ประกาศเกีย่ วกับการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Privacy Notice)
สาหรับกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้ องกับพนักงาน บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกับพนักงาน หรื อบุคคลอื่นซึ่ง
พนักงานได้ ให้ ข้อมูลไว้
1. บททัว่ ไป
บริ ษทั โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) ให้ควำมสำคัญเป็ นอย่ำงยิ่งกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ของผูส้ มัครงำน ตลอดจนบุคคลที่ เกี่ ยวข้องกับพนักงำน บุคคลที่ เกี่ ยวข้องกับพนักงำน หรื อบุคคลอื่นซึ่ งพนักงำนได้ให้
ข้อมูลไว้ และเพื่อให้ท่ำนมัน่ ใจได้ว่ำเรำจะให้ควำมคุม้ ครองและปฏิ บตั ิ ต่อข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนโดยสอดคล้องกับ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล และเพื่อเป็ นกำรปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.
2562 บริ ษทั ฯ จึงจัดทำประกำศเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับกระบวนกำรที่ เกี่ยวข้องกับ
พนักงำน บุคคลที่ เกี่ ยวข้องกับพนักงำน หรื อบุคคลอื่นซึ่ งพนักงำนได้ให้ขอ้ มูลไว้ (“ประกำศฯ”) โดยจัดทำขึ้นเพื่อชี้ แจง
รำยละเอียด และวิธีกำรจัดกำรและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษทั ได้รับมำจำกท่ำน รวมถึงชี้แจงวัตถุประสงค์ในกำร
เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และส่ งต่อ ตลอดจนระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่ำว อำธิ เช่น กำรบันทึก กำร
จัดระบบ กำรจัดเก็บ กำรปรับเปลี่ยนหรื อกำรดัดแปลง กำรเรี ยกคืน กำรส่ ง โอน กำรเผยแพร่ หรื อกำรทำให้สำมำรถเข้ำถึง
หรื อ พร้ อ มใช้ง ำนโดยวิธี ใ ด ๆ กำรจัด เรี ย ง กำรน ำมำรวมกัน กำรจ ำกัด หรื อ กำรห้ ำ มเข้ำ ถึ ง กำรลบ หรื อ กำรท ำลำย
(“ประมวลผล”) และสิ ทธิของท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอแนะนำให้ท่ำนอ่ำนและทำควำมเข้ำใจ
ถึงข้อกำหนดต่ำง ๆ ภำยใต้ประกำศฯ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

2. คานิยาม
“บริ ษทั ” หมายถึง บริ ษทั โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหำชน)
“ท่ำน” หมายถึง พนักงำน อดี ตพนักงำน กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร ผูส้ มัครงำนและ
บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบุคลำกรของบริ ษทั
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สำมำรถระบุตวั บุคคลนั้นได้ ไม่วำ่
ทำงตรงหรื อทำงอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพำะ
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชำติ เผ่ำพันธุ์ ควำมคิดเห็นทำงกำร
เมื อง ควำมเชื่ อในลัทธิ ศำสนำหรื อปรั ชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติ
อำชญำกรรม ข้อมูลสุ ขภำพ ควำมพิกำร ข้อมูลสหภำพแรงงำน ข้อมู ล
พันธุกรรม ข้อมูลชีวภำพ หรื อข้อมูลอื่นใดซึ่ งกระทบต่อเจ้ำของข้อมูลใน
ทำนองเดี ยวกันตำมที่ คณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลประกำศ
กำหนด
“ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรื อนิ ติบุคคลซึ่ งมีอำนำจหน้ำที่ตดั สิ นใจเกี่ยวกับกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรื อนิ ติบุคคลซึ่ งดำเนิ นกำรเกี่ยวกับกำรเก็บ รวบรวม ใช้

หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลตำมคำสั่งหรื อในนำมของผูค้ วบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล
“กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ ม้ ครองข้อมูล หมายถึ ง พระรำชบัญ ญัติ คุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล พ.ศ. 2562 และ
ส่วนบุคคล”
กฎหมำยลำดับรองที่ เกี่ ยวข้อง และให้หมำยควำมรวมถึ งกฎหมำยฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนำคต

3. กลุ่มหรื อประเภทของบุคคลทีบ่ ริษัทฯ ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
ภำยใต้ประกำศฯ ฉบับนี้ กลุ่มหรื อประเภทของบุคคลที่บริ ษทั ฯ ทำกำรเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
ประกอบด้วย
3.1. บุคลำกร ซึ่งหมำยถึง บุคคลซึ่งทำงำนหรื อปฏิบตั ิหน้ำที่ใด ๆ ให้กบั บริ ษทั ฯ และได้ค่ำจ้ำง สวัสดิกำร หรื อ
ค่ำตอบแทนอื่นไม่วำ่ จะเรี ยกชื่ออย่ำงไรจำกบริ ษทั ฯ เพื่อตอบแทนกำรทำงำน เช่น กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร ผูจ้ ดั กำร
พนักงำน บุคลำกร ผูฝ้ ึ กงำน หรื อบุคคลอื่นใดที่มีลกั ษณะคล้ำยคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงผูร้ ับจ้ำงหรื อผูใ้ ห้บริ กำรซึ่ง
เป็ นคู่คำ้ ของบริ ษทั ฯ และ
3.2. ผูท้ ีเกี่ยวข้องกับบุคลำกร ซึ่งหมำยถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคลำกรของบริ ษทั ฯ และให้หมำยควำมรวมถึงผูท้ ี่
ข้อมูลส่วนบุคคลปรำกฏในเอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคคลในครอบครัว (เช่น
บิดำ มำรดำ คู่สมรส และบุตร เป็ นต้น) บุคคลที่สำมำรถติดต่อได้ใน กรณี ฉุกเฉิ น บุคคลอ้ำงอิง (Reference
Person) ผูร้ ับผลประโยชน์ และผูค้ ้ ำประกันกำรทำงำน เป็ นต้น

4. วิธีทบี่ ริษัทฯ เก็บรวบรวมและรับข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
4.1. บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวม และรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ดังนี้
(ก) ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีท่ ่ านให้ ไว้ กบั บริษัทฯ โดยตรง
ท่ ำ นอำจให้ ข ้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลแก่ บ ริ ษัท ฯ โดยตรง เช่ น เมื่ อ ท่ ำ นยื น ใบสมัค รงำนและเอกสำร
ประกอบกำรสมัครงำนให้แก่บริ ษทั ฯ ไม่ว่ำโดยกำร walk-in กำรสมัครที่ สำขำ กำรสมัครงำนผ่ำน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ และรวมถึงกรณี ที่ท่ำนเข้ำสัมภำษณ์งำน เข้ำทำสัญญำ กับบริ ษทั ฯ และส่ งมอบ
เอกสำรต่ำง ๆ ซึ่งมีขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำนปรำกฏอยูม่ ำให้กบั บริ ษทั ฯ เป็ นต้น
(ข) ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบ่ ริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่ านโดยอัตโนมัติ
บริ ษทั อำจได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนโดยอัตโนมัติ เช่น กำรจัดเก็บข้อมูลบันทึกภำพผ่ำนกล้อง
วงจรปิ ด (Closed-circuit television: CCTV) กำรเก็บรวบรวมข้อมูลทำงเทคนิ ค กิจกรรมและรู ปแบบ
กำรเข้ำชม ข้อมูลประวัติกำรใช้งำนเว็บไซต์ (Browsing) ของท่ำนโดยอัตโนมัติโดยใช้คุกกี้ (Cookies)
และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ำยคลึงกัน ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “นโยบายการใช้
คุกกี้ (Cookies Notice)” ของบริ ษทั
(ค) ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบ่ ริษัทฯ ได้ รับมาจากบุคคลภายนอก
บริ ษทั ฯ อำจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนมำจำกบุคคลภำยนอก เช่น เว็บไซต์สมัครงำนของบุคคลที่
สำม บุ คคลอ้ำ งอิ งของท่ ำน บริ ษทั จัดหำงำน หรื อ ใบสมัค รงำนหรื อ เอกสำรของบุ ค คลซึ่ งมี ควำม
เกี่ ยวข้องกับท่ ำนในฐำนะที่ ท่ำนเป็ นบุ คคลในครอบครั ว บุ คคลที่ สำมำรถติ ดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น
บุคคลอ้ำงอิง ผูร้ ับผลประโยชน์ หรื อผูค้ ้ ำประกันกำรทำงำนของบุคคลดังกล่ำว เป็ นต้น

4.2. ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ท่ำนจะได้รับกำรแจ้งถึงรำยละเอียดต่ำง ๆ ตำมที่ระบุในประกำศฯ
ฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะ วัตถุประสงค์และฐำนทำงกฎหมำยในกำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรื อ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรื อหำกเป็ นกรณี ที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้กำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดต้องได้รับควำมยินยอมจำกท่ำน บริ ษทั ฯ จะขอควำมยินยอมโดยชัดแจ้งจำกท่ำน
4.3. ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ก่อนวันที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บงั คับบริ ษทั ฯ จะเก็บ
รวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อไปตำมวัตถุประสงค์เดิมที่บริ ษทั ฯ
ได้แจ้งไว้แก่ท่ำนในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่ำนมีสิทธิยกเลิกควำมยินยอม โดยติดต่อมำยังบริ ษทั ฯ ตำมรำยละเอียดกำรติดต่อที่
ระบุไว้ในข้อ 11 ของประกำศฯ ฉบับนี้ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำคำขอยกเลิกควำมยินยอมของ
ท่ำนและดำเนินกำรตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

5. ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีถ่ ูกเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนที่ถูกเก็บรวบรวมและประมวลผลภำยใต้ประกำศฯ ฉบับนี้ ไม่วำ่ จะเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลที่
ท่ำน ให้ไว้กบั บริ ษทั ฯ โดยตรง หรื อข้อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวมจำกท่ำนโดยอัตโนมัติ หรื อข้อมูลส่ วนบุคคลที่
บริ ษทั ฯ ได้รับมำจำกบุคคลภำยนอก ได้แก่
5.1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นำมสกุล วัน/เดือน/ปี เกิด อำยุ เพศ น้ ำหนัก ส่วนสูง หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน รู ป
ถ่ำย ลำยมือชื่อ สัญชำติ เชื้อชำติ ศำสนำ สถำนภำพสมรส สถำนภำพทำงทหำร ข้อมูลบุคคลในครอบครัว (เช่น
บิดำ มำรดำ คู่สมรส และบุตร เป็ นต้น) ข้อมูลสุขภำพ และข้อมูลชีวภำพ (เช่น ลำยนิ้วมือ ข้อมูลจำลองม่ำนตำ
และภำพจำลองใบหน้ำ เป็ นต้น) เป็ นต้น
5.2. ข้อมูลกำรติดต่อ เช่น ที่อยูอ่ ำศัย หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีผใู ้ ช้สำหรับไลน์แอปพลิเคชัน (Line ID) ข้อมูลผูท้ ี่
สำมำรถติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น และข้อมูลบุคคลอ้ำงอิง เป็ นต้น
5.3. ข้อมูลเกี่ยวกับกำรศึกษำ กำรฝึ กอบรม เช่น ประวัติกำรศึกษำและกำรฝึ กอบรม หนังสื อรับรองคุณวุฒิ ใบแสดงผล
กำรศึกษำ ควำมสำมำรถทำงภำษำ ควำมสำมำรถด้ำนคอมพิวเตอร์ ข้อมูลกำรอบรม และข้อมูลกำรทดสอบ และ
กิจกรรมที่เข้ำร่ วมระหว่ำงกำรศึกษำ เป็ นต้น
5.4. ข้อมูลเกี่ยวกับกำรสมัครงำน เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติกำรทำงำน ข้อมูลที่ปรำกฏใน Resume/CV ข้อมูล
ประวัติอำชญำกรรม ตำแหน่งที่สมัคร เงินเดือนที่คำดหวัง ข้อมูลกำรสัมภำษณ์งำน หลักฐำน หรื อหนังสื ออ้ำงอิง
ต่ำง ๆ และข้อมูลที่ปรำกฏในแบบประเมินผลกำรสัมภำษณ์ เป็ นต้น
5.5. ข้อมูลที่ใช้ประกอบเป็ นหลักฐำนในกำรสมัครงำนหรื อทำนิติกรรมต่ำง ๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรำกฏใน
สำเนำบัตรประชำชน สำเนำหนังสื อเดินทำง สำเนำใบเปลี่ยนชื่อนำมสกุล สำเนำทะเบียนบ้ำน สำเนำใบสำคัญ
กำรเกณฑ์ทหำร สำเนำสมุดบัญชีธนำคำร สำเนำทะเบียนสมรส สำเนำสูติบตั ร เอกสำรรับรองกำรฉีดวัคซีน แบบ
ขึ้นทะเบียนผูป้ ระกันตน หนังสื อยินยอมให้สอบประวัติบุคคล รำยงำนผลกำรตรวจสอบประวัติบุคคล สัญญำจ้ำง
งำน หนังสื อค้ ำประกันกำรทำงำนและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง (เช่น หนังสื อรับรองตำแหน่ง สำเนำบัตรข้ำรำชกำร
หนังสื อรับรองเงินเดือน สำเนำทะเบียนกำรค้ำ หรื อเอกสำร จัดตั้งบริ ษทั ที่มีชื่อผูค้ ้ ำประกันกำรทำงำนเป็ นเจ้ำของ
หรื อเป็ นหุน้ ส่วน เป็ นต้น) และหนังสื อมอบอำนำจ เป็ นต้น

5.6. ข้อมูลเกี่ยวกับกำรทำงำนและกำรประเมินผล เช่น รหัสพนักงำน ตำแหน่ง แผนก สังกัด สำยกำรบังคับบัญชำ กำร
ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน พฤติกรรมในกำรทำงำน ผลงำนหรื อรำงวัลที่เคยได้รับ ข้อมูลกำรฝึ กอบรม ข้อมูลกำร
ลงโทษทำงวินยั ใบลำออกจำกกำรเป็ นบุคลำกร และเหตุผลที่ลำออก เป็ นต้น
5.7. ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์และค่ำตอบแทน เช่น เงินเดือน ค่ำจ้ำง ผลตอบแทน โบนัส รำยละเอียด เกี่ยวกับค่ำ
บำเหน็จ สวัสดิกำร เลขบัญชีธนำคำร ข้อมูลของผูค้ ้ ำประกันกำรทำงำน ข้อมูลของผูร้ ับผลประโยชน์ ข้อมูล
เกี่ยวกับกำรประกันสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ข้อมูลด้ำนภำษีอำกร ข้อมูลกำรหักลดหย่อนภำษี
ข้อมูลสิ ทธิประโยชน์เกี่ยวกับสุขภำพ (รวมถึงสำหรับบุคคลในครอบครัว) และ/ หรื อผลประโยชน์อื่น ๆ ข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ปรำกฏในใบรับรองแพทย์ รำยงำนสุขภำพประจำปี แบบแจ้งกำรลำคลอด แบบเบิกเงินยืมสวัสดิกำร
หนังสื อยินยอมให้หกั เงินเดือน ใบเสร็ จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ แบบกำรเรี ยกค่ำสิ นไหมทดแทน (สำหรับกำรประกัน
อุบตั ิเหตุ และประกันชีวติ ) และแบบขออนุมตั ิผลประโยชน์เมื่อพ้นสภำพบุคลำกรสำหรับกำรเกษียณอำยุ เป็ นต้น
5.8. ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติทำงทะเบียน เช่น วันที่เริ่ มงำน วันครบกำหนดทดลองงำน วันและเวลำที่เข้ำทำงำน จำนวน
ชัว่ โมงที่ทำงำน จำนวนชัว่ โมงที่ทำงำนล่วงเวลำ วันหยุดพักผ่อนประจำปี วันลำ แบบแจ้งกำรลำ รำยละเอียดกำร
ลำรวมถึงสำเหตุกำรลำ บันทึกกำรเข้ำออกบริ ษทั ฯ และกำรบันทึกกำรใช้ระบบต่ำง ๆ ของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น
5.9. ข้อมูลด้ำนเทคนิค เช่น ข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ (Log) หมำยเลขประจำเครื่ องคอมพิวเตอร์ (IP Address)
และข้อมูลที่บริ ษทั ฯ ได้เก็บรวบรวมผ่ำนคุกกี้ (Cookies) หรื อเทคโนโลยีอื่นที่คล้ำยคลึงกัน เป็ นต้น
5.10. ข้อมูลอื่น ๆ เช่น บันทึกเสี ยงกำรสนทนำ และบันทึกภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหวผ่ำนกล้องวงจรปิ ด (CCTV) เป็ น
ต้น

6. วัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
6.1. บริ ษทั ฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์ต่ำง ๆ ภำยใต้ฐำนทำงกฎหมำยดังต่อไปนี้
(รวมกันเรี ยกว่ำ “วัตถุประสงค์กำรประมวลผลขอมูลส่วนบุคคล”)
ข้ อที่
1.1.

วัตถุประสงค์
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรอนุมตั ิเงินเดือนและผลประโยชน์สำหรับบุคลำกร
ของบริ ษทั ฯ

ฐานทางกฎหมาย

1.2.

เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรดำเนินกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับจ้ำงงำน และกำร  ฐำนสัญญำ (Contract)
บรรจุบุคลำกรเข้ำทำงำน อำทิ กำรระบุนำมผูร้ ับผลประโยชน์ กำรขึ้น  ฐำนประโยชน์อนั ชอบ
ทะเบียนผูป้ ระกันตน กำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรม กำรเข้ำทำสัญญำ
ธรรม (Legitimate
จ้ำง และกำรเข้ำทำสัญญำผูค้ ้ ำประกันกำรทำงำน เป็ นต้น
Interest)
 ฐำนหน้ำที่ตำม
กฎหมำย (Legal
Obligation)
 ฐำนควำมยินยอม

 ฐำนสัญญำ (Contract)
 ฐำนประโยชน์อนั ชอบ
ธรรม (Legitimate
Interest)

ข้ อที่

วัตถุประสงค์

ฐานทางกฎหมาย
(Consent)

เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรสวัสดิกำรและผลประโยชน์บุคลำกร  ฐำนสัญญำ (Contract)
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะเงินยืมสวัสดิกำร กำรเบิกค่ำรักษำพยำบำล  ฐำนประโยชน์อนั ชอบ
สวัสดิกำรสำหรับบุคลำกร กำรตรวจร่ ำงกำยประจำปี กำรประกันภัย และ
ธรรม (Legitimate
กำรเรี ยกค่ำสิ นไหมทดแทนที่เกี่ยวข้องกับกำรประกันภัย
Interest)
 ฐำนหน้ำที่ตำม
กฎหมำย (Legal
Obligation)
 ฐำนควำมยินยอม
(Consent)
1.4. เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของบุคลำกรตำมสัญญำจ้ำง ข้อตกลง  ฐำนสัญญำ (Contract)
กำรว่ำจ้ำง สัญญำแต่งตั้ง หรื อสัญญำอื่นใด ซึ่งเข้ำทำกับบริ ษทั ฯ
 ฐำนประโยชน์อนั ชอบ
ธรรม (Legitimate
Interest)
1.5. เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบันทึกเวลำ กำรทำงำน จ่ำยเงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส  ฐำนสัญญำ (Contract)
ค่ำตอบแทน หรื อสิ ทธิประโยชน์ใด ๆ
 ฐำนหน้ำที่ตำม
กฎหมำย (Legal
Obligation)
6.2. เนื่องจำกข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่บริ ษทั ฯ จะดำเนินกำรประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดตำมข้อ 5.1
ข้ำงต้นในส่วนที่มีควำมเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย หรื อสัญญำหรื อมีควำมจำเป็ นเพื่อเข้ำทำสัญญำกับ
ท่ำน เป็ นข้อมูลที่จำเป็ นต่อกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่ำว หำกท่ำนไม่ประสงค์ที่จะให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่ำว
แก่บริ ษทั ฯ อำจมีผลกระทบทำงกฎหมำย หรื ออำจทำให้บริ ษทั ฯ ไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ภำยใต้สญ
ั ญำที่ได้เข้ำ
ทำกับท่ำน หรื อไม่สำมำรถเข้ำทำสัญญำกับท่ำนได้ (บำงกรณี ) ในกรณี ดงั กล่ำว บริ ษทั ฯ อำจมีควำมจำเป็ นต้อง
ปฏิเสธกำรเข้ำทำสัญญำกับท่ำน หรื อกำรให้สวัสดิกำรหรื อสิ ทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับท่ำนไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อ
บำงส่วน
6.3. ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ จะดำเนินกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในลักษณะ หรื อเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดข้ำงต้น บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีนโยบำยหรื อประกำศเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลเพิ่มเติม หรื อมีหนังสื อแจ้งไปยังท่ำนเพื่ออธิบำยกำรประมวลผลข้อมูลในลักษณะดังกล่ำวโดยท่ำน
ควรอ่ำนนโยบำยหรื อประกำศเพิม่ เติมที่เกี่ยวข้องร่ วมกับประกำศฯ ฉบับนี้ หรื อหนังสื อดังกล่ำว (บำงกรณี )
1.3.

7. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
7.1. บริ ษทั ฯ
อำจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนภำยใต้วตั ถุประสงค์ที่กำหนดและตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำย
กำหนดให้แก่บุคคลและหน่วยงำนดังต่อไปนี้
(ก) หน่วยงำนภำยในบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ (รายละเอียดรายชื่ อบริ ษัทในเครื อตามเอกสารแนบ) ทั้งนี้

ให้รวมถึงผูบ้ ริ หำร กรรมกำร พนักงำน ลูกจ้ำง หรื อบุคลำกรภำยในของบริ ษทั ดังกล่ำวเท่ำที่เกี่ยวข้อง
และตำมควำมจำเป็ นเพื่อกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
(ข) คู่คำ้ ทำงธุรกิจ ผูใ้ ห้บริ กำร และผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษทั ฯ มอบหมำยหรื อว่ำจ้ำงให้ทำ
หน้ำที่บริ หำรจัดกำร/ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริ ษทั ฯ ในกำรให้บริ กำรต่ำง ๆ เช่น กำร
ให้บริ กำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ บริ กำรชำระเงิน บริ กำรรับส่งไปรษณี ย ์ บริ กำรรับส่งพัสดุ
บริ กำรด้ำนสุขภำพ บริ กำรประกันภัย บริ กำรกำรฝึ กอบรม หรื อบริ กำรอื่นใดที่อำจเป็ นประโยชน์ตอ่
ท่ำน หรื อเกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ อำทิ ธนำคำรพำณิ ชย์ โรงพยำบำล บริ ษทั ประกัน
ชีวติ สถำบันฝึ กอบรม เป็ นต้น
(ค) ที่ปรึ กษำของบริ ษทั ฯ อำทิ ที่ปรึ กษำกฎหมำย ทนำยควำม ผูต้ รวจสอบบัญชี ประกันภัย หรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชำญอื่นใด ทั้งภำยในและภำยนอกของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น
(ง) หน่วยงำนของรัฐที่มีหน้ำที่กำกับดูแลตำมกฎหมำย หรื อที่ร้องขอให้เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย
อำศัยอำนำจตำมกฎหมำย หรื อที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรทำงกฎหมำย หรื อที่ได้รับอนุญำตตำม
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง อำทิ กรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน กรมพัฒนำฝี มือแรงงำน กรมสรรพำกร
สำนักงำนประกันสังคม กรมกำรปกครอง กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ สำนักงำนคณะกรรมกำรคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ สำนักงำนอัยกำรสูงสุด ศำล และกรมบังคับคดี เป็ นต้น
(จ) ลูกค้ำ คู่คำ้ คู่สญ
ั ญำของบริ ษทั ฯ ที่ท่ำนเป็ นผูต้ ิดต่อสื่ อสำรหรื อเกี่ยวข้องกับหน้ำที่หรื อตำแหน่งของ
ท่ำน หรื อบุคคลอื่นใดที่มีลกั ษณะคล้ำยคลึงกัน
(ฉ) บุคคลหรื อหน่วยงำนอื่นใดที่ท่ำนให้ควำมยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อบุคคลหรื อ
หน่วยงำนนั้น ๆ
7.2. กำรเปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ ำ นให้ กับ บุ ค คลอื่ น จะด ำเนิ น กำรภำยใต้ว ตั ถุ ป ระสงค์ที่ ก ำหนด หรื อ
วัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมำยกำหนดให้กระทำได้เท่ำนั้น ในกรณี ที่กฎหมำยกำหนดว่ำต้องได้รับควำมยินยอมจำก
ท่ำน บริ ษทั ฯ จะขอควำมยินยอมจำกท่ำนก่อน
7.3. ในกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนให้กบั บุคคลอื่น บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีมำตรกำรที่ เหมำะสมเพื่อคุม้ ครอง
ข้อมูล ส่ วนบุ คคลที่ ไ ด้เปิ ดเผยและเพื่ อปฏิ บัติต ำมมำตรฐำนและหน้ำที่ กำรคุ ม้ ครองข้อ มูลส่ วนบุ คคลตำมที่
กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ทั้งนี้ ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่ำนไปต่ำงประเทศ บริ ษทั ฯ จะดำเนิ นกำรเพื่อทำให้แน่ ใจว่ำประเทศปลำยทำง องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรื อ
ผูร้ ับข้อมูลในต่ำงประเทศนั้นมีมำตรฐำนกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เพียงพอ หรื อเพื่อทำให้แน่ใจว่ำกำรส่ ง
หรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนไปต่ำงประเทศเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคลกำหนด โดยในบำงกรณี บริ ษทั ฯ อำจขอควำมยินยอมของท่ำนสำหรับกำรส่ ง หรื อโอนข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่ำนไปยังต่ำงประเทศดังกล่ำว

8. ระยะเวลาเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษ ัท ฯ จะเก็ บ รั กษำข้อ มู ลส่ ว นบุ ค คลของท่ ำ นตำมระยะเวลำที่ จ ำเป็ นเพื่อ บรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ที่ ก ำหนดในกำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ โดยระยะเวลำเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์
ที่ กำหนดในกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นระยะเวลำตำมที่
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกำหนด (ถ้ำมี) โดยคำนึงถึงอำยุควำมตำมกฎหมำยสำหรับกำรดำเนิ นคดี ที่อำจเกิดขึ้นจำก หรื อเกี่ยวข้อง
กับเอกสำรหรื อข้อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวมไว้ในแต่ละรำยกำร และโดยคำนึ งถึงแนวปฏิบตั ิของ บริ ษทั ฯ และ
ของภำคธุรกิจที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทเป็ นสำคัญ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็ นระยะเวลำไม่เกิน 10 ปี นับแต่วนั ที่นิติสมั พันธ์ระหว่ำงท่ำนกับ
บริ ษทั ฯ สิ้นสุดลง อย่ำงไรก็ดี บริ ษทั ฯ อำจเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็ นระยะเวลำเกินกว่ำระยะเวลำดังกล่ำว หำก
กฎหมำยอนุญำตหรื อกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวจำเป็ นต่อกำรก่อตั้งสิ ทธิเรี ยกร้องทำงกฎหมำยของบริ ษทั ฯ
หลังจำกครบกำหนดระยะเวลำดังกล่ำวข้ำงต้น บริ ษทั ฯ จะลบหรื อทำลำยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว จำกกำรจัดเก็บหรื อ
ระบบของบริ ษทั ฯ และของบุคคลอื่ นซึ่ งให้บริ กำรแก่บริ ษทั ฯ (ถ้ำมี) หรื อทำให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่ำนเป็ นข้อมูลที่ไม่
สำมำรถระบุตวั ท่ำนได้ เว้นแต่จะเป็ นกรณี ที่บริ ษทั ฯ สำมำรถเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่ำวได้ต่อไปตำมที่ กฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ สำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลำ
เก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน ท่ำนสำมำรถติดต่อมำยังบริ ษทั ฯ ตำมรำยละเอียดกำรติดต่อที่ ระบุไว้ในข้อ 11 ของ
ประกำศฯ ฉบับนี้

9. สิ ทธิของท่ านในฐานะเจ้ าของข้ อมูล
ในฐำนะที่ท่ำนเป็ นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิตำมที่กำหนดไว้โดยพระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถขอใช้สิทธิ ต่ำง ๆ ของท่ำนได้โดยกรอกข้อมูลผ่ำน “แบบฟอร์ มการขอใช้ สิทธิ สาหรั บเจ้ าของ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล (Data Subject Right Request Form)” หรื อติดต่อตำมช่องทำงที่บริ ษทั กำหนดในข้อ 11 โดยจะสำมำรถเริ่ ม
ใช้สิทธิได้ เมื่อกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บงั คับกับบริ ษทั ซึ่งสิ ทธิต่ำง ๆ มีรำยละเอียด ดังนี้
(ก)

(ข)

(ค)
(ง)

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)
ในกรณี ที่ บริ ษทั ขอควำมยินยอมจำกท่ำน ท่ำนมีสิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่ำนได้ให้ควำมยินยอมกับบริ ษทั ได้ เว้นแต่กำรเพิกถอนควำมยินยอมจะมีขอ้ จำกัด
โดยกฎหมำยหรื อสัญญำที่ให้ประโยชน์แก่ท่ำน
(ทั้งนี ้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ ส่งผลกระทบต่ อการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านได้ ให้ ความ
ยินยอมไปแล้ วโดยชอบด้ วยกฎหมาย)
สิทธิในการขอเข้ าถึงข้ อมูลส่ วนบุคคล (Right to Access)
ท่ำนมีสิทธิ ขอเข้ำถึงและขอรับสำเนำข้อมูลของท่ำนซึ่ งอยู่ในควำมรับผิดชอบของบริ ษทั รวมถึงขอให้
บริ ษทั เปิ ดเผยกำรได้มำซึ่งข้อมูลดังกล่ำวที่ท่ำนไม่ได้ให้ควำมยินยอมต่อบริ ษทั ได้
สิทธิในการขอให้ ส่งหรื อโอนข้ อมูลส่ วนบุคคล (Data Portability Right)
ท่ำนมีสิทธิขอให้บริ ษทั โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ท่ำนให้ไว้กบั บริ ษทั ได้ตำมที่กฎหมำยกำหนด
สิทธิในการคัดค้ านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล (Right to Object)
ท่ำนมีสิทธิ ในกำรคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลที่ เกี่ ยวกับท่ ำนสำหรั บกรณี กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ

(จ)

(ฉ)
(ช)

(ซ)

เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ตำมที่กฎหมำยกำหนด
สิทธิในการขอลบข้ อมูลส่ วนบุคคล (Erasure Right)
ท่ำนมีสิทธิขอให้บริ ษทั ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมที่กฎหมำยกำหนด อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั อำจเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ซ่ ึ งอำจมีบำงระบบที่ไม่สำมำรถลบข้อมูลได้ ในกรณี
เช่นนั้น บริ ษทั จะจัดให้มีกำรทำลำยหรื อทำให้ขอ้ มูลดังกล่ำวกลำยเป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั ตนของ
ท่ำนได้
สิทธิในการขอให้ ระงับการใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล (Right to Restrict Processing)
ท่ำนมีสิทธิขอให้บริ ษทั ระงับกำรใช้ขอ้ มูลของท่ำนได้ตำมที่กฎหมำยกำหนด
สิทธิในการขอแก้ ไขข้ อมูลส่ วนบุคคลให้ ถูกต้ อง (Right to Rectification)
กรณี ที่ท่ำนเห็นว่ำข้อมูลที่บริ ษทั มีอยูน่ ้ นั ไม่ถูกต้องหรื อท่ำนมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน
เอง ท่ำนมีสิทธิขอให้ บริ ษทั แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่ำวถูกต้อง เป็ น
ปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด
สิทธิในการร้ องเรียน (Right to Lodge a Complaint)
ท่ำนมีสิทธิในกำรร้องเรี ยนต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผมู ้ ีอำนำจตำมพระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
พ.ศ. 2562 หำกบริ ษทั ฝ่ ำฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติดงั กล่ำวได้

ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในกำรพิจำรณำคำร้องขอใช้สิทธิ ของท่ ำนและดำเนิ นกำรตำมที่ กฎหมำยว่ำด้วยกำร
คุม้ ครอง ข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

10. การแก้ไขเปลีย่ นแปลงแบบแจ้ งฉบับนี้
บริ ษทั อำจแก้ไขปรับปรุ งแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เป็ นครั้งครำว และเมื่อมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่น
ว่ำนั้น บริ ษทั จะประกำศให้ท่ำนทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริ ษทั หรื อแจ้งให้ท่ำนทรำบผ่ำนทำงอีเมล์ ทั้งนี้ หำกจำเป็ นต้อง
ขอควำมยินยอมจำกท่ำน ทำงบริ ษทั จะดำเนินกำรขอควำมยินยอมจำกท่ำนเพิ่มเติมด้วย

11. วิธีการติดต่ อ
ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยหรื อต้องกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน กำรเก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลของท่ำน กำรใช้สิทธิ ของท่ำน หรื อมีขอ้ ร้องเรี ยนใด ๆ ท่ำนสำมำรถติดต่อบริ ษทั ได้ตำม
ช่องทำงดังต่อไปนี้
บริษัท บริ ษทั โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหำชน)
สถำนที่ติดต่อ: 66/1 หมู่ 6 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอยสุ ขสวัสดิ์ 76 อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130 และ
43 อำคำรThai CC Tower ชั้น 16 ห้องเลขที่ 167-169 ถนนสำทรใต้ เขตสำทร กรุ งเทพฯ 10120
เบอร์โทรศัพท์: 02-34630158 ,02-6739559
อีเมล :
Personnel@lohakit.co.th
ประกำศ ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2565

