
ประกาศเกีย่วกบัการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 

ส าหรับกระบวนการทีเ่กีย่วข้องกบัพนักงาน บุคคลทีเ่กีย่วข้องกบัพนักงาน หรือบุคคลอ่ืนซ่ึง

พนักงานได้ให้ข้อมูลไว้ 
 

1. บททัว่ไป 
บริษทั โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) ให้ควำมส ำคญัเป็นอยำ่งยิ่งกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ของผูส้มคัรงำน ตลอดจนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนักงำน บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนักงำน หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงพนักงำนไดใ้ห้

ขอ้มูลไว ้และเพ่ือให้ท่ำนมัน่ใจไดว้่ำเรำจะให้ควำมคุม้ครองและปฏิบติัต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยสอดคลอ้งกับ

กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และเพ่ือเป็นกำรปฏิบติัตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 

2562 บริษทัฯ จึงจดัท ำประกำศเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ส ำหรับกระบวนกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบั

พนักงำน บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังำน หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงพนักงำนไดใ้ห้ขอ้มูลไว ้(“ประกำศฯ”) โดยจดัท ำข้ึนเพ่ือช้ีแจง

รำยละเอียด และวธีิกำรจดักำรและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัไดรั้บมำจำกท่ำน รวมถึงช้ีแจงวตัถุประสงคใ์นกำร

เก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และส่งต่อ ตลอดจนระยะเวลำในกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำว อำธิเช่น กำรบนัทึก กำร

จดัระบบ กำรจดัเก็บ กำรปรับเปล่ียนหรือกำรดดัแปลง กำรเรียกคืน กำรส่ง โอน กำรเผยแพร่หรือกำรท ำให้สำมำรถเขำ้ถึง

หรือพร้อมใช้งำนโดยวิธีใด ๆ กำรจัดเรียง กำรน ำมำรวมกัน กำรจ ำกัดหรือกำรห้ำมเข้ำถึง กำรลบ หรือกำรท ำลำย 

(“ประมวลผล”) และสิทธิของท่ำนในฐำนะเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอแนะน ำใหท่้ำนอ่ำนและท ำควำมเขำ้ใจ
ถึงขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ภำยใตป้ระกำศฯ โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี  

2. ค านิยาม 
 

“บริษทั” หมายถึง บริษทั โลหะกิจ เมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน)  
“ท่ำน” หมายถึง พนักงำน อดีตพนักงำน กรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูส้มคัรงำนและ

บุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลำกรของบริษทั 
“ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท ำให้สำมำรถระบุตวับุคคลนั้นได ้ไม่วำ่

ทำงตรงหรือทำงออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพำะ 
“ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัเช้ือชำติ เผ่ำพนัธ์ุ ควำมคิดเห็นทำงกำร

เมือง ควำมเช่ือในลทัธิ ศำสนำหรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวติั
อำชญำกรรม ขอ้มูลสุขภำพ ควำมพิกำร ขอ้มูลสหภำพแรงงำน ขอ้มูล
พนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภำพ หรือขอ้มูลอ่ืนใดซ่ึงกระทบต่อเจำ้ของขอ้มูลใน
ท ำนองเดียวกนัตำมท่ีคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกำศ
ก ำหนด 

“ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอ ำนำจหนำ้ท่ีตดัสินใจเก่ียวกบักำรเก็บ
รวบรวม ใช ้หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

“ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรเก็บ รวบรวม ใช ้



หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตำมค ำสั่งหรือในนำมของผูค้วบคุมขอ้มูล
ส่วนบุคคล 

“กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล” 

หมายถึง พระรำชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ
กฎหมำยล ำดบัรองท่ีเก่ียวขอ้ง และให้หมำยควำมรวมถึงกฎหมำยฉบับ
แกไ้ขเพ่ิมเติมใด ๆ ในอนำคต 

 

3. กลุ่มหรือประเภทของบุคคลทีบ่ริษัทฯ ท าการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  
ภำยใตป้ระกำศฯ ฉบบัน้ี กลุ่มหรือประเภทของบุคคลท่ีบริษทัฯ ท ำกำรเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

ประกอบดว้ย 

3.1. บุคลำกร ซ่ึงหมำยถึง บุคคลซ่ึงท ำงำนหรือปฏิบติัหนำ้ท่ีใด ๆ ใหก้บับริษทัฯ และไดค้่ำจำ้ง สวสัดิกำร หรือ 

ค่ำตอบแทนอ่ืนไม่วำ่จะเรียกช่ืออยำ่งไรจำกบริษทัฯ เพ่ือตอบแทนกำรท ำงำน เช่น กรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูจ้ดักำร 

พนกังำน บุคลำกร ผูฝึ้กงำน หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั แต่ไม่รวมถึงผูรั้บจำ้งหรือผูใ้หบ้ริกำรซ่ึง

เป็นคู่คำ้ของบริษทัฯ และ 

3.2. ผูที้เก่ียวขอ้งกบับุคลำกร ซ่ึงหมำยถึง บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลำกรของบริษทัฯ และใหห้มำยควำมรวมถึงผูท่ี้

ขอ้มูลส่วนบุคคลปรำกฏในเอกสำรต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น บุคคลในครอบครัว (เช่น 

บิดำ มำรดำ คู่สมรส และบุตร เป็นตน้) บุคคลท่ีสำมำรถติดตอ่ไดใ้น กรณีฉุกเฉิน บุคคลอำ้งอิง (Reference 

Person) ผูรั้บผลประโยชน์ และผูค้  ้ำประกนักำรท ำงำน เป็นตน้ 
 

4. วธีิทีบ่ริษัทฯ เกบ็รวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
4.1. บริษทัฯ เก็บรวบรวม และรับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนผำ่นช่องทำงต่ำง ๆ ดงัน้ี 

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลทีท่่านให้ไว้กบับริษัทฯ โดยตรง 
ท่ำนอำจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ โดยตรง เช่น เ ม่ือท่ำนยืนใบสมัครงำนและเอกสำร 
ประกอบกำรสมคัรงำนให้แก่บริษทัฯ ไม่ว่ำโดยกำร walk-in กำรสมคัรท่ีสำขำ กำรสมคัรงำนผ่ำน
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และรวมถึงกรณีท่ีท่ำนเขำ้สัมภำษณ์งำน เขำ้ท ำสัญญำ กบับริษทัฯ และส่งมอบ
เอกสำรต่ำง ๆ ซ่ึงมีขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนปรำกฏอยูม่ำใหก้บับริษทัฯ เป็นตน้ 

(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทฯ เกบ็รวบรวมจากท่านโดยอตัโนมตั ิ
บริษทัอำจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยอตัโนมติั เช่น กำรจดัเก็บขอ้มูลบนัทึกภำพผ่ำนกลอ้ง
วงจรปิด (Closed-circuit television: CCTV) กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลทำงเทคนิค กิจกรรมและรูปแบบ
กำรเขำ้ชม ขอ้มูลประวติักำรใชง้ำนเวบ็ไซต ์(Browsing) ของท่ำนโดยอตัโนมติัโดยใชคุ้กก้ี (Cookies) 
และเทคโนโลยอ่ืีน ๆ ท่ีคลำ้ยคลึงกนั ทั้งน้ี ท่ำนสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ “นโยบายการใช้
คุกกี ้(Cookies Notice)” ของบริษทั 

(ค) ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทฯ ได้รับมาจากบุคคลภายนอก 
บริษทัฯ อำจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนมำจำกบุคคลภำยนอก เช่น เวบ็ไซตส์มคัรงำนของบุคคลท่ี
สำม บุคคลอ้ำงอิงของท่ำน บริษทัจัดหำงำน หรือใบสมคัรงำนหรือเอกสำรของบุคคลซ่ึงมีควำม
เก่ียวขอ้งกับท่ำนในฐำนะท่ีท่ำนเป็นบุคคลในครอบครัว บุคคลท่ีสำมำรถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 
บุคคลอำ้งอิง ผูรั้บผลประโยชน์ หรือผูค้  ้ำประกนักำรท ำงำนของบุคคลดงักล่ำว เป็นตน้ 



4.2. ในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ท่ำนจะไดรั้บกำรแจง้ถึงรำยละเอียดต่ำง ๆ ตำมท่ีระบุในประกำศฯ 

ฉบบัน้ี ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะ วตัถุประสงคแ์ละฐำนทำงกฎหมำยในกำรเก็บรวบรวม ใช ้ เปิดเผย หรือ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล หรือหำกเป็นกรณีท่ีกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนดใหก้ำร

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใดตอ้งไดรั้บควำมยนิยอมจำกท่ำน บริษทัฯ จะขอควำมยนิยอมโดยชดัแจง้จำกท่ำน 

4.3. ในกรณีท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไวก่้อนวนัท่ีกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วน 

บุคคลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเก็บรวบรวม ใช ้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลมีผลใชบ้งัคบับริษทัฯ จะเก็บ 

รวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อไปตำมวตัถุประสงคเ์ดิมท่ีบริษทัฯ ไดแ้จง้ไวแ้ก่ท่ำนในกำรเก็บ 

รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงท่ำนมีสิทธิยกเลิกควำมยนิยอม โดยติดต่อมำยงับริษทัฯ ตำมรำยละเอียดกำรติดต่อท่ี

ระบุไวใ้นขอ้ 11 ของประกำศฯ ฉบบัน้ี ทั้งน้ีบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำค ำขอยกเลิกควำมยนิยอมของ

ท่ำนและด ำเนินกำรตำมท่ีกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนด 
 

5. ข้อมูลส่วนบุคคลทีถู่กเกบ็รวบรวม 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนท่ีถูกเก็บรวบรวมและประมวลผลภำยใตป้ระกำศฯ ฉบบัน้ี ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี

ท่ำน ใหไ้วก้บับริษทัฯ โดยตรง หรือขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวมจำกท่ำนโดยอตัโนมติั หรือขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี

บริษทัฯ ไดรั้บมำจำกบุคคลภำยนอก ไดแ้ก่ 

5.1. ขอ้มูลส่วนตวั เช่น ช่ือ นำมสกลุ วนั/เดือน/ปีเกิด อำย ุเพศ น ้ ำหนกั ส่วนสูง หมำยเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน รูป

ถ่ำย ลำยมือช่ือ สญัชำติ เช้ือชำติ ศำสนำ สถำนภำพสมรส สถำนภำพทำงทหำร ขอ้มูลบุคคลในครอบครัว (เช่น 

บิดำ มำรดำ คู่สมรส และบุตร เป็นตน้) ขอ้มูลสุขภำพ และขอ้มูลชีวภำพ (เช่น ลำยน้ิวมือ ขอ้มูลจ ำลองม่ำนตำ 

และภำพจ ำลองใบหนำ้ เป็นตน้) เป็นตน้ 

5.2. ขอ้มูลกำรติดต่อ เช่น ท่ีอยูอ่ำศยั หมำยเลขโทรศพัท ์อีเมล ไอดีผูใ้ชส้ ำหรับไลน์แอปพลิเคชนั (Line ID) ขอ้มูลผูท่ี้

สำมำรถติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน และขอ้มูลบุคคลอำ้งอิง เป็นตน้ 

5.3. ขอ้มูลเก่ียวกบักำรศึกษำ กำรฝึกอบรม เช่น ประวติักำรศึกษำและกำรฝึกอบรม หนงัสือรับรองคุณวฒิุ ใบแสดงผล

กำรศึกษำ ควำมสำมำรถทำงภำษำ ควำมสำมำรถดำ้นคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลกำรอบรม และขอ้มูลกำรทดสอบ และ

กิจกรรมท่ีเขำ้ร่วมระหวำ่งกำรศึกษำ เป็นตน้ 

5.4. ขอ้มูลเก่ียวกบักำรสมคัรงำน เช่น ประวติัส่วนตวั ประวติักำรท ำงำน ขอ้มูลท่ีปรำกฏใน Resume/CV ขอ้มูล

ประวติัอำชญำกรรม ต ำแหน่งท่ีสมคัร เงินเดือนท่ีคำดหวงั ขอ้มูลกำรสมัภำษณ์งำน หลกัฐำน หรือหนงัสืออำ้งอิง

ต่ำง ๆ และขอ้มูลท่ีปรำกฏในแบบประเมินผลกำรสมัภำษณ์ เป็นตน้ 

5.5. ขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบเป็นหลกัฐำนในกำรสมคัรงำนหรือท ำนิติกรรมต่ำง ๆ เช่น ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีปรำกฏใน

ส ำเนำบตัรประชำชน ส ำเนำหนงัสือเดินทำง ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือนำมสกลุ ส ำเนำทะเบียนบำ้น ส ำเนำใบส ำคญั

กำรเกณฑท์หำร ส ำเนำสมุดบญัชีธนำคำร ส ำเนำทะเบียนสมรส ส ำเนำสูติบตัร เอกสำรรับรองกำรฉีดวคัซีน แบบ

ข้ึนทะเบียนผูป้ระกนัตน หนงัสือยนิยอมใหส้อบประวติับุคคล รำยงำนผลกำรตรวจสอบประวติับุคคล สญัญำจำ้ง

งำน หนงัสือค ้ำประกนักำรท ำงำนและเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง (เช่น หนงัสือรับรองต ำแหน่ง ส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร 

หนงัสือรับรองเงินเดือน ส ำเนำทะเบียนกำรคำ้ หรือเอกสำร จดัตั้งบริษทัท่ีมีช่ือผูค้  ้ำประกนักำรท ำงำนเป็นเจำ้ของ

หรือเป็นหุน้ส่วน เป็นตน้) และหนงัสือมอบอ ำนำจ เป็นตน้ 



5.6. ขอ้มูลเก่ียวกบักำรท ำงำนและกำรประเมินผล เช่น รหสัพนกังำน ต ำแหน่ง แผนก สงักดั สำยกำรบงัคบับญัชำ กำร

ประเมินผลกำรปฏิบติังำน พฤติกรรมในกำรท ำงำน ผลงำนหรือรำงวลัท่ีเคยไดรั้บ ขอ้มูลกำรฝึกอบรม ขอ้มูลกำร

ลงโทษทำงวนิยั ใบลำออกจำกกำรเป็นบุคลำกร และเหตุผลท่ีลำออก เป็นตน้ 

5.7. ขอ้มูลเก่ียวกบัผลประโยชน์และคำ่ตอบแทน เช่น เงินเดือน ค่ำจำ้ง ผลตอบแทน โบนสั รำยละเอียด เก่ียวกบัค่ำ

บ ำเหน็จ สวสัดิกำร เลขบญัชีธนำคำร ขอ้มูลของผูค้  ้ำประกนักำรท ำงำน ขอ้มูลของผูรั้บผลประโยชน์ ขอ้มูล

เก่ียวกบักำรประกนัสงัคม ขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ขอ้มูลดำ้นภำษีอำกร ขอ้มูลกำรหกัลดหยอ่นภำษี 

ขอ้มูลสิทธิประโยชนเ์ก่ียวกบัสุขภำพ (รวมถึงส ำหรับบุคคลในครอบครัว) และ/ หรือผลประโยชนอ่ื์น ๆ ขอ้มูล

ส่วนบุคคลท่ีปรำกฏในใบรับรองแพทย ์รำยงำนสุขภำพประจ ำปี แบบแจง้กำรลำคลอด แบบเบิกเงินยมืสวสัดิกำร 

หนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินเดือน ใบเสร็จรับเงิน ใบแจง้หน้ี แบบกำรเรียกค่ำสินไหมทดแทน (ส ำหรับกำรประกนั

อุบติัเหตุ และประกนัชีวติ) และแบบขออนุมติัผลประโยชนเ์ม่ือพน้สภำพบุคลำกรส ำหรับกำรเกษียณอำย ุเป็นตน้ 

5.8. ขอ้มูลเก่ียวกบัสถิติทำงทะเบียน เช่น วนัท่ีเร่ิมงำน วนัครบก ำหนดทดลองงำน วนัและเวลำท่ีเขำ้ท ำงำน จ ำนวน

ชัว่โมงท่ีท ำงำน จ ำนวนชัว่โมงท่ีท ำงำนล่วงเวลำ วนัหยดุพกัผอ่นประจ ำปี วนัลำ แบบแจง้กำรลำ รำยละเอียดกำร

ลำรวมถึงสำเหตุกำรลำ บนัทึกกำรเขำ้ออกบริษทัฯ และกำรบนัทึกกำรใชร้ะบบต่ำง ๆ ของบริษทัฯ เป็นตน้ 

5.9. ขอ้มูลดำ้นเทคนิค เช่น ขอ้มูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ (Log) หมำยเลขประจ ำเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (IP Address) 

และขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดเ้ก็บรวบรวมผำ่นคุกก้ี (Cookies) หรือเทคโนโลยอ่ืีนท่ีคลำ้ยคลึงกนั เป็นตน้ 

5.10. ขอ้มูลอ่ืน ๆ เช่น บนัทึกเสียงกำรสนทนำ และบนัทึกภำพน่ิงและภำพเคล่ือนไหวผำ่นกลอ้งวงจรปิด (CCTV) เป็น

ตน้ 
 

6. วตัถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
6.1. บริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเพ่ือวตัถุประสงคต์่ำง ๆ ภำยใตฐ้ำนทำงกฎหมำยดงัต่อไปน้ี 

(รวมกนัเรียกวำ่ “วตัถุประสงคก์ำรประมวลผลขอมูลส่วนบุคคล”) 

ข้อที ่ วตัถุประสงค์ ฐานทางกฎหมาย 

1.1. เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรอนุมติัเงินเดือนและผลประโยชน์ส ำหรับบุคลำกร
ของบริษทัฯ 

 ฐำนสญัญำ (Contract) 
 ฐำนประโยชน์อนัชอบ

ธรรม (Legitimate 
Interest) 

1.2. เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนินกำรอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัจำ้งงำน และกำร
บรรจุบุคลำกรเขำ้ท ำงำน อำทิ กำรระบุนำมผูรั้บผลประโยชน ์ กำรข้ึน
ทะเบียนผูป้ระกนัตน กำรตรวจสอบประวติัอำชญำกรรม กำรเขำ้ท ำสญัญำ
จำ้ง และกำรเขำ้ท ำสญัญำผูค้  ้ำประกนักำรท ำงำน เป็นตน้ 

 ฐำนสญัญำ (Contract) 
 ฐำนประโยชน์อนัชอบ

ธรรม (Legitimate 
Interest) 

 ฐำนหนำ้ท่ีตำม
กฎหมำย (Legal 
Obligation) 

 ฐำนควำมยนิยอม 



ข้อที ่ วตัถุประสงค์ ฐานทางกฎหมาย 

(Consent) 

1.3. เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรสวสัดิกำรและผลประโยชน์บุคลำกร 
ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะเงินยมืสวสัดิกำร กำรเบิกค่ำรักษำพยำบำล 
สวสัดิกำรส ำหรับบุคลำกร กำรตรวจร่ำงกำยประจ ำปี กำรประกนัภยั และ
กำรเรียกค่ำสินไหมทดแทนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกนัภยั 

 ฐำนสญัญำ (Contract) 
 ฐำนประโยชน์อนัชอบ

ธรรม (Legitimate 
Interest) 

 ฐำนหนำ้ท่ีตำม
กฎหมำย (Legal 
Obligation) 

 ฐำนควำมยนิยอม 
(Consent) 

1.4. เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของบุคลำกรตำมสญัญำจำ้ง ขอ้ตกลง
กำรวำ่จำ้ง สญัญำแต่งตั้ง หรือสญัญำอ่ืนใด ซ่ึงเขำ้ท ำกบับริษทัฯ 

 ฐำนสญัญำ (Contract) 
 ฐำนประโยชน์อนัชอบ

ธรรม (Legitimate 
Interest) 

1.5. เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบนัทึกเวลำ กำรท ำงำน จ่ำยเงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั 
ค่ำตอบแทน หรือสิทธิประโยชนใ์ด ๆ 

 ฐำนสญัญำ (Contract) 
 ฐำนหนำ้ท่ีตำม

กฎหมำย (Legal 
Obligation) 

6.2. เน่ืองจำกขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนท่ีบริษทัฯ จะด ำเนินกำรประมวลผลเพื่อวตัถุประสงคท่ี์ก ำหนดตำมขอ้ 5.1 

ขำ้งตน้ในส่วนท่ีมีควำมเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัตำมกฎหมำย หรือสญัญำหรือมีควำมจ ำเป็นเพื่อเขำ้ท ำสญัญำกบั

ท่ำน เป็นขอ้มูลท่ีจ ำเป็นต่อกำรบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่ำว หำกท่ำนไม่ประสงคท่ี์จะใหข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำว

แก่บริษทัฯ อำจมีผลกระทบทำงกฎหมำย หรืออำจท ำใหบ้ริษทัฯ ไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีภำยใตส้ญัญำท่ีไดเ้ขำ้

ท ำกบัท่ำน หรือไม่สำมำรถเขำ้ท ำสญัญำกบัท่ำนได ้ (บำงกรณี) ในกรณีดงักล่ำว บริษทัฯ อำจมีควำมจ ำเป็นตอ้ง

ปฏิเสธกำรเขำ้ท ำสญัญำกบัท่ำน หรือกำรใหส้วสัดิกำรหรือสิทธิประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ำนไม่วำ่ทั้งหมดหรือ

บำงส่วน 

6.3. ในกรณีท่ีบริษทัฯ จะด ำเนินกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในลกัษณะ หรือเพื่อวตัถปุระสงคท่ี์ไม่

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ก ำหนดขำ้งตน้ บริษทัฯ จะจดัใหมี้นโยบำยหรือประกำศเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลเพ่ิมเติม หรือมีหนงัสือแจง้ไปยงัท่ำนเพ่ืออธิบำยกำรประมวลผลขอ้มูลในลกัษณะดงักล่ำวโดยท่ำน

ควรอ่ำนนโยบำยหรือประกำศเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกบัประกำศฯ ฉบบัน้ี หรือหนงัสือดงักล่ำว (บำงกรณี) 

7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
7.1. บริษทัฯ อำจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนภำยใตว้ตัถุประสงคท่ี์ก ำหนดและตำมหลกัเกณฑท่ี์กฎหมำย 

ก ำหนดใหแ้ก่บุคคลและหน่วยงำนดงัต่อไปน้ี 
(ก) หน่วยงำนภำยในบริษทั และบริษทัในเครือ (รายละเอียดรายช่ือบริษัทในเครือตามเอกสารแนบ) ทั้งน้ี 



ใหร้วมถึงผูบ้ริหำร กรรมกำร พนกังำน ลูกจำ้ง หรือบุคลำกรภำยในของบริษทัดงักล่ำวเท่ำท่ีเก่ียวขอ้ง 
และตำมควำมจ ำเป็นเพื่อกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

(ข) คู่คำ้ทำงธุรกิจ ผูใ้หบ้ริกำร และผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ มอบหมำยหรือวำ่จำ้งใหท้ ำ 
หนำ้ท่ีบริหำรจดักำร/ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่บริษทัฯ ในกำรใหบ้ริกำรต่ำง ๆ เช่น กำร
ใหบ้ริกำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ บริกำรช ำระเงิน บริกำรรับส่งไปรษณีย ์ บริกำรรับส่งพสัดุ 
บริกำรดำ้นสุขภำพ บริกำรประกนัภยั บริกำรกำรฝึกอบรม หรือบริกำรอ่ืนใดท่ีอำจเป็นประโยชน์ตอ่
ท่ำน หรือเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ อำทิ ธนำคำรพำณิชย ์โรงพยำบำล บริษทัประกนั
ชีวติ สถำบนัฝึกอบรม เป็นตน้ 

(ค) ท่ีปรึกษำของบริษทัฯ อำทิ ท่ีปรึกษำกฎหมำย ทนำยควำม ผูต้รวจสอบบญัชี ประกนัภยั หรือ 
ผูเ้ช่ียวชำญอ่ืนใด ทั้งภำยในและภำยนอกของบริษทัฯ เป็นตน้ 

(ง) หน่วยงำนของรัฐท่ีมีหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลตำมกฎหมำย หรือท่ีร้องขอใหเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดย 
อำศยัอ ำนำจตำมกฎหมำย หรือท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรทำงกฎหมำย หรือท่ีไดรั้บอนุญำตตำม 
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง อำทิ กรมสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำน กรมพฒันำฝีมือแรงงำน กรมสรรพำกร 
ส ำนกังำนประกนัสงัคม กรมกำรปกครอง กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ ส ำนกังำนอยักำรสูงสุด ศำล และกรมบงัคบัคดี เป็นตน้ 

(จ) ลูกคำ้ คู่คำ้ คู่สญัญำของบริษทัฯ ท่ีท่ำนเป็นผูติ้ดต่อส่ือสำรหรือเก่ียวขอ้งกบัหนำ้ท่ีหรือต ำแหน่งของ 
ท่ำน หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 

(ฉ) บุคคลหรือหน่วยงำนอ่ืนใดท่ีท่ำนใหค้วำมยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อบุคคลหรือ 
หน่วยงำนนั้น ๆ 

7.2. กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้กับบุคคลอ่ืนจะด ำเนินกำรภำยใต้วตัถุประสงค์ท่ีก ำหนด หรือ

วตัถุประสงคอ่ื์นท่ีกฎหมำยก ำหนดใหก้ระท ำไดเ้ท่ำนั้น ในกรณีท่ีกฎหมำยก ำหนดวำ่ตอ้งไดรั้บควำมยินยอมจำก

ท่ำน บริษทัฯ จะขอควำมยนิยอมจำกท่ำนก่อน 

7.3. ในกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนให้กบับุคคลอ่ืน บริษทัฯ จะจดัให้มีมำตรกำรท่ีเหมำะสมเพื่อคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีได้เปิดเผยและเพื่อปฏิบัติตำมมำตรฐำนและหน้ำท่ีกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตำมท่ี

กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนด ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัฯ ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่ำนไปต่ำงประเทศ บริษทัฯ จะด ำเนินกำรเพื่อท ำให้แน่ใจว่ำประเทศปลำยทำง องคก์ำรระหว่ำงประเทศ หรือ

ผูรั้บขอ้มูลในต่ำงประเทศนั้นมีมำตรฐำนกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ หรือเพื่อท ำให้แน่ใจวำ่กำรส่ง

หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปต่ำงประเทศเป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์กฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลก ำหนด โดยในบำงกรณีบริษทัฯ อำจขอควำมยินยอมของท่ำนส ำหรับกำรส่ง หรือโอนขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่ำนไปยงัต่ำงประเทศดงักล่ำว 
  



8. ระยะเวลาเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ จะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมระยะเวลำท่ีจ ำเป็นเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก ำหนดในกำร 

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น ๆ โดยระยะเวลำเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลจะเปล่ียนแปลงไปโดยข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงค์

ท่ีก ำหนดในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล นอกจำกน้ี บริษทัฯ จะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลำตำมท่ี

กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด (ถำ้มี) โดยค ำนึงถึงอำยคุวำมตำมกฎหมำยส ำหรับกำรด ำเนินคดีท่ีอำจเกิดข้ึนจำก หรือเก่ียวขอ้ง

กบัเอกสำรหรือขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวมไวใ้นแต่ละรำยกำร และโดยค ำนึงถึงแนวปฏิบติัของ บริษทัฯ และ

ของภำคธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งส ำหรับขอ้มูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทเป็นส ำคญั 

ทั้งน้ี บริษทัฯ จะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นระยะเวลำไม่เกิน 10 ปี นบัแต่วนัท่ีนิติสมัพนัธ์ระหวำ่งท่ำนกบั 

บริษทัฯ ส้ินสุดลง อยำ่งไรก็ดี บริษทัฯ อำจเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นระยะเวลำเกินกวำ่ระยะเวลำดงักล่ำว หำก

กฎหมำยอนุญำตหรือกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวจ ำเป็นต่อกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้องทำงกฎหมำยของบริษทัฯ 

หลงัจำกครบก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวขำ้งตน้ บริษทัฯ จะลบหรือท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำว จำกกำรจดัเก็บหรือ 

ระบบของบริษทัฯ และของบุคคลอ่ืนซ่ึงให้บริกำรแก่บริษทัฯ (ถำ้มี) หรือท ำให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นขอ้มูลท่ีไม่ 

สำมำรถระบุตวัท่ำนได ้เวน้แต่จะเป็นกรณีท่ีบริษทัฯ สำมำรถเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวไดต้่อไปตำมท่ีกฎหมำยวำ่

ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรือกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด ทั้งน้ี ส ำหรับรำยละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัระยะเวลำ

เก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ท่ำนสำมำรถติดต่อมำยงับริษทัฯ ตำมรำยละเอียดกำรติดต่อท่ี ระบุไวใ้นขอ้ 11 ของ

ประกำศฯ ฉบบัน้ี 

9. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล 
ในฐำนะท่ีท่ำนเป็นเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิตำมท่ีก ำหนดไวโ้ดยพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี ท่ำนสำมำรถขอใชสิ้ทธิต่ำง ๆ ของท่ำนไดโ้ดยกรอกขอ้มูลผ่ำน “แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิส าหรับเจ้าของ

ข้อมลูส่วนบุคคล (Data Subject Right Request Form)” หรือติดต่อตำมช่องทำงท่ีบริษทัก ำหนดในขอ้ 11 โดยจะสำมำรถเร่ิม
ใชสิ้ทธิได ้เม่ือกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลมีผลใชบ้งัคบักบับริษทั ซ่ึงสิทธิต่ำง ๆ มีรำยละเอียด ดงัน้ี 

(ก) สิทธิในการเพกิถอนความยนิยอม (Right to Withdraw Consent) 
ในกรณีท่ี บริษทัขอควำมยนิยอมจำกท่ำน ท่ำนมีสิทธิในกำรเพิกถอนควำมยนิยอมในกำรประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่ำนไดใ้หค้วำมยนิยอมกบับริษทัได ้ เวน้แตก่ำรเพิกถอนควำมยนิยอมจะมีขอ้จ ำกดั
โดยกฎหมำยหรือสญัญำท่ีใหป้ระโยชน์แก่ท่ำน 
(ท้ังนี ้การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลท่ีท่านได้ให้ความ
ยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย) 

(ข) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access) 
ท่ำนมีสิทธิขอเขำ้ถึงและขอรับส ำเนำขอ้มูลของท่ำนซ่ึงอยู่ในควำมรับผิดชอบของบริษทั รวมถึงขอให้
บริษทัเปิดเผยกำรไดม้ำซ่ึงขอ้มูลดงักล่ำวท่ีท่ำนไม่ไดใ้หค้วำมยนิยอมต่อบริษทัได ้

(ค) สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability Right) 
ท่ำนมีสิทธิขอใหบ้ริษทัโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนท่ีท่ำนใหไ้วก้บับริษทัไดต้ำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

(ง) สิทธิในการคดัค้านการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) 
ท่ำนมีสิทธิในกำรคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มูลท่ีเก่ียวกับท่ำนส ำหรับกรณีกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือ



เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตนไดต้ำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
(จ) สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Erasure Right) 

ท่ำนมีสิทธิขอใหบ้ริษทัลบขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด อยำ่งไรก็ตำม บริษทัอำจเก็บ
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ซ่ึงอำจมีบำงระบบท่ีไม่สำมำรถลบขอ้มูลได ้ในกรณี
เช่นนั้น บริษทัจะจดัใหมี้กำรท ำลำยหรือท ำใหข้อ้มูลดงักล่ำวกลำยเป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถระบุตวัตนของ
ท่ำนได ้

(ฉ) สิทธิในการขอให้ระงบัการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing) 
ท่ำนมีสิทธิขอใหบ้ริษทัระงบักำรใชข้อ้มูลของท่ำนไดต้ำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

(ช) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification) 
กรณีท่ีท่ำนเห็นวำ่ขอ้มูลท่ีบริษทัมีอยูน่ั้นไม่ถูกตอ้งหรือท่ำนมีกำรเปล่ียนแปลงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน
เอง ท่ำนมีสิทธิขอให ้บริษทัแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเพ่ือใหข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวถูกตอ้ง เป็น
ปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผิด 

(ซ) สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint) 
ท่ำนมีสิทธิในกำรร้องเรียนต่อพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีผูมี้อ  ำนำจตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 หำกบริษทั ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมพระรำชบญัญติัดงักล่ำวได ้

ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำค ำร้องขอใช้สิทธิของท่ำนและด ำเนินกำรตำมท่ีกฎหมำยว่ำด้วยกำร
คุม้ครอง ขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนด 

10. การแก้ไขเปลีย่นแปลงแบบแจ้งฉบับนี้ 
บริษทัอำจแกไ้ขปรับปรุงแบบแจง้เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีเป็นคร้ังครำว และเม่ือมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงเช่น

วำ่นั้น บริษทัจะประกำศใหท่้ำนทรำบผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบริษทั หรือแจง้ใหท่้ำนทรำบผำ่นทำงอีเมล ์ทั้งน้ี หำกจ ำเป็นตอ้ง
ขอควำมยนิยอมจำกท่ำน ทำงบริษทัจะด ำเนินกำรขอควำมยนิยอมจำกท่ำนเพ่ิมเติมดว้ย 

11. วธีิการติดต่อ 
ในกรณีท่ีมีขอ้สงสยัหรือตอ้งกำรสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน กำรเก็บ

รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลของท่ำน กำรใชสิ้ทธิของท่ำน หรือมีขอ้ร้องเรียนใด ๆ ท่ำนสำมำรถติดต่อบริษทั ไดต้ำม
ช่องทำงดงัต่อไปน้ี 

บริษัท บริษทั โลหะกิจ เมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน)  
สถำนท่ีติดต่อ:  66/1 หมู่ 6 ถนนสุขสวสัด์ิ ซอยสุขสวสัด์ิ 76  อ ำเภอพระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130 และ 

43 อำคำรThai CC Tower ชั้น 16 หอ้งเลขท่ี 167-169 ถนนสำทรใต ้เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
เบอร์โทรศพัท:์ 02-34630158 ,02-6739559 
อีเมล    : Personnel@lohakit.co.th 
 

ประกำศ ณ วนัท่ี 31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2565 


