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เอกสารประกาศความเป็นส่วนบุคคล (Privacy Notice) 

สำหรับคู่ค้า 
 

บริษัท เอ แอนด์ ซี คอสเมติกส์ จำกัด (ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” หรือ “องค์กร”) ให้ความสำคัญเป็นอยา่งยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลของผู้ขาย/ผู้รับจา้ง เพื่อให้ทา่นมั่นใจได้ว่าบริษัทจะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับกฎหมายวา่

ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงได้กำหนดเอกสารประกาศความเป็นส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบ

รายละเอียดการดำเนินการกับขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) ซ่ึงอาจเกิดขึ้น 

ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อบริษัท ดังต่อไปนี้ 
 

1.   วัตถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และกรณจีำเป็นต้องใหข้้อมูลส่วนบุคคล 

ในกรณีทีบ่ริษัทได้ซ้ือสินค้า อุปกรณ์ หรือทรัพย์สินใดๆ จากทา่น หรือตกลงว่าจ้างท่าน เป็นคู่ค้ากับบริษัท บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ

รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ข้อที่ วัตถุประสงค ์ ฐานทางกฎหมาย 

1.1 สำหรับผู้ขายหรือผู้ให้บริการรายใหม ่ บริษัทมีการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อประกอบการพจิารณา
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขายหรือผู้ให้บริการ กอ่นการจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง เพื่อทำการคัดเลือกให้เป็นคู่ค้า
ของบริษัท  และเมื่อคัดเลือกแล้วบรษิัทจะทำการเปิดหน้าบญัชีคู่ค้ารายใหมใ่นระบบโปรแกรมขอ้มูล
ของบริษัท  และเปิดใบสั่งซ้ือ   และเพือ่การชำระราคา หรือค่าจ้าง ให้แก่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ 
สำหรับผู้ขายหรือผู้ให้บริการรายเดิม ซ่ึงบริษัทมีฐานข้อมูลอยู่แลว้ หากมีการซ้ือ หรอืว่าจ้างอีก บริษัท
จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการเปิดบิล 
 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

1.2. เพื่อการบันทึกข้อมูลด้านบัญช ีตามมาตราฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ความจำเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

1.3 
 

เพื่อการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบบัญชีประจำปี  ความจำเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

1.4 
. 

เพื่อบริหารจัดกลุ่มคู่ค้า และการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ขาย หรือผู้ให้บริการให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันเมื่อมี
การสั่งซ้ือหรือว่าจ้างอีก 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 
 

บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบวา่ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัทนั้น บรษิัทอาศัยฐานทาง

กฎหมายประการต่าง ๆ ตามทีแ่จ้งไว้นี ้ โดยไม่ได้อาศัยความยินยอม แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลในบางกรณีที่บริษัทไม่

อาจใช้ฐานทางกฎหมายเหล่านี้ได้ เช่น กรณีที่กฎหมายกำหนดใหจ้ะต้องได้รับความยินยอมจากเจา้ของข้อมูลส่วนบคุคลในการประมวลผลข้อมูล

ส่วนบุคคลที่มีความละเอียดออ่น (Sensitive data) เป็นต้น ในกรณีเช่นนั้นบริษัทจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน (โปรดอ่านเอกสารขอความ

ยินยอมของบริษัทเพิ่มเติมจากเอกสารนี)้  
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2.    ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม 

โดยทั่วไปแลว้ บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขายหรือผู้ให้บรกิาร โดยการขอข้อมูลจากทา่นโดยตรง เช่น การให้ท่านกรอก

ข้อมูลตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด หรือสอบถามจากทา่น หรือขอให้ท่านส่งเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัท แต่อย่างไรก็ตาม 

อาจมีบางกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่นเพือ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เช่น 

• นิติบุคคลที่ท่านมีฐานะเป็นผู้แทน ผู้รับมอบอำนาจ ผู้ปฏิบัติงานแทน หรือ ลกูจ้าง 

• พนักงานของบริษัท ในกรณีที่มีการรายงานเหตุการณ์และอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นในอาคาร สถานที่ปฏบิัติงาน หรือพื้นที่เฉพาะ

ของบริษัท 

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวมนั้น มีดังต่อไปนี ้

2.1  ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

1) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตวัประชาชน หนังสือเดินทาง เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ สัญชาต ิ

ลายมือชื่อ ภาพถา่ย 

2) ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร อีเมล Line ID  

3) ข้อมูลการติดต่อกบับริษัท (Communication Data) เช่น รูปภาพ ข้อมูลการบนัทึกภาพเคลื่อนไหว 

4)    ข้อมูลบัญชธีนาคาร  

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน 

โดยทั่วไปแลว้ บริษัทไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ของท่านเพื่อวัตถปุระสงค์ใดโดยเฉพาะ หากทา่นได้มอบสำเนาบัตรประจำตวัประชาชนให้แก่บริษัท ขอให้ท่านปกปดิข้อมูลดังกล่าว หากทา่นมิได้

ปกปิดข้อมูลขา้งต้น ถือว่าทา่นอนุญาตให้บริษัทดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านัน้ และถอืวา่เอกสารที่มกีารปกปิดข้อมลูดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และ

บังคับใช้ได้ตามกฎหมายทกุประการ ทั้งนี้ หากบริษัทไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ บริษัทจะเก็บรวบรวมและ

ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม ในการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง อาจมีบางกิจกรรมที่บริษัท จะขอข้อมูลสว่นบุคคลที่มีความ

ละเอียดอ่อนบางประการเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลสุขภาพ หรอื ข้อมูลชวีภาพ (ข้อมลูจำลองลายนิว้มือ ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า) เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่

บริษัทจะได้แจ้งไว้โดยเฉพาะในแบบฟอร์มการขอความยินยอม และบริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมจากทา่นโดยชดัแจ้งก่อนเก็บรวบรวมข้อมูล

ส่วนบุคคลที่มีความละเอียดออ่นดังกล่าว 

 

3.    ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

 

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลสว่นบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพือ่วัตถปุระสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลซ่ึงได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ และอาจเกบ็ต่อไปตามระยะเวลาทีจ่ำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อ

การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรอืการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อ

เหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของบริษัท 

4.    การเปดิเผยข้อมูล 

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้ 

1) หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดแูล หรือหนว่ยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซ่ึงใช้อำนาจตามกฎหมาย 

เช่น ศาล ตำรวจ 
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2) ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างชว่ง และ/หรอืผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ให้แก่บริษัท เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบ

ภายใน ทนายความ ทีป่รึกษากฎหมาย 

 

5.    สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล 

 

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล ท่านมีสิทธิตามทีก่ำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ 

ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ  ของท่านได้ตามช่องทางที่บริษัทกำหนดในขอ้ 7. หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยจะสามารถเร่ิมใช้สิทธิได้ เมื่อกฎหมาย

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับกับบริษัท ซ่ึงสิทธิต่าง ๆ มีรายละเอยีด ดงันี้ 

5.1  สิทธใินการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) 

ในกรณีที่ บริษัทขอความยินยอมจากทา่น ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความ

ยินยอมกับบริษัทได้ เว้นแตก่ารเพิกถอนความยินยอมจะมขี้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน 

ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วย

กฎหมาย  

5.2  สิทธใินการขอเขา้ถึงข้อมูลส่วนบคุคล (Right to Access) 

ท่านมีสิทธิขอเขา้ถึงและขอรับสำเนาข้อมูลของท่านซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซ่ึงข้อมูล

ดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทได ้

5.3  สิทธใินการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability Right) 

ท่านมีสิทธิขอใหบ้ริษัทโอนขอ้มูลส่วนบคุคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทได้ตามที่กฎหมายกำหนด 

5.4   สทิธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปดิเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) 

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลสว่นบคุคลที่เกี่ยวกับตน

ได้ตามที่กฎหมายกำหนด  

5.5   สทิธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Erasure Right) 

ท่านมีสิทธิขอใหบ้ริษัทลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามบริษัทอาจเก็บขอ้มูลส่วนบคุคลของท่านด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงอาจมบีางระบบที่ไม่สามารถลบข้อมูลได้ ในกรณีเช่นนั้น บริษัทจะจัดให้มีการทำลายหรือทำให้ขอ้มูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูล

ที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้  

5.6  สิทธใินการขอให้ระงบัการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing) 

ท่านมีสิทธิขอใหบ้ริษัทระงับการใช้ข้อมลูของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด 

5.7  สิทธใินการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบคุคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification) 

กรณีที่ท่านเห็นว่าขอ้มูลที่บริษัทมีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธขิอให้บริษัทแก้ไข

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปจัจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด 
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5.8  สิทธใินการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint) 

ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนกังานเจ้าหน้าที่ผู้มอีำนาจตามพระราชบัญญัตคุ้ิมครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากบริษัท ฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกลา่วได้ 

6.   การแก้ไขเปลีย่นแปลงแบบแจ้งฉบับน้ี  

 

บริษัทอาจแก้ไขปรับปรุงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นคร้ังคราว และเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น บริษัทจะ

ประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์ ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องขอความยินยอมจากทา่น ทางบริษัท

จะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติมด้วย 

7.   วิธีการตดิต่อ 

 

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือ

เปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีขอ้ร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัท ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ 

บริษัท เอ แอนด์ ซี คอสเมติกส์ จำกดั 
สถานที่ติดต่อ: 227 ถนนประชาราษฎร์ 1  
แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมาหนคร 10800 
เบอร์โทรศัพท์: 02-912-9375-7  

 


