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นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสําคัญกับการคุ ม้ ครองข้อมูลส่วนบุ คคล
และมี ค วามมุ่ ง มัน่ ที่ จ ะคุ ม้ ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลให้ส อดคล้อ งตามพระราชบัญ ญัติ คุ ม้ ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล พ.ศ. 2562
(“พ.ร.บ.ฯ”) และฉบับปรับปรุงแก้ไขตามที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่จะประกาศใช้
ภายใต้ พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จดั ทําประกาศนโยบายคุ ม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ขึ้ น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึง
รายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม การใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรม
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลที่เป็ นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ของบุคคล ที่มีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเสี่ยง
ต่อการเลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม เช่น เชื้ อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ความความคิดเห็นทางการเมือง พฤติกรรมทางเพศ
ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลการสแกนลายนิ้ วมือ-ใบหน้า หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใน
ทํานองเดียวกัน เป็ นต้น
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ทําการเก็บรวบรวมขึ้ นอยู่
กับสถานการณ์ และธุรกรรมที่ท่านทํากับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนหรือขณะทําการเก็บ
รวบรวม หากกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งขอความยินยอน และจะดําเนิ นการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จาํ เป็ นตามวัตถุประสงค์
ที่ระบุไว้
แหล่งข้อมูลที่บริษัทฯ อาจทําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่
− การซื้ อสินค้า หรือขอรับการบริการจากบริษัทฯ
− การสนทนาระหว่างกันผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล์ จดหมาย โปรแกรมสนทนา หรือวิธีอื่นใด
− การใช้เว็บไซต์ของบริษัท
− แบบสํารวจความคิดเห็นของลูกค้า การร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบริษัท
− เมื่อบริษัทฯ ได้รบั ข้อมูลจากบุคคลภายนอก เช่น หน่ วยงานที่บงั คับใช้กฎหมาย เป็ นต้น
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ได้แก่
ข้อมูลส่วนตัว
ชือ่ นามสกุล เพศ วันเดือนปี เกิด หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง ข้อมูลส่วนตัวที่ปรากฏ
อยู่บนเอกสารที่ราชการออกให้เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน เอกสารสําคัญของนิ ติบุคคลที่ออกให้โดยราชการ (กรณี
ลู ก ค้า เป็ นนิ ติ บุคคล) หมายเลขประจํา ตัว ผูเ้ สี ยภาษี สัญ ชาติ ภาพบนบัตรประจํา ตัวประชาชน หนั ง สื อ เดิ นทาง
ใบอนุ ญาตขับขี่ ลายมือชื่อ ข้อมูลการยืนยันตัวตน ภาพถ่าย
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ LINE ID สถานที่ทาํ งาน ตําแหน่ งงาน หน่ วยงาน หรือองค์กร
ข้อมูลอิเลคทรอนิ กส์
ที่อยู่ IP ข้อมูลระบุตวั ตน ประวัติการสนทนาในโปรแกรมสนทนาต่าง ๆ
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ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลบัญชีธนาคาร ที่อยูส่ าํ หรับเรียกเก็บเงิน
บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท เพื่อใช้ในส่งมอบสินค้า และ/หรือ บริการให้แก่ท่าน อย่างไรก็
ตาม บริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลประเภทนี้ โดยไม่ได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้ง เว้นแต่ในกรณีที่
กฎหมายอนุ ญาตให้สามารถกระทําได้
2. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ เคารพสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และตระหนั กดีว่าเจ้าของข้อมูลย่อมต้องการความมัน่ คงปลอดภัย
เกี่ยวกับข้อมูลของตน ซึ่ งข้อมูลส่วนบุ คคลที่ บริ ษัทฯ ได้รับจะถู กนํ าไปใช้ตามวัตถุ ประสงค์ที่เกี่ย วข้องเท่ านั้ น และบริ ษัทฯ
มีมาตรการเข้มงวดในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย ตลอดจนการป้ องกันมิให้มีการนํ าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิชอบด้วย
กฎหมาย
ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิตามที่กาํ หนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ดังนี้
− สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยูใ่ นความรับผิดชอบของบริษัทฯ รวมถึงขอให้
บริษัทฯ เปิ ดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมได้
− สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามที่กฎหมายกําหนด
− สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ลบ ทําลาย หรือทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ตามที่
กฎหมายกําหนด
− สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ขอ้ มูลของท่านได้ตามที่กฎหมายกําหนด
− สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้
ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่าน ได้ให้ความยินยอม
ไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
− สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กบั บริษัทฯ ได้ตามที่กฎหมายกําหนด
− สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
− สิทธิในการรับทราบกรณีบริษัทฯ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
− สิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอาํ นาจตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
หากบริษัทฯ ฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติดงั กล่าวได้
ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยื่นคําร้องขอใช้สิทธิภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 เมื่อบริษัทฯ ได้รบั คําร้องขอดังกล่าวแล้ว จะดําเนิ นการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด อนึ่ ง บริษัทฯ สงวน
สิทธิที่จะปฏิเสธหรือไม่ดําเนิ นการตามคําร้องขอดังกล่าวได้ในกรณีที่กฎหมายกําหนด ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีขอ้ จํากัดโดย
เลือกที่จะให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเฉพาะอย่าง อาจส่งผลให้ไม่สามารถได้รบั บริการจากบริษทั ฯ ได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งบริษัทฯ อาจจะ
ไม่สามารถทํางานร่วมกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือให้บริการใด ๆ ได้ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ยินยอมให้ขอ้ มูลที่
บริษัทฯ ต้องการ
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3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเมื่อมีเหตุ ผลที่ เหมาะสมในการดําเนิ นการ
การปฏิบตั ิตามสัญญา และ/หรือ ที่กฎหมายกําหนดให้กระทําการได้ หากท่านไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่จาํ เป็ นดังกล่าว อาจเป็ น
การฝ่ าฝื นกฎหมาย หรือบริษัทฯ อาจไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญา หรืออํานวยความสะดวกในการดําเนิ นการต่าง ๆ
ให้กบั ท่านได้ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้
− เพื่อการจัดหาหรือจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ การให้หรือรับบริการในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญา
และก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าทําสัญญาซื้ อขายกับท่าน
− เพื่อการทําธุรกรรมทางการเงิน การเรียกเก็บเงินหรือการจ่ายเงิน รวมถึงวัตถุประสงค์ทางบัญชีและการจัดการ
ทางบัญชี การสอบบัญชีของบริษัท ภาษี และการติดตามทวงหนี้ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิตามสัญญาของบริษทั ฯ
− เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษัทฯ (ทั้งภายในและภายนอก)
− เพื่อการจัดทําฐานข้อมูลสําหรับการวิเคราะห์และนําเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของบริษัทฯ
− เพื่อการปรับปรุงคุณภาพในการดําเนิ นงาน การให้บริการ และการดําเนิ นการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
− เพื่อการควบคุมการเข้าถึง การป้ องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น
การควบคุมและป้ องกันโรคติดต่อ และเพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาความปลอดภัย ของบริเวณอาคาร ภายใน
อาคาร และพื้ นที่ของบริษัทฯ
ทั้งนี้ หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบ และดําเนิ นการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด รวมถึงจัดให้มีบนั ทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็ นหลักฐาน
4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จาํ เป็ น เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคําประกาศฉบับนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ใช้กาํ หนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่
บริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์กับท่านในฐานะลูกค้าของบริษัทฯ และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่ จาํ เป็ นเพื่อการปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือการใช้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้ นต่อสูส้ ิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกําหนดภายในของ
บริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชดั เจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตาม
ระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทัว่ ไปสูงสุด 10 ปี ) จากนั้ น
บริษัทฯ จะทําลาย ลบ หรือทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั ตนที่เป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
5. การรักษาความมั ่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นอย่างยิ่ง บริษัทฯ กําหนดให้มีมาตรการที่
เหมาะสม และเข้มงวดในการตรวจสอบและรักษาความมัน่ คงปลอดภัยในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อให้มนั ่ ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกทําลายโดยไม่ต้งั ใจ ถูกเปิ ดเผย และนําไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ เข้าถึงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานหรือผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ปฏิบตั ิหน้าที่ของบริษัทฯ
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บริษทั อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จํากัด (มหาชน)
THAI METAL DRUM MFG. PUBLIC CO., LTD.
6. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น
บริษัทฯ อาจมีความจําเป็ นในการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่ วยงานอื่นซึ่งทํางานร่วมกับบริษัทฯ
ตามความจําเป็ นตามสมควรในการบังคับใช้ขอ้ กําหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ และอาจมีการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กบั
หน่ วยงานราชการหรือหน่ วยงานภาครัฐตามข้อบังคับของกฎหมายหรื อตามคําสัง่ ศาลหรื อตามคําสัง่ เจ้าหน้าที่ ผูม้ ีอํานาจ
โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รบั การเก็บรักษาเป็ นความลับ ทั้งในรูปเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ รวมทั้งในระหว่างการส่งผ่าน
ข้อมูลทุกขั้นตอน
ทั้งนี้ ในกรณีที่ตอ้ งมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ จะไม่อนุ ญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และจะกําหนดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมตามที่พระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด
7. การจัดการกับเรื่องร้องเรียน หรือข้อสงสัย
ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ ประมวลผล และเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน หรือสอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยเพิ่มเติ มเกี่ยวกับการคุ ม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ที่ช่องทาง
ดังต่อไปนี้
ฝ่ ายนักลุงทุนสัมพันธ์
บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จํากัด (มหาชน)
193/142 อาคารเลครัชดา คอมเพล็กซ์ ชั้น 35 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
อีเมล์ chintatj@thaimetaldrum.com
โทรศัพท์ 02 264 0817-9 ต่อ 17
8. การแก้ไข เปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวปฏิบตั ิคมุ ้ ครองความเป็ นส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะทําการทบทวนนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ อย่างสมํา่ เสมอ และอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบด้วยการเผยแพร่ผ่านการประกาศที่เหมาะสมของ
บริษัทฯ

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564
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