
ประกาศเกีย่วกบัการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)  

ส าหรับผู้เยีย่มชมเวบ็ไซต์ของบริษทั 
 

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

ของผูเ้ยีย่มชมเวบ็ไซตข์องบริษทั และเพ่ือใหท่้ำนมัน่ใจไดว้ำ่เรำจะใหค้วำมคุม้ครองและปฏิบติัต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน

โดยสอดคลอ้งกบักฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และเพื่อเป็นกำรปฏิบติัตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษทัฯ จึงจดัท ำประกำศเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ส ำหรับผูเ้ยี่ยมชม

เวบ็ไซตข์องบริษทั (“ประกาศฯ”) โดยจดัท ำข้ึนเพ่ือช้ีแจงรำยละเอียด และวธีิกำรจดักำรและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี

บริษทัไดรั้บมำจำกท่ำน รวมถึงช้ีแจงวตัถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และส่งต่อ ตลอดจนระยะเวลำในกำรเก็บ

รักษำขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำว อำธิเช่น กำรบนัทึก กำรจดัระบบ กำรจดัเก็บ กำรปรับเปล่ียนหรือกำรดดัแปลง กำรเรียกคืน 

กำรส่ง โอน กำรเผยแพร่หรือกำรท ำใหส้ำมำรถเขำ้ถึงหรือพร้อมใชง้ำนโดยวธีิใด ๆ กำรจดัเรียง กำรน ำมำรวมกนั กำรจ ำกดั

หรือกำรห้ำมเขำ้ถึง กำรลบ หรือกำรท ำลำย (“ประมวลผล”) และสิทธิของท่ำนในฐำนะเจ้ำของขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้ งน้ี 

บริษทัฯ ขอแนะน ำใหท่้ำนอ่ำนและท ำควำมเขำ้ใจถึงขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ภำยใตป้ระกำศฯ โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี  

อยำ่งไรก็ตำม หำกท่ำนเขำ้เยีย่มชมเวบ็ไซตข์องเรำเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพำะ เช่น เพื่อติตต่อสอบถำม เพื่อกำรสมคัรงำน 

เป็นตน้ โปรดศึกษำแบบแจง้เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมเติมไดท้ีน่ี่ 

2. ค านิยาม 
 

“บริษทั” หมายถึง บริษทั โลหะกิจ เมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน)   
“ท่ำน” หมายถึง ผูเ้ยีย่มชมเวบ็ไซตข์องบริษทั 

“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. ผู้เยีย่มชมเวบ็ไซต์ของบริษัท ซ่ึงหมำยถึง บุคคลท่ีใชบ้ริกำรอินเทอร์เน็ต ท่ีเขำ้ชมเวบ็ไซตข์องบริษทั และท ำกำร

คน้หำขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัฯ ขอ้มูลเก่ียวกบับริกำรของบริษทัฯ หรือขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีประกำศหรือประชำสมัพนัธ์

บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เป็นตน้ 

4. วธีิทีบ่ริษัทฯ เกบ็รวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
4.1. ในกำรเขำ้ใชง้ำนเวบ็ไซตข์องบริษทั อำจมีกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล โดยบำงส่วนอำจเป็นกำรเก็บ

รวบรวมขอ้มูลโดยอตัโนมติัจำกกำรใชง้ำนเวบ็ไซต ์เช่น กำรจดัเก็บ IP Address ประเภทของเบรำวเ์ซอร์ เป็นตน้ 

และบำงส่วนอำจเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเรำไดม้ำจำกกำรขอใหท่้ำนกรอกขอ้มูลตำมแบบฟอร์มท่ีเรำก ำหนด หรือ

เป็นขอ้มูลท่ีท่ำนใหก้บัเรำเพ่ือประกอบกำรด ำเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งแต่ละประเภท เช่น กำรติดต่อสอบถำม กำร

ติดต่อขอขอ้มูลเพ่ิมเติม กำรแจง้ขอ้ร้องเรียน เป็นตน้  นอกจำกน้ี บริษทัอำจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจำก

ท่ำนผำ่นผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของเรำ หรืออำจมีกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลของท่ำนจำกแหล่งอ่ืน เช่น  

แหล่งขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีสำมำรถเขำ้ถึงไดโ้ดยสำธำรณะ ขอ้มูลท่ีสำมำรถขอคดัถ่ำยส ำเนำไดจ้ำกหน่วยงำน

รำชกำร 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

รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิยกเลิกควำมยนิยอมโดยติดต่อมำยงับริษทัฯ ตำมรำยละเอียดกำรติดต่อท่ี

ระบุไวใ้นขอ้ 13 ของประกำศฯ ฉบบัน้ี ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำค ำขอยกเลิกควำมยนิยอมของ

ท่ำนและด ำเนินกำรตำมท่ีกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนด 

5. ข้อมูลส่วนบุคคลทีถู่กเกบ็รวบรวม 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนท่ีถูกเก็บรวบรวมและประมวลผลภำยใตป้ระกำศฯ ฉบบัน้ี ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี

ท่ำน ใหไ้วก้บับริษทัฯ โดยตรง หรือขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวมจำกท่ำนโดยอตัโนมติั หรือขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี

บริษทัฯ ไดรั้บมำจำกบุคคลภำยนอก ไดแ้ก่ 

5.1. ขอ้มูลท่ีใชร้ะบุตวัตน เช่น ช่ือ นำมสกลุ เป็นตน้ 



5.2. ขอ้มูลติดต่อ เช่น ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์อีเมล เป็นตน้ 

5.3. ขอ้มูลบญัชีผูใ้ชง้ำน และรหสัผำ่น เฉพำะกรณีเขำ้ใชง้ำนระบบงำนของบริษทั 

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

และขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดเ้ก็บรวบรวมผำ่นคุกก้ี (Cookies) หรือเทคโนโลยอ่ืีนท่ีคลำ้ยคลึงกนั เป็นตน้ 

6. วตัถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
6.1. บริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเพ่ือวตัถุประสงคต์่ำง ๆ ภำยใตฐ้ำนทำงกฎหมำยดงัต่อไปน้ี 

(รวมกนัเรียกวำ่ “วตัถุประสงคก์ำรประมวลผลขอมูลส่วนบุคคล”) 

ข้อที ่ วตัถุประสงค์ ฐานทางกฎหมาย 

1.1. เพ่ือกำรใชง้ำนเวบ็ไซต ์ หรือเขำ้ใชง้ำนระบบต่ำง ๆ บนหนำ้เวบ็ไซตข์อง
บริษทั หรือใชเ้ช่ือมต่อไปยงัเวบ็ไซตอ่ื์น ๆ หรือแพลตฟอร์อ่ืน ๆ ทั้งของ
บริษทั คูค่ำ้ของบริษทั หรือหน่วยงำนภำยนอก 

ควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมำย 
(Legitimate Interests) 

1.2. เพื่อวดัผลกำรปฏิบติังำน และกำรวเิครำะห์กำรส ำรวจตลำดและกลยทุธ์
ทำงกำรตลำด รวมทั้งเพ่ือด ำเนินกำรวำงแผน กำรรำยงำน และกำร
คำดกำรณ์ทำงธุรกิจ 

ควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมำย 
(Legitimate Interests) 

1.3. เพื่อวเิครำะห์ วจิยั พฒันำผลิตภณัฑ ์บริกำร และกิจกรรมต่ำง ๆ ของบริษทั 
ใหดี้ยิง่ข้ึนหรือเหมำะสมกบัควำมตอ้งกำรของท่ำน รวมถึงกำรเก็บขอ้มูล
กำรใชง้ำนเวบ็ไซตข์องบริษทั เพื่อวเิครำะห์กำรใชง้ำนของผูใ้ชเ้วบ็ไซต์
ส ำหรับกำรพฒันำเวบ็ไซตแ์ละกลยทุธ์กำรส่ือสำรของบริษทั 

ควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมำย 
(Legitimate Interests) 

1.4. เพ่ือกำรติดต่อสอบถำมเพ่ิมเติมเก่ียวกบัค ำขอ หรือขอ้ร้องเรียน หรือขอ้มูล
ท่ีท่ำนไดแ้จง้ไวก้บัเรำ รวมถึงกำรพิจำรณำด ำเนินกำรตำมค ำขอ กำรติดต่อ
ส่งขอ้มูล กำรตรวจสอบขอ้เทจ็จริง กำรจดัเก็บเป็นบนัทึกเพ่ือติดตำมผล
กำรด ำเนินกำร 

ควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมำย 
(Legitimate Interests) 

1.5. เพื่อกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย กำรสืบสวน สอบสวน ตำมกระบวนกำรทำง
กฎหมำยและกฎระเบียบอ่ืนใด และเพ่ือกำรรำยงำนหรือเปิดเผยขอ้มูลต่อ
หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ องคก์รอิสระ หรือหน่วยงำนอ่ืนใดซ่ึง
อำศยัอ ำนำจตำมกฎหมำย หรือค ำสัง่ศำล รวมทั้งเพ่ือกำรก่อตั้งสิทธิ
เรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบติัตำมหรือกำรใชสิ้ทธิเรียกร้องตำม
กฎหมำย หรือกำรยกข้ึนต่อสูสิ้ทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย 

กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย 
(Legal Obligation) 

6.2. เน่ืองจำกขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนท่ีบริษทัฯ จะด ำเนินกำรประมวลผลเพื่อวตัถุประสงคท่ี์ก ำหนดตำมขอ้ 6.1 

ขำ้งตน้ในส่วนท่ีมีควำมเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัตำมกฎหมำย หรือสญัญำหรือมีควำมจ ำเป็นเพื่อเขำ้ท ำสญัญำกบั

ท่ำน เป็นขอ้มูลท่ีจ ำเป็นต่อกำรบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่ำว หำกท่ำนไม่ประสงคท่ี์จะใหข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำว

แก่บริษทัฯ อำจมีผลกระทบทำงกฎหมำย หรืออำจท ำใหบ้ริษทัฯ ไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีภำยใตส้ญัญำท่ีไดเ้ขำ้

ท ำกบัท่ำน หรือไม่สำมำรถเขำ้ท ำสญัญำกบัท่ำนได ้ (บำงกรณี) ในกรณีดงักล่ำว บริษทัฯ อำจมีควำมจ ำเป็นตอ้ง

ปฏิเสธกำรเขำ้ท ำสญัญำกบัท่ำน หรือยกเลิกกำรซ้ือขำย หรือกำรใหบ้ริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ำน ไม่วำ่ทั้งหมดหรือ

บำงส่วน 



6.3. ในกรณีท่ีบริษทัฯ จะด ำเนินกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในลกัษณะ หรือเพ่ือวตัถุประสงคท่ี์ไม่

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวข้ำ้งตน้ บริษทัฯ จะจดัใหมี้นโยบำยหรือประกำศเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลเพ่ิมเติม หรือมีหนงัสือไปยงัท่ำนเพ่ืออธิบำยกำรประมวลผลขอ้มูลในลกัษณะดงักล่ำว โดยท่ำนควร

อ่ำนนโยบำยหรือประกำศเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกบัประกำศฯ ฉบบัน้ี หรือหนงัสือดงักล่ำว (บำงกรณี) 

7. การเข้าใช้งานเวบ็ไซต์อ่ืนผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัท 
เน่ืองจำกแบบแจง้เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีใชส้ ำหรับกำรให้บริกำรและกำรใชง้ำนเวบ็ไซตข์องบริษทั เท่ำนั้น 

หำกท่ำนเขำ้ชมเวบ็ไซต์อ่ืนแมจ้ะผ่ำนช่องทำงทำงเวบ็ไซตข์องบริษทั กำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลต่ำง ๆ จะเป็นไปตำม
แบบแจง้เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของเวบ็ไซตน์ั้นซ่ึงไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

8. คุกกีแ้ละเทคโนโลยทีีค่ล้ายคลึงกนั 
บริษทัใชคุ้กก้ีท่ีมีควำมจ ำเป็นอยำ่งยิง่ต่อกำรท ำงำนของเวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือเก็บรวบรวมและจดัเก็บขอ้มูลเม่ือท่ำน

เขำ้ชมเวบ็ไซต ์และบริษทัมีควำมประสงคจ์ะใชคุ้กก้ีทำงเลือกเพ่ือช่วยใหเ้รำสำมำรถปรับปรุงเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยบริษทั

จะไม่ใชคุ้กก้ีทำงเลือกจนกว่ำท่ำนจะอนุญำตให้เรำเปิดใชง้ำนคุกก้ีดงักล่ำว นอกจำกน้ี เว็บไซต์ของเรำอำจมีกำรใชง้ำน 

Google Analytics เพ่ือวเิครำะห์ขอ้มูลกำรใชง้ำนเวบ็ไซตแ์ละน ำขอ้มูลมำพฒันำปรับปรุงเวบ็ไซตข์องเรำ ท่ำนสำมำรถศึกษำ
รำยละเอียดของกำรใชคุ้กก้ีไดจ้ำกนโยบำยกำรใชคุ้กก้ีของบริษทั                                    

9. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
9.1. บริษทัฯ อำจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ภำยใตว้ตัถุประสงค์ท่ีก ำหนดและตำมหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมำย

ก ำหนด ใหแ้ก่บุคคลและหน่วยงำนดงัต่อไปน้ี 
(ก) หน่วยงำนภำยในบริษทั และบริษทั ออโต ้ เมท็ทอล จ ำกดั , บริษทั อลัเทอร์เนทีฟ เอน็แมท จ ำกดั , 

บริษทั เอน็เอสซี เมท็ทอล จ ำกดั, บริษทั โมร่ีโลหะกิจ (ประเทศไทย) จ ำกดั  ทั้งน้ี ใหร้วมถึงผูบ้ริหำร 
กรรมกำร พนกังำน ลูกจำ้ง หรือบุคลำกรภำยในของบริษทัดงักล่ำวเท่ำท่ีเก่ียวขอ้ง และตำมควำม
จ ำเป็นเพื่อกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

(ข) คู่คำ้ทำงธุรกิจ ผูใ้หบ้ริกำร และผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ มอบหมำยหรือวำ่จำ้งใหท้ ำ 
หนำ้ท่ีบริหำรจดักำร/ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่บริษทัฯ ในกำรใหบ้ริกำรต่ำง ๆ เช่น กำร
ใหบ้ริกำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ หรือบริกำรอ่ืนใดท่ีอำจเป็นประโยชน์ต่อท่ำน 

(ค) หน่วยงำนของรัฐท่ีมีหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลตำมกฎหมำย หรือท่ีร้องขอใหเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดย
อำศยัอ ำนำจตำมกฎหมำย หรือท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรทำงกฎหมำย หรือท่ีไดรั้บอนุญำตตำม
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง อำทิ กรมสรรพำกร กระทรวงพำณิชย ์ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ ส ำนกังำนอยักำรสูงสุด และศำล เป็นตน้ 

9.2. กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้กับบุคคลอ่ืนจะด ำเนินกำรภำยใต้วตัถุประสงค์ท่ีก ำหนด หรือ

วตัถุประสงคอ่ื์นท่ีกฎหมำยก ำหนดใหก้ระท ำไดเ้ท่ำนั้น ในกรณีท่ีกฎหมำยก ำหนดวำ่ตอ้งไดรั้บควำมยินยอมจำก

ท่ำน บริษทัฯ จะขอควำมยนิยอมจำกท่ำนก่อน 

9.3. ในกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนให้กบับุคคลอ่ืน บริษทัฯ จะจดัให้มีมำตรกำรท่ีเหมำะสมเพื่อคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีได้เปิดเผยและเพื่อปฏิบัติตำมมำตรฐำนและหน้ำท่ีกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตำมท่ี
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กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนด ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัฯ ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่ำนไปต่ำงประเทศ บริษทัฯ จะด ำเนินกำรเพื่อท ำให้แน่ใจว่ำประเทศปลำยทำง องคก์ำรระหว่ำงประเทศ หรือ

ผูรั้บขอ้มูลในต่ำงประเทศนั้นมีมำตรฐำนกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ หรือเพื่อท ำให้แน่ใจวำ่กำรส่ง

หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปต่ำงประเทศเป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์กฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลก ำหนด โดยในบำงกรณีบริษทัฯ อำจขอควำมยินยอมของท่ำนส ำหรับกำรส่ง หรือโอนขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่ำนไปยงัต่ำงประเทศดงักล่ำว 

10. ระยะเวลาเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษทัจะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นระยะเวลำเท่ำท่ีจ ำเป็นเพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นแบบแจง้ฉบับน้ี และอำจเก็บต่อไปตำมระยะเวลำท่ีจ ำเป็นเพ่ือกำรปฏิบัติตำม

กฎหมำยหรือตำมอำยคุวำมทำงกฎหมำย เพ่ือกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบติัตำมหรือกำรใชสิ้ทธิเรียกร้อง

ตำมกฎหมำย หรือกำรยกข้ึนต่อสูสิ้ทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือเพ่ือเหตุอ่ืนตำมนโยบำยและขอ้ก ำหนดภำยในองคก์รของ

บริษทั 

หลงัจำกครบก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวขำ้งตน้ บริษทัฯ จะลบหรือท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำว จำกกำรจดัเก็บหรือ 

ระบบของบริษทัฯ และของบุคคลอ่ืนซ่ึงให้บริกำรแก่บริษทัฯ (ถำ้มี) หรือท ำให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นขอ้มูลท่ีไม่ 

สำมำรถระบุตวัท่ำนได ้เวน้แต่จะเป็นกรณีท่ีบริษทัฯ สำมำรถเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวไดต้่อไปตำมท่ีกฎหมำยวำ่

ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรือกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด ทั้งน้ี ส ำหรับรำยละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัระยะเวลำ

เก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ท่ำนสำมำรถติดต่อมำยงับริษทัฯ ตำมรำยละเอียดกำรติดต่อท่ี ระบุไวใ้นขอ้ 13 ของ

ประกำศฯ ฉบบัน้ี 

11. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล 
ในฐำนะท่ีท่ำนเป็นเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิตำมท่ีก ำหนดไวโ้ดยพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

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

ข้อมลูส่วนบุคคล (Data Subject Right Request Form)” หรือติดต่อตำมช่องทำงท่ีบริษทัก ำหนดในขอ้ 13 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 

12. การแก้ไขเปลีย่นแปลงแบบแจ้งฉบับนี้ 
บริษทัอำจแกไ้ขปรับปรุงแบบแจง้เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีเป็นคร้ังครำว และเม่ือมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงเช่น

วำ่นั้น บริษทัจะประกำศใหท่้ำนทรำบผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบริษทั หรือแจง้ใหท่้ำนทรำบผำ่นทำงอีเมล ์ทั้งน้ี หำกจ ำเป็นตอ้ง
ขอควำมยนิยอมจำกท่ำน ทำงบริษทัจะด ำเนินกำรขอควำมยนิยอมจำกท่ำนเพ่ิมเติมดว้ย 

13. วธีิการติดต่อ 
ในกรณีท่ีมีขอ้สงสยัหรือตอ้งกำรสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน กำรเก็บ

รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลของท่ำน กำรใชสิ้ทธิของท่ำน หรือมีขอ้ร้องเรียนใด ๆ ท่ำนสำมำรถติดต่อบริษทั ไดต้ำม

ช่องทำงดงัต่อไปน้ี 

บริษทั โลหะกิจ เมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) 
สถำนท่ีติดต่อ: 43 อำคำรไทยซีซี หอ้ง 167-9 ชั้น 16 ถ.สำทรใต ้แขวงสำทร เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
เบอร์โทรศพัท:์ 02-673-9559 
อีเมล: pdpa@lohakit.co.th 
 

ประกำศ ณ วนัท่ี 31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2565 



 


