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Privacy Policy 

นโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล  

  
Personal Information Protection Policy of the Company  

นโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของบริษัท 

  
AGC Automotive (Thailand) Co.,Ltd. (hereinafter the “AATH”) recognizes the essential 

importance of the proper and adequate protection of the information of individuals, such as 

names, addresses, telephone numbers etc., which may be available to distinguish the 

identities of our customers, business partners, employees and all other parties concerned 

with our business operations (hereinafter collectively referred to as “Personal Information”).  

Recognizing its responsibility to society, AATH hereby establishes the following basic policies 

(hereinafter “Policy”) to protect privacy of individuals and comply with laws and regulations 

enacted to protect Personal Information while conducting its business activities:  

บรษิทั เอจซี ีออโตโมทฟี (ประเทศไทย) จาํกดั (ซึ=งต่อไปนีAจะเรยีกวา่ “AATH”)  ตระหนกัถงึความสาํคญัต่อการคุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบุคคล อาทเิชน่ ชื=อ, ที=อยู,่ หมายเลขโทรศพัท ์ เป็นตน้ ซึ=งในการดาํเนินธรุกจิอาจมกีารใชข้อ้มลูของลกูคา้ 

พนัธมติรทางธรุกจิ พนกังาน รวมถงึผูท้ ี=เกี=ยวขอ้งทั Aงหมด (ซึ=งต่อไปนีAจะเรยีกรวมกนัวา่ “ขอ้มลูสว่นบุคคล”) AATH ให้

ความสาํคญัต่อการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลที=เกี=ยวขอ้ง จงึกาํหนดนโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของบริษัท (ต่อไปนีA

เรยีกวา่ "นโยบาย") เพื=อปกป้องความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูสว่นบุคคลและปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งปฏิบติัตามกฎหมายหรือ

กฎระเบียบวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลที=เกี=ยวขอ้งในการทาํธรุกจิบรษิทั ดงัต่อไปนีA: 

 
 
Handling of Personal Information  

การจดัการข้อมลูสว่นบคุคล 

1. AATH will collect, use, and provide Personal Information through the fair and legal means.  

1. AATH จะเก็บรวบรวม ใช้ และจดัการข้อมลูสว่นบคุคลโดยวิธีการทีEชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม  

(1) Use within the Scope of Utilization Purpose  
At the time of collecting any Personal Information, AATH will specify the purpose and 

scope of its use. AATH will use such collected Personal Information strictly within its 

originally intended scope of use and limited usage as necessary for business 

operations.  

(J) ใช้เทา่ทีEจําเป็นภายในขอบเขต วตัถปุระสงค์ของบริษัทเทา่นั Qน 
การเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลใดๆ ก็ตาม AATH จะระบวุตัถปุระสงค์และขอบเขตของการใช้ข้อมลูสว่น
บคุคล และ AATH จะใช้ข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่วเทา่ทีEจําเป็นตามวตัถปุระสงค์สาํหรับการดําเนินธรุกิจ
เทา่นั Qน 
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(2) Authorization from the Individual  
In case of necessity in which said Personal Information must be used beyond the 

above-mentioned scope, AATH will obtain an authorization from the individual to whom 

such Personal Information relates (hereinafter “Individual”) with regard to the planned 

use, except as allowed by relevant laws and regulations.  

(S) ไดร้บัความยนิยอมเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

ในกรณีทีEจําเป็นต้องใช้ข้อมลูสว่นบคุคลเกินขอบเขตวตัถปุระสงค์ทีEได้แจ้งไว้ AATH จะต้องได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่ว (ตอ่ไปนี Qจะเรียกวา่ "เจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล") ในสว่นทีE
เกีEยวกบัการใช้ข้อมลูสว่นบคุคล เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตภายใต้กฎหมายและระเบียบทีEเกีEยวข้อง 
 

(3) Security Measures to Protect Personal Information  
When handling such Personal Information, AATH will strive to develop an 

organizational structure that has policies and procedures in place to strictly manage 

the Personal Information to prevent its illegal access, loss, falsification, or leakage. To 

ensure the appropriate handling of personal information, AATH will continue to 

strengthen and improve internal systems, implement the necessary secure 

management measures in accordance with technological standards, and perform 

appropriate internal audits, etc.  

(X) มาตรการรกัษาความมั =นคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบุคคล 
AATH จะพฒันาโครงสร้างองค์กร ซึEงมีมีนโยบายและขั QนตอนการดําเนินงานทีEเกีEยวข้องกบัการจดัการข้อมลู
สว่นบคุคล เพืEอปอ้งกนัการเข้าถงึอยา่งผิดกฏหมาย การสญูหาย การปลอมแปลง หรือการรัEวไหลของข้อมลู 
เพืEอให้แนใ่จวา่มีการจดัการข้อมลูสว่นบคุคลอยา่งเหมาะสม AATH จะทําการปรับปรุงและพฒันาระบบการ
จดัการภายใน การใช้มาตรการจดัการความปลอดภยัทีEจําเป็น โดยสอดคล้องกบัมาตรฐานด้านเทคโนโลยี 
และดําเนินการตรวจสอบภายในอยา่งเหมาะสม ฯลฯ 

 

 

(4) Third Party Provision  
Unless authorized by the Individual or allowed by relevant laws and regulations, AATH  
will not provide Personal Information to any third party. In addition, when providing 

such Personal Information to any third party as authorized or allowed above, AATH will 

conclude a contract with the third party or take any other measures that obligates the 

third party to be responsible for the management of the Personal Information to be 

provided, thereby preventing its leakage to any other party or other misuse.  

 (4) การเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลให้กบับคุคลทีEสาม 

 เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลหรือได้รับอนญุาตตามกฎหมายและระเบียบทีEเกีEยวข้อง      

AATH จะไมเ่ปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลแก่บคุคลทีEสาม ในกรณีทีEได้รับความยินยอมหรือได้รับอนญุาตให้เปิดเผยข้อมลูสว่น
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บคุคลดงักลา่วแก่บคุคลทีEสาม โดย AATH จะทําสญัญากบับคุคลทีEสามหรือใช้มาตรการอืEนใดบงัคบัให้บคุคลทีEสามมีหน้าทีE

ต้องรับผิดชอบในการจดัการข้อมลูสว่นบคุคลนั Qนๆ เพืEอปอ้งกนัการรัEวไหลของข้อมลูหรือการใช้ในทางทีEผิด 

 

Request for Disclosure etc. of Personal Information  
2. AATH will promptly respond to requests from the Individual to disclose, correct, add 

and/or delete his or her Personal Information, to the extent required by relevant laws and 

regulations.  

การขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
2. AATH จะตอบสนองตอ่การร้องขอจากเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลในทนัทีเพืEอเปิดเผย แก้ไข เพิEมและ/หรือลบ
ข้อมลูสว่นบคุคลของเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่ว ภายใต้ขอบเขตทีEกฎหมายและระเบียบทีEเกีEยวข้องกําหนด 
  
Compliance with Laws on the Protection of Personal Information  
3. AATH will comply with relevant laws and regulations with regard to the protection of 

Personal Information, and also constantly review its implementation of the Policy, and strive 

to make further improvements.  

การปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
AATH จะปฏิบตัติามกฎหมายและระเบียบทีEเกีEยวข้องกบัการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล และทบทวนการ
ดําเนินการตามนโยบายเพืEอการปรับปรุงและพฒันาอยา่งตอ่เนืEอง  
  
Policy Awareness  
4. AATH will completely inform of this Policy to all of its directors, offices and employees 

(including commissioned and dispatched personnel) as well as other concerned parties, to 

ensure that each of them understands the importance of the Policy and conduct him or 

herself in an appropriate manner to follow the Policy.  

การรับรู้การบงัคับใช้นโยบาย 
4. AATH จะแจ้งนโยบายนี Qให้แก่กรรมการ สาํนกังาน และพนกังานทกุคนรับทราบ (รวมถงึบคุลากรและ
ผู้ปฏิบตังิานทีEได้รับมอบหมาย) ตลอดจนผู้ ทีEเกีEยวข้องอืEนๆ เพืEอให้มัEนใจวา่ทกุคนเข้าใจถงึความสาํคญัของนโยบาย
และปฏิบตัติามนโยบายได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม 
 
Purpose of Collecting Personal Information  
AATH generally uses Personal Information for the purposes described below. (If a specific 

purpose of using Personal Information is clearly indicated, AATH will use the Personal 

Information for that specific purpose.) If AATH uses Personal Information for any other 

purposes, AATH will clearly indicate it before collecting it.  

  
(1) Responding to and dealing with general inquiries and requests and requests for 

materials;  

(2) Providing AATH's products and services and related information;  
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(3) Conducting surveys to find out about the use of and need for AATH's products and 

services and improving AATH’s products and services;  

(4) Marketing, selling, and providing services for AATH's products; and  
(5) Communicating for business purposes in the course of AATH's business activities  

 
วตัถปุระสงคใ์นการรวบรวมข้อมลูส่วนบคุคล  

AATH จะใช้ข้อมลูสว่นบคุคลเพืEอวตัถปุระสงค์ทีEอธิบายไว้ด้านลา่ง (หากมีการระบวุตัถปุระสงค์เฉพาะของการใช้

ข้อมลูสว่นบคุคลไว้อยา่งชดัเจน AATH จะใช้ข้อมลูสว่นบคุคลเพืEอวตัถปุระสงค์เฉพาะนั Qนๆ) หาก AATH ใช้ข้อมลู

สว่นบคุคลเพืEอวตัถปุระสงค์อืEนใด AATH จะระบวุตัถปุระสงค์ของการใช้อยา่งชดัเจน 
(J) การตอบสนองและจดัการกบัคําขอทัEวไป และการร้องขอทีEเกีEยวข้องกบัวตัถดุบิ 
(S) การจดัหาผลติภณัฑ์และบริการของ AATH และข้อมลูทีEเกีEยวข้อง 
(X) การสาํรวจการใช้งานและความต้องการสาํหรับผลติภณัฑ์และบริการของ AATH และการปรับปรุงผลติภณัฑ์

และบริการของ AATH 
(g) การตลาด การขาย และการให้บริการผลติภณัฑ์ของ AATH และ 
(h) การตดิตอ่สืEอสาร ประสานงานในการดําเนินกิจกรรมทางธรุกิจของ AATH 

  
Sharing of Personal Information  
AATH jointly uses Personal Information with AGC group companies as shown in the table 
below.  
การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล 
AATH มีการใช้ข้อมลูสว่นบคุคลร่วมกนักบับริษัทในกลุม่ AGC ดงัแสดงในตารางด้านลา่ง 
 

With whom Personal Information 
is jointly used  

Each company of AGC Group  
Please see here for more information.  

What Personal Information is 
jointly used  

Name, address, telephone number, fax number, 
email address, place of work (department, job title, 
inquiry and transaction details etc.)  

Purpose of jointly using Personal 
Information  

The purposes described in the “Purpose of  
Collecting Personal Information” section above  

Person responsible for managing 
Personal Information  

AATH.  
AATH’s President and Director of Corporate 
Planning Office. 

 

ผูใ้ชข้อ้มลูสว่นบุคคลรว่มกนั  บริษัทในกลุม่ AGC  
ดขูอ้มลูเพิ=มเตมิ ที=นี= 

ขอ้มลูสว่นบุคคลที=ใชร้ว่มกนั  ชืEอ, ทีEอยู,่ หมายเลขโทรศพัท์, หมายเลขโทรสาร, ทีEอยูอี่เมล์, 

สถานทีEทํางาน (แผนก, ตําแหนง่งาน, รายละเอียดการตดิตอ่ เป็น

ต้น) 

วตัถุประสงคข์องการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล

ร่วมกนั 

ตามที<อธิบายไวใ้น “วตัถุประสงคข์องการรวบรวมขอ้มูลส่วน

บุคคล” ดา้นบน  
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ผูร้บัผดิชอบในการจดัการขอ้มลูสว่น

บุคคล  

AATH  
ประธานบรษิทั และ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานวางแผนองคก์ร 

 
  

Provision of Personal Information to Third Parties  
AATH will not disclose or provide your Personal Information to third parties unless:  

  
(1) You have given consent;  
(2) Personal Information is provided to subcontractors (and their subcontractors) that 

we engage to handle all or part of Personal Information to the extent necessary to 

achieve the purpose of using Personal Information;  

(3) Personal Information is provided to those listed in the “With whom Personal 

Information is jointly used” section above;  

(4) The disclosure or provision is required by law;  
(5) The disclosure or provision is required to protect the life, body, or property of a 

person, but it is difficult to obtain your consent; or  

(6) It is necessary to cooperate with the central government or local governments 

when they perform their public administrative duties and obtaining your consent 

could adversely affect the execution of such duties.  

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลทีCสาม  

AATH จะไมเ่ปิดเผยหรือให้ข้อมลูสว่นบคุคลของคณุแก่บคุคลทีEสาม เว้นแต ่

(1) ทา่นได้ให้ความยินยอม 
(2) ข้อมลูสว่นบคุคลทีEมอบให้แก่ผู้ รับเหมา (และผู้ รับเหมาชว่ง) ทั Qงหมดหรือบางสว่นในขอบเขตทีEจําเป็นเพืEอให้

บรรลวุตัถปุระสงค์ของการใช้ข้อมลูสว่นบคุคล 
(3) ข้อมลูสว่นบคุคลแก่ผู้ ทีEระบไุว้ในหวัข้อ “ผู้ใช้ข้อมลูสว่นบคุคลร่วมกนั” ด้านบน 
(4) การเปิดเผยหรือการสง่ข้อมลูตามกฎหมาย 
(5) การเปิดเผยข้อมลูเพืEอประโยชน์ตอ่ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สนิของบคุคล ซึEงอยูใ่นภาวะทีEไมอ่าจให้ความยินยอมได้ 

หรือ 
(6) มีความจําเป็นต้องร่วมมือกบัรัฐบาลหรือหนว่ยงานราชการ ซึEงการให้ความยินยอมอาจสง่ผลกระทบตอ่การ

ปฏิบตัหิน้าทีEดงักลา่ว 

 
Security Measures to Protect Personal Information  
  
AATH has a Personal Information management structure and framework in place to prevent 

any unauthorized access to and loss, falsification, or leakage of Personal Information and 

strives to ensure appropriate security measures are taken. They are summarized below:  
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มาตรการรกัษาความปลอดภยัของข้อมลูส่วนบคุคล 

AATH มีโครงสร้างและระบบการจดัการข้อมลูสว่นบคุคล เพืEอปอ้งกนัการเข้าถงึและการสญูหาย การปลอมแปลง 
หรือการรัEวไหลของข้อมลูสว่นบคุคล เพืEอให้มัEนใจวา่ได้ใช้มาตรการรักษาความมัEนคงปลอดภยัของข้อมลูสว่นบคุคล
ได้อยา่งเหมาะสม สรุปได้ดงันี Q 
  
Personal Information Protection Policy  
To ensure Personal Information is appropriately handled, AATH has this Personal 

Information Protection Policy, internal rules, and manuals in place to comply with various 

laws and regulations and deal with Personal Information requests and inquiries.   

นโยบายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล  

เพืEอให้มัEนใจวา่ข้อมลูสว่นบคุคลได้รับการจดัการอยา่งเหมาะสม AATH จงึมีนโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล กฎระเบียบ

บริษัท และคูมื่อการปฏิบตังิานทีEสอดคล้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ และจดัการกบัคําขอและข้อซกัถาม

เกีEยวกบัข้อมลูสว่นบคุคล 

 
Rule for Handling Personal Information  
AATH's Personal Information Protection Management Rule specifies how Personal 

Information should be handled at each stage of its handling process which includes 

collection, use, maintenance, provision, deletion, and disposal.  

  
In addition, AATH regularly checks the following security measures to protect Personal 

Information:   

ระเบยีบปฏบิตัว่ิาด้วยการจดัการข้อมูลส่วนบุคคล 

ระเบียบปฏิบตัวิา่ด้วยการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของ AATH ระบวุา่ควรจดัการข้อมลูสว่นบคุคลอยา่งไรในแต่
ละขั Qนตอนของกระบวนการจดัการ ซึEงรวมถงึการรวบรวม การใช้ การบํารุงรักษา การจดัหา การลบ และการกําจดั
ข้อมลูสว่นบคุคล 
  
นอกจากนี Q AATH ยงัมีการตรวจสอบตามมาตรการรักษาความปลอดภยัตอ่ไปนี Qเป็นประจําเพืEอปกปอ้งข้อมลูสว่น
บคุคล 
  

(1) Organizational security measures  

・ AATH has appointed managers who are responsible for handling Personal  

     Information.  
Staff who are authorized to handle Personal Information and the scope of Personal 

Information that they are authorized to handle are clearly defined. AATH has a well- 

established communication system in place to report any violation of the Personal 

Information Protection Act or AATH’s Personal Information Protection Management 

Rule.  
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(1) มาตรการรักษาความปลอดภยัขององคก์ร 

・ AATH ไดแ้ต่งตัGงผูจ้ดัการที<รับผดิชอบในการจดัการขอ้มูลส่วนบุคคล 

พนกังานที<ไดรั้บอนุญาตใหจ้ดัการขอ้มูลส่วนบุคคลและขอบเขตของขอ้มูลส่วนบุคคลที<ไดรั้บอนุญาตใหจ้ดัการมีการ

กาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน AATH มีระบบการสื<อสารที<ดีเพื<อรายงานการละเมิดพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรือ

ระเบียบปฏิบติัวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ AATH 

 
(2) Physical security measures  

・ In the areas where Personal Information is handled, staff entry and exit is controlled 

and restrictions are placed on devices brought into such areas. Measures are put in 

place to prevent unauthorized staff from handling Personal Information.  

・ Measures are put in place to prevent theft or loss of devices, electronic media, and 

paper documents which contain Personal Information.  

(S) มาตรการรักษาความปลอดภยัทางกายภาพ  

・ควบคมุการเขา้และออกของพนกังานในพืGนที<ที<มีการจดัการขอ้มูลส่วนบุคคล และจาํกดัอุปกรณ์ที<นาํเขา้มาใน

พืGนที<ดงักล่าว และการกาํหนดมาตรการเพื<อป้องกนับุคคลที<ไม่ไดรั้บอนุญาต 

 ・ มีการกําหนดมาตรการเพืEอปอ้งกนัการโจรกรรมหรือการสญูหายของอปุกรณ์ สืEออิเลก็ทรอนิกส์ และเอกสารทีEมีข้อมลู

สว่นบคุคล 

 
(3) Technical security measures  

・ Access controls are put in place to limit the number of access privilege holders and 

the scope of the Personal Information database that they are authorized to access.  

・ The information system which processes Personal Information is protected from 

unauthorized access by external parties and malicious software.  

    (]) มาตรการรกัษาความปลอดภยัทางเทคนิค 

・ มีการควบคุมการเขา้ถึงเพื<อจาํกดัจาํนวนผูมี้สิทธิS เขา้ถึงขอ้มูลและขอบเขตของฐานขอ้มูลที<ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ถึง 

・ ระบบขอ้มูลที<ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลไดรั้บการปกป้องจากการเขา้ถึงโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากบุคคลภายนอกและ

ซอฟตแ์วร์ที<เป็นอนัตราย 

 
(4) Administrative security measures  

・ Training and/or e-learning sessions are provided to AATH staff to learn key points of 

handling Personal Information.  

 (4) มาตรการรักษาความปลอดภยัด้านการบริหาร 
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・ มีการจดัฝึกอบรมและ/หรือ e-learning ให้กบัเจ้าหน้าทีE AATH เพืEอเรียนรู้หลกัการสาํคญัในการจดัการข้อมลูสว่น

บคุคล 

 
(5) Monitoring of external environment factors  

・ To handle Personal Information in other countries/regions, AATH regularly collects 

and monitors information on Personal Information protection systems of those 

countries/regions and implements security measures.  

(5) การตรวจสอบปัจจยัแวดล้อมภายนอก 

・ เพืEอจดัการข้อมลูสว่นบคุคลในประเทศ/ภมูิภาคอืEน AATH ได้รวบรวมและตรวจสอบข้อมลูเกีEยวกบัระบบการปอ้งกนั

ข้อมลูสว่นบคุคลของประเทศ/ภมูิภาคเหลา่นั Qน และดําเนินมาตรการรักษาความปลอดภยัอยา่งสมํEาเสมอ 

 
Data Protection Rights  
You have data protection rights in accordance with the laws and regulations related to 

personal information of each country.  

สิทธิในการคุ้มครองข้อมลู  

ท่านมีสิทธิS ในการคุม้ครองขอ้มูลตามกฎหมายและขอ้บงัคบัที<เกี<ยวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของแต่ละประเทศ 

 

Procedures for Requesting Disclosure, Correction, and/or Deletion of Personal Information  
  
Following is the outline of request procedures on Personal Information that AATH has 

collected. With regard to the specific procedures, please contact the service division to 

which you have provided your Personal Information.  

* Please contact us from this page if you have not been informed which division should be 

approached for your inquiry.  

ขั Fนตอนการขอเปิดเผย การแก้ไข และ/หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคล 

ขัGนตอนการร้องขอขอ้มูลส่วนบุคคลต่อไปนีG  เป็นขัGนตอนที< AATH ไดร้วบรวมไวเ้บืGองตน้ สาํหรับขัGนตอนที<เฉพาะเจาะจง

โปรดติดต่อส่วนงานที<ท่านไดใ้หข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านไว ้

* หากท่านไม่ไดรั้บแจง้วา่ควรติดต่อส่วนงานใด โปรดติดต่อ ที<นี< เพื<อสอบถามขอ้มูลของท่าน 

  
1. Submitting requests  

If you wish to request the disclosure, correction and/or deletion of your Personal  
Information, please contact the service division to which you have provided the Personal 

Information. AATH will send you the request form. Please fill in the form and return it to 

us by postal mail. In order to prevent potential leakage of the Personal Information, only 
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requests made by the Owner of Personal Information will be accepted, except in case of 

the request being made by his or her legal representative.  

1. การสง่คําร้องขอ 
หากทา่นต้องการขอให้เปิดเผย แก้ไข และ/หรือลบข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น โปรดตดิตอ่สว่นงานทีEทา่นได้ให้ข้อมลู
ไว้ AATH จะสง่แบบฟอร์มคําขอให้ทา่น กรุณากรอกแบบฟอร์มและสง่คืนทางไปรษณีย์ เพืEอปอ้งกนัการรัEวไหลของ
ข้อมลูสว่นบคุคล ขอสงวนสทิธิpในการพิจารณาเฉพาะคําขอทีEจดัทําโดยเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลหรือผู้ มีอํานาจทํา
การแทนตามกฎหมายเทา่นั Qน 
  
2. Documents to be included when submitting a request  

In order to confirm that the individual submitting the request is in fact the Owner of 

Personal Information, please submit to us a copy of your identification card, along with 

the request form.  

2. เอกสารประกอบคําร้องขอ 

เพืEอยืนยนัวา่บคุคลทีEสง่คําร้องขอเป็นเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลทีEแท้จริง โปรดแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนาทะเบียน

บ้านของทา่นมาพร้อมกบัแบบฟอร์มคําร้องขอ 

 
3. AATH procedure for answering your request  

After receiving your request, AATH will confirm the content of the request, and thereafter  
will send a response to it directly to you, the Owner, by postal mail. Please understand 

that in case AATH is unable to confirm the identity of the individual submitting the 

request, we may decline to answer the request. In addition, we ask for your 

understanding that while AATH will make efforts to respond to requests promptly, it is 

however possible that such response may take some time to ensure its accuracy.  

 

X. ข ั Aนตอนของ AATH สาํหรบัการตอบคาํรอ้ง 
หลงัจากได้รับคําร้องของทา่นแล้ว AATH จะยืนยนัรายละเอียดคําร้องขอและตอบกลบัทา่นทางไปรษณีย์  
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีทีEไมส่ามารถยืนยนัตวัตนของบคุคลทีEสง่คําร้องขอได้ AATH อาจปฏิเสธการตอบคําร้องขอ
นั Qนๆ ซึEง AATH จะพยายามตอบกลบัคําร้องขอในทนัที ทั Qงนี Qขึ Qนอยูก่บัระยะเวลาทีEตรวจสอบความถกูต้องฯ 
  

To Make Inquiries about Your Personal Information  
  
For other inquiries regarding your Personal Information, please contact the service division 

to which you have provided your Personal Information.  

* Please contact us from this page if you have not been informed which division should be 

approached for your inquiry.  

 

สอบถามเกีCยวกบัข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 
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หากมีข้อสงสยัเกีEยวกบัข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น โปรดตดิตอ่สว่นงานทีEทา่นได้ให้ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นไว้ 

* หากท่านไม่ทราบวา่ควรติดต่อส่วนงานใด โปรดติดต่อ ที<นี< เพื<อสอบถามขอ้มูลของท่าน 

   
Use of Cookies  
  
In some services, AATH uses "cookies" on its website. The purpose for their use is to be 

able to statistically analyze access to the website and otherwise work to provide improved 

services to you. The use of cookies is not something that intrudes into your privacy, nor 

invades your computing environment. In addition, AATH will never publicly disclose 

information about individuals accessing the website in such a way that could be used to 

distinguish the personal identity of an individual.  

* Cookie: technology that allows a website to track subsequent requests from a given 

computer to it.  

การใช้คกุกีE 
AATH ใช ้"คุกกีG" ในบางบริการบนเวบ็ไซต ์เพื<อใหส้ามารถวเิคราะห์ทางสถิติเกี<ยวกบัการเขา้ถึงและการใชง้านเวบ็ไซต ์เพื<อ

ปรับปรุงพฒันาการใหบ้ริการ การใชง้านคุกกีGจะไม่ละเมิดความเป็นส่วนตวัหรือการใชค้อมพิวเตอร์ของท่าน นอกจากนีG  

AATH จะไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลจากการใชง้านเวบ็ไซตต่์อสาธารณะ  

* คกุกี Q: เทคโนโลยีทีEชว่ยให้เวบ็ไซต์สามารถจดจําข้อมลูการใช้งานจากคอมพิวเตอร์เครืEองหนึEงไปยงัเวบ็ไซต์นั Qนได้ 
  
Access Logs  
  
On the website, AATH records, in the form of an Access Log, basic information on 

computers that access the website. The information recorded in the Access Log does not 

contain any information which can identify a specific individual. AATH collects the 

information to conduct statistical analysis of your use of its website, provide you with 

information, and deliver an improved website experience to you.  

To collect and analyze access logs, Google Analytics is installed on this website.  
Google Analytics uses cookies to track behavioral data on visitors. These data do not 

contain any personal information that identifies users and will be handled based on 

Google’s privacy policy.   

Further information about Google’s privacy policy may be obtained from 

http://www.google.com/privacy.html.  

 

บนัทกึการเข้าถงึ 
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เวบ็ไซต์ AATH จะบนัทกึข้อมลูการเข้าถงึ ซึEงเป็นข้อมลูพื Qนฐานของระบบคอมพิวเตอร์ทีEเข้าถงึเวบ็ไซต์ ข้อมลูการเข้าถงึ

ดงักลา่วจะไมมี่ข้อมลูใดๆ ทีEสามารถระบตุวับคุคลได้ AATH รวบรวมข้อมลูเพืEอทําการวิเคราะห์ทางสถิตเิกีEยวกบัการใช้งาน

เวบ็ไซต์ของทา่นเพืEอปรังปรุงพฒันาตอ่ไป  

ในการรวบรวมและวเิคราะห์บนัทกึการเข้าเวปไซต์ ได้มีการตดิตั QงเครืEองมือในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมลูการเข้าชมเวบ็ไซต์ 

Google Analytics บนเวบ็ไซต์นี Q 

Google Analytics ใช้คกุกี QเพืEอตดิตามข้อมลูพฤตกิรรมของผู้ เยีEยมชมเวบ็ไซต์ โดยข้อมลูเหลา่นี Qไมมี่ข้อมลูสว่นบคุคลทีEระบุ

ตวัผู้ ใช้และจะได้รับการจดัการตามนโยบายความเป็นสว่นตวัของ Google 

สามารถศกึษาข้อมลูเพิEมเตมิเกีEยวกบันโยบายความเป็นสว่นตวัของ Google ได้จาก 

http://www.google.com/privacy.html.   
 
Protection of Personal Information on Websites Linked to the AATH' s Website  
  
In some cases, the website may include links to websites other than that of AATH or the  
AGC Group. AATH takes no responsibility with regard to the protection of Personal 

Information or the contents on any website linked to AATH's website other than its own 

website or those of AGC Group.  

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเวบ็ไซต์ที:เชื:อมโยงกบัเวบ็ไซต์ของ AATH 

ในบางกรณี เวบ็ไซต์อาจมีการลงิก์ไปยงัเวบ็ไซต์อืEนทีEนอกเหนือจากเวบ็ไซต์ของ AATH หรือ AGC Group  
AATH จะไมรั่บผิดชอบตอ่การคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลหรือเนื Qอหาบนเวบ็ไซต์ใดๆ ทีEเชืEอมโยงกบัเวบ็ไซต์ของ AATH ทีE

นอกเหนือจากเวบ็ไซต์ของตนเองหรือของ AGC Group 
   


