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นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
 

บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ใหค้วามสําคัญกับการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  

และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใหส้อดคลอ้งตามพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

(“พ.ร.บ.ฯ”) และฉบบัปรบัปรุงแกไ้ขตามท่ีจะมีการปรบัปรุงแกไ้ขเพิ่มเติม และกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีจะประกาศใช้

ภายใต ้พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จึงไดจ้ดัทําประกาศนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบับน้ีขึ้ น เพื่อแจง้ใหท่้านทราบถึง

รายละเอียดเก่ียวกบัการเก็บ รวบรวม การใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล โดยมีสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบับุคคลท่ีสามารถระบุถึงตวับุคคลน้ันไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 

แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรม 

ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถึง ขอ้มูลท่ีเป็นเร่ืองส่วนตวัโดยแทข้องบุคคล ท่ีมีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเส่ียง

ต่อการเลือกปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เช้ือชาติ ความเช่ือทางศาสนา ความความคิดเห็นทางการเมือง พฤติกรรมทางเพศ 

ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ขอ้มูลการสแกนลายน้ิวมือ-ใบหน้า หรือขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลใน

ทาํนองเดียวกนั เป็นตน้ 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ อาจมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล โดยประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทฯ ทาํการเก็บรวบรวมขึ้ นอยู่

กบัสถานการณ์ และธุรกรรมท่ีท่านทํากบับริษัท ทั้งน้ี บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลก่อนหรือขณะทําการเก็บ

รวบรวม หากกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งขอความยินยอน และจะดาํเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลเท่าท่ีจาํเป็นตามวตัถุประสงค์

ท่ีระบุไว ้ 

แหล่งขอ้มูลท่ีบริษัทฯ อาจทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

− การซ้ือสินคา้ หรือขอรบัการบริการจากบริษัทฯ 

− การสนทนาระหวา่งกนัผ่านทางโทรศพัท ์อีเมล ์จดหมาย โปรแกรมสนทนา หรือวิธีอ่ืนใด 

− การใชเ้ว็บไซตข์องบริษัท 

− แบบสาํรวจความคิดเห็นของลูกคา้ การรอ้งเรียนเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการของบริษัท 

− เมื่อบริษัทฯ ไดร้บัขอ้มูลจากบุคคลภายนอก เช่น หน่วยงานท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย เป็นตน้ 

ประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม ไดแ้ก่ 

ขอ้มูลส่วนตวั 

ช่ือ นามสกุล  เพศ วนัเดือนปีเกิด หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง ขอ้มูลส่วนตวัท่ีปรากฏ

อยู่บนเอกสารท่ีราชการออกใหเ้พื่อใชใ้นการยืนยนัตัวตน เอกสารสาํคัญของนิติบุคคลท่ีออกใหโ้ดยราชการ (กรณี

ลูกคา้เป็นนิติบุคคล) หมายเลขประจําตัวผูเ้สียภาษี สัญชาติ ภาพบนบัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง 

ใบอนุญาตขบัขี่ ลายมือช่ือ ขอ้มูลการยืนยนัตวัตน ภาพถ่าย 

ขอ้มูลการติดตอ่ 

ท่ีอยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์อีเมล ์LINE ID สถานท่ีทาํงาน ตาํแหน่งงาน หน่วยงาน หรือองคก์ร 

ขอ้มูลอิเลคทรอนิกส ์

ท่ีอยู ่IP ขอ้มูลระบุตวัตน ประวติัการสนทนาในโปรแกรมสนทนาต่าง ๆ 
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ขอ้มูลทางการเงิน 

ขอ้มูลบญัชีธนาคาร ท่ีอยูส่าํหรบัเรียกเก็บเงิน 

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลบางประเภท เพื่อใชใ้นส่งมอบสินคา้ และ/หรือ บริการใหแ้ก่ท่าน อยา่งไรก็

ตาม บริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลประเภทน้ี โดยไม่ไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้ เวน้แต่ในกรณีท่ี

กฎหมายอนุญาตใหส้ามารถกระทาํได ้

2. สิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ เคารพสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และตระหนักดีว่าเจา้ของขอ้มูลย่อมตอ้งการความมัน่คงปลอดภัย

เก่ียวกับขอ้มูลของตน ซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทฯ ไดร้ับจะถูกนําไปใชต้ามวัตถุประสงค์ท่ีเก่ียวขอ้งเท่าน้ัน และบริษัทฯ  

มีมาตรการเขม้งวดในการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั ตลอดจนการป้องกนัมิใหม้ีการนําขอ้มูลส่วนบุคคลไปใชโ้ดยมิชอบดว้ย

กฎหมาย 

ในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิตามท่ีกาํหนดไวโ้ดยพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ดงัน้ี 

− สิทธิในการขอเขา้ถึงและขอรบัสาํเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านซ่ึงอยูใ่นความรบัผิดชอบของบริษัทฯ รวมถึงขอให้

บริษัทฯ เปิดเผยการไดม้าซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวท่ีท่านไม่ไดใ้หค้วามยินยอมได ้

− สิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดต้ามท่ีกฎหมายกาํหนด 

− สิทธิในการขอใหบ้ริษัทฯ ลบ ทําลาย หรือทําใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตัวตนไดต้ามท่ี

กฎหมายกาํหนด 

− สิทธิในการขอใหบ้ริษัทฯ ระงบัการใชข้อ้มูลของท่านไดต้ามท่ีกฎหมายกาํหนด 

− สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้หค้วามยินยอมกบับริษัทฯ ได ้

ทั้งน้ี การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่าน ไดใ้หค้วามยินยอม

ไปแลว้โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

− สิทธิในการขอใหส่้งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีท่านใหไ้วก้บับริษัทฯ ไดต้ามท่ีกฎหมายกาํหนด 

− สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

− สิทธิในการรบัทราบกรณีบริษัทฯ มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงแบบแจง้เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

− สิทธิในการรอ้งเรียนต่อพนักงานเจา้หน้าท่ีผูม้ีอาํนาจตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

หากบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัดงักล่าวได ้

ในกรณีท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลยื่นคาํรอ้งขอใชสิ้ทธิภายใตบ้ทบญัญติัของพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. 2562 เมื่อบริษัทฯ ไดร้บัคาํรอ้งขอดังกล่าวแลว้ จะดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด อน่ึง บริษัทฯ สงวน

สิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือไม่ดําเนินการตามคาํรอ้งขอดังกล่าวไดใ้นกรณีท่ีกฎหมายกาํหนด ในกรณีท่ีเจา้ของขอ้มูลมีขอ้จาํกดัโดย

เลือกท่ีจะใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเฉพาะอยา่ง อาจส่งผลใหไ้ม่สามารถไดร้บับริการจากบริษทัฯ ไดอ้ยา่งเต็มท่ี รวมทั้งบริษัทฯ อาจจะ

ไม่สามารถทํางานร่วมกับเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหรือใหบ้ริการใด ๆ ได ้หากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ยินยอมใหข้อ้มูลท่ี

บริษัทฯ ตอ้งการ 

  



บริษทั อุตสาหกรรมถงัโลหะไทย จาํกดั (มหาชน) 
THAI METAL DRUM MFG. PUBLIC CO., LTD. 

 

ชั้น 35 อาคารเลครชัดา 193/142 ถนนรชัดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร: +66 2 264 0817 ถึง 9 โทรสาร: +66 2 264 0820 

Office: 35th Fl., Lake Rajada Office Complex 193/142 Rachadapisek, Klongtoey, Bangkok 10110 Tel: +66 2 264 0817 to 9 Fax: +66 2 264 0820 

Factory: 179 Wellgrow Industrial Estate, Moo 9, Bangwua, Bangpakong, Chachoengsao 24180 Tel: +66 38 571 980 to 2 Fax: +66 38 571 983 

3. วตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเมื่อมีเหตุผลท่ีเหมาะสมในการดําเนินการ  

การปฏิบติัตามสญัญา และ/หรือ ท่ีกฎหมายกาํหนดใหก้ระทาํการได ้หากท่านไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลท่ีจาํเป็นดงักล่าว อาจเป็น

การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือบริษัทฯ อาจไม่สามารถบริหารหรือจดัการสญัญา หรืออาํนวยความสะดวกในการดําเนินการต่าง ๆ 

ใหก้บัท่านได ้โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ดงัต่อไปน้ี  

− เพื่อการจัดหาหรือจําหน่ายผลิตภัณฑ์ การใหห้รือรับบริการในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญา  

และก่อนท่ีบริษัทฯ จะเขา้ทาํสญัญาซ้ือขายกบัท่าน 

− เพื่อการทําธุรกรรมทางการเงิน การเรียกเก็บเงินหรือการจ่ายเงิน รวมถึงวตัถุประสงคท์างบญัชีและการจดัการ

ทางบญัชี การสอบบญัชีของบริษัท ภาษี และการติดตามทวงหน้ี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามสญัญาของบริษทัฯ 

− เพื่อการปฏิบติัตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษัทฯ (ทั้งภายในและภายนอก) 

− เพื่อการจดัทาํฐานขอ้มูลสาํหรบัการวิเคราะหแ์ละนําเสนอบริการหรือผลิตภณัฑใ์ด ๆ ของบริษัทฯ 

− เพื่อการปรบัปรุงคุณภาพในการดาํเนินงาน การใหบ้ริการ และการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

− เพื่อการควบคุมการเขา้ถึง การป้องกนัและระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอ่ืน 

การควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อ และเพื่อประโยชน์ในการดูแลรกัษาความปลอดภยั ของบริเวณอาคาร ภายใน

อาคาร และพื้ นท่ีของบริษัทฯ 

ทั้งน้ี หากภายหลงัมีการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคใ์นเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะแจง้ให้

ท่านทราบ และดาํเนินการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนด รวมถึงจดัใหม้ีบนัทึกการแกไ้ขเพิ่มเติมไวเ้ป็นหลกัฐาน 

4. ระยะเวลาในการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวต้ราบเท่าท่ีจาํเป็น เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม  

ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นคาํประกาศฉบบัน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์ใชก้าํหนดระยะเวลาเก็บ ไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ี

บริษัทฯ ยงัมีความสัมพนัธ์กับท่านในฐานะลูกคา้ของบริษัทฯ และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาท่ีจาํเป็นเพื่อการปฏิบัติตาม

กฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบติัตามกฎหมายหรือการใชสิ้ทธิ

เรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือการยกขึ้ นต่อสูสิ้ทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอ่ืนตามนโยบายและขอ้กาํหนดภายในของ

บริษัทฯ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลไดช้ดัเจน บริษัทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มูลไวต้าม

ระยะเวลาท่ีอาจคาดหมายไดต้ามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทัว่ไปสูงสุด 10 ปี) จากน้ัน 

บริษัทฯ จะทาํลาย ลบ หรือทาํใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวัตนท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้

5. การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอยา่งยิ่ง บริษัทฯ กาํหนดใหม้ีมาตรการท่ี

เหมาะสม และเขม้งวดในการตรวจสอบและรกัษาความมัน่คงปลอดภยัในการจดัเก็บและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

เพื่อใหม้ัน่ใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกทําลายโดยไม่ตั้งใจ ถูกเปิดเผย และนําไปใชใ้นทางท่ีผิดวตัถุประสงค ์

หรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือ เขา้ถึงโดยบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่พนักงานหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีปฏิบติัหน้าท่ีของบริษัทฯ 

  



บริษทั อุตสาหกรรมถงัโลหะไทย จาํกดั (มหาชน) 
THAI METAL DRUM MFG. PUBLIC CO., LTD. 

 

ชั้น 35 อาคารเลครชัดา 193/142 ถนนรชัดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร: +66 2 264 0817 ถึง 9 โทรสาร: +66 2 264 0820 

Office: 35th Fl., Lake Rajada Office Complex 193/142 Rachadapisek, Klongtoey, Bangkok 10110 Tel: +66 2 264 0817 to 9 Fax: +66 2 264 0820 

Factory: 179 Wellgrow Industrial Estate, Moo 9, Bangwua, Bangpakong, Chachoengsao 24180 Tel: +66 38 571 980 to 2 Fax: +66 38 571 983 

6. การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลกบับุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น 

บริษัทฯ อาจมีความจาํเป็นในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนซ่ึงทํางานร่วมกบับริษัทฯ 

ตามความจาํเป็นตามสมควรในการบังคบัใชข้อ้กาํหนดและเง่ือนไขของบริษัทฯ และอาจมีการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้บั

หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานภาครัฐตามขอ้บังคับของกฎหมายหรือตามคําสัง่ศาลหรือตามคําสัง่เจา้หน้าท่ีผูม้ีอํานาจ  

โดยขอ้มูลส่วนบุคคลจะไดร้บัการเก็บรกัษาเป็นความลบั ทั้งในรูปเอกสารและขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส ์รวมทั้งในระหวา่งการส่งผ่าน

ขอ้มูลทุกขั้นตอน 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีตอ้งมีการโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ บริษัทฯ จะไม่อนุญาตใหบุ้คคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง

เขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าว และจะกาํหนดใหม้ีมาตรการรกัษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสมตามท่ีพระราชบัญญัติคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครดั 

7. การจดัการกบัเร่ืองรอ้งเรียน หรือขอ้สงสยั 

ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อรอ้งเรียนเก่ียวกับวิธีการท่ีบริษัทฯ จดัเก็บ ใช ้ประมวลผล และเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่าน หรือสอบถามรายละเอียดและขอ้สงสัยเพิ่มเติมเก่ียวกับการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดท่ี้ช่องทาง 

ดงัต่อไปน้ี  

ฝ่ายนักลุงทุนสมัพนัธ ์

บริษัท อุตสาหกรรมถงัโลหะไทย จาํกดั (มหาชน) 

193/142 อาคารเลครชัดา คอมเพล็กซ ์ชั้น 35 ถนนรชัดาภิเษก 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

อีเมล ์chintatj@thaimetaldrum.com  

โทรศพัท ์ 02 264 0817-9 ต่อ 17 

8. การแกไ้ข เปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวปฏิบตัิคุม้ครองความเป็นส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะทาํการทบทวนนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีอยา่งสมํา่เสมอ และอาจมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงเพื่อให้

สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงบริษัทฯ จะแจง้ใหท้ราบดว้ยการเผยแพร่ผ่านการประกาศท่ีเหมาะสมของ

บริษัทฯ 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 10 ตุลาคม 2564 

 


