านาจตามกฎหมายก าหนด 

(4) สทิธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลู 
ทา่นมีสทิธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านในเวลาใดก็ได ้หากการเก็บรวบรวม ใช ้
และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นท่ีท าขึน้เพื่อการด าเนินงานท่ีจ าเป็นภายใตป้ระโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษัทฯ 
หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรือเพื่อด าเนินการตาม
ภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน ์หากท่านยื่นคดัคา้น บรษัิทฯจะยงัคงด าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล
ของทา่นตอ่ไปเฉพาะที่บรษัิทฯ สามารถแสดงเหตผุลตามกฎหมายไดว้า่มีความส าคญัยิ่งกว่าสิทธิขัน้พืน้ฐานของท่าน หรือเป็นไป
เพื่อการยืนยนัสทิธิตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามกฎหมาย หรอืการตอ่สูใ้นการฟอ้งรอ้งตามกฎหมาย ตามแตล่ะกรณี 

นอกจากนี ้ท่านยังมีสิทธิขอคัดคา้นการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท  าขึน้เพื่อ
วตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบัการตลาด หรอืเพื่อวตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบัการศกึษาวิจยัทางวิทยาศาสตร ์ประวตัิศาสตร ์หรอืสถิติได้ 

(5) สทิธิในการขอใหล้บขอ้มลูสว่นบคุคล 
ทา่นมีสทิธิขอลบหรอืท าลายขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น หรอืท าใหข้อ้มลูสว่นบคุคลเป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถระบตุวัท่านได ้

หากท่านเช่ือว่าขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง หรือเห็นว่า
บรษัิทฯ หมดความจ าเป็นในการเก็บรกัษาไวต้ามวตัถปุระสงคท์ี่เก่ียวขอ้งในประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้หรือเมื่อท่านไดใ้ช้



 

AMT- PDPA 8 

 

สทิธิขอถอนความยินยอมหรอืใชส้ทิธิขอคดัคา้นตามที่แจง้ไวข้า้งตน้แลว้ เวน้แต่เป็นกรณีที่บริษัทฯ ตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือ
ใชส้ทิธิเรยีกรอ้งตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งในการเก็บรกัษาขอ้มลูดงักลา่ว 

(6) สทิธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคล 
ทา่นมีสทิธิขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลชั่วคราวในกรณีที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบตามค ารอ้งขอใชส้ิทธิขอแกไ้ขขอ้มลู
สว่นบคุคลหรือขอคดัคา้นของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทฯ หมดความจ าเป็นและตอ้งลบหรือท าลายขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน
ตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งแตท่า่นขอใหบ้รษัิทฯ ระงบัการใชแ้ทน 

(7) สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิในการขอใหบ้ริษัทฯ แกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านใหถู้กตอ้ง เป็น
ปัจจบุนั สมบรูณ ์และไมก่่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

(8) สทิธิรอ้งเรยีน 
ทา่นมีสทิธิรอ้งเรยีนตอ่ผูม้ีอ  านาจตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง หากท่านเช่ือว่าการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลู

สว่นบคุคลของทา่นเป็นการกระท าในลกัษณะที่ฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

หากท่านมีความกังวลหรือมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัแนวทางการปฏิบตัิของบริษัทฯ เก่ียวกับขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน โปรด
ติดตอ่บรษัิทฯ โดยใชร้ายละเอียดการติดตอ่ตามขอ้ 13. ของประกาศความเป็นสว่นตวัส าหรบัคู่คา้ฉบบันี ้ทัง้นี ้ในกรณีที่มีเหตอุนั
ควรเช่ือไดว้า่บรษัิทฯ ไดท้ าการฝ่าฝืนกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ทา่นมีสทิธิยื่นขอ้รอ้งเรยีนตอ่คณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญที่
ไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลตามระเบียบและวิธีการตามที่กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล
ก าหนด 

ในกรณีที่เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลยื่นค ารอ้งขอใชส้ิทธิภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล เมื่อบริษัทฯ ไดร้บัค า
รอ้งขอดงักลา่วแลว้ จะด าเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด อนึ่ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือไม่ด าเนินการ
ตามค ารอ้งขอดงักลา่วในกรณีที่กฎหมายก าหนด 

           11.2 บรษัิทฯ มีสทิธิทัง้ปวงและดลุพินิจแต่เพียงผูเ้ดียวในการตอบรบัเพื่อด าเนินการตามค ารอ้งขอ หรือปฏิเสธค าขอของ
ท่าน การใชส้ิทธิของท่านตามขอ้ 11.1 อาจถูกจ ากัดภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และมีบางกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่บริษัทฯ อาจ
ปฏิเสธหรอืไมส่ามารถด าเนินการตามค าขอใชส้ทิธิขา้งตน้ของทา่นได ้เช่น ตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล เพื่อประโยชน์
สาธารณะ การใชส้ทิธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบคุคลอื่น เป็นตน้ หากบริษัทฯปฏิเสธค าขอขา้งตน้ บริษัทฯจะแจง้เหตผุล
ของการปฏิเสธใหท้า่นทราบดว้ย 

ข้อ 12. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวส าหรับคู่ค้า 

            บรษัิทฯ จะท าการพิจารณาทบทวนประกาศความเป็นสว่นตวัส าหรบัคู่คา้เป็นประจ าเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบตัิ 
และกฎหมาย ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง หากมีการเปลีย่นแปลงประกาศความเป็นสว่นตวัส าหรบัคู่คา้ บริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบถึง
การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นสว่นตวัที่ส  าคญัใดๆ พรอ้มกบัประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบัปรบัปรุง ผ่ านช่องทางที่
เหมาะสม ทัง้นี ้บรษัิทฯ ขอแนะน าใหท้า่นตรวจสอบการเปลีย่นแปลงประกาศความเป็นสว่นตวั ฉบบันีเ้ป็นระยะ ๆ 
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ข้อ 13. ช่องทางการติดต่อ 

            หากท่านเห็นว่าการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไม่เป็นไปตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ.
2562 ทา่นมีสทิธิที่จะรอ้งเรยีนไปยงัเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล  Email  dc-pdpa@alliedmetals.com  

ข้อ 14. กฎหมายที่ใช้บังคับ 

            ทา่นรบัทราบและตกลงใหป้ระกาศความเป็นสว่นตวันี ้อยูภ่ายใตก้ารบงัคบัและการตคีวามตามกฎหมายไทยและศาลไทย
เป็นผูม้ีอ  านาจในการพิจารณาขอ้พิพาทใดที่อาจเกิดขึน้ 

 

นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลนีไ้ดร้บัการประกาศเมื่อวนัท่ี  1 มิถนุายน 2565  

 

________________________________________________________________ 

 

 


