บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวสาหรับผู้มาติดต่อ บุคคลภายนอก
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ต่อไปในประกาศนี้เรียกว่า “บริษัทฯ” ให้ความสาคัญ
กับความเป็นส่วนตัวและมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.ฯ”) และฉบับปรับปรุงแก้ไขตามที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่จะประกาศใช้ภายใต้ พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จัดทาประกาศความ
เป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม การใช้ และ/หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล
1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเมื่อมีเหตุผลที่เหมาะสมในการ
ด าเนิ น การ และ/หรื อ ที่ ก ฎหมายก าหนดให้ ก ระท าการได้ ซึ่ ง รวมถึ ง การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลให้ กั บ
บุคคลภายนอกด้วย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังต่อไปนี้
1.1 เพื่อการประมวลผลข้อมูล ส่ว นบุ คคลของท่าน ในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือภาระข้อผูกพันตาม
กฎหมาย
1.2 เพื่อการรักษาความปลอดภัย
1.3 เพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษัทฯ (ทั้งภายในและภายนอก)
1.4 เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมายของบริษัทฯ ที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดย
ยังคงคานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านนั้นไม่เหนือไปกว่าประโยชน์ของบริษัทฯ
1.5 เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ดวั ต ถุ ป ระสงค์ ห นึ่ ง โดยเฉพาะ ตามความยิ น ยอมที่ ท่ า นให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ ในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่
บริษัทฯ เก็บรวบรวมนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างท่านและบริษัทฯ ใน
ฐานะผู้มาติดต่อของบริษัท
2.1 แหล่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น
• ข้อมูลที่ได้จากท่านโดยตรง เช่น บัตรประจาตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น
• การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวจากกล้องวงจรปิด อุปกรณ์บันทึกภาพ
• การสนทนาระหว่างท่าน และบริษัทฯ รวมถึงบันทึกการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล์
บันทึกข้อความ หรือวิธีการอื่นใด
• เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ
• การเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ของบริษัทฯ
ในบางกรณี บริษทั ฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลอื่น เช่น หน่วยงานสาธารณะ
หน่วยงานราชการ หน่วยงานคัดกรองแหล่งข้อมูล ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และแหล่งข้อมูลที่สามารถเข้าถึง
ได้ เช่น โปรไฟล์ทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
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2.2 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ประเภทของ “ข้อมูลส่วนบุ คคล” ของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า
“ประมวลผล”) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
• ข้อมูล ส่ว นตัว: ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจาตัว ประชาชน หมายเลข
หนังสือเดินทาง หมายเลขอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวที่ปรากฏอยู่บนเอกสารที่
ราชการออกให้เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน สัญชาติ ภาพบนบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือ
เดินทาง สาเนาทะเบียนบ้าน ลายมือชื่อ ภาพถ่าย ภาพหรือบันทึกจากกล้องวงจรปิด (CCTV)
• ข้อมูลการติดต่อ: ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
• ข้อมูลอิเล็ กทรอนิกส์: ที่อยู่ IP คุกกี้ บันทึกกิจกรรม ข้อมูลระบุตัวตน และข้อมูลตาแหน่งทาง
ภูมิศาสตร์
2.3 การปฏิเสธให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ
ในกรณีที่บริษัทฯ จาเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านแก่บริษัทฯ บริษัทฯ อาจปฏิเสธการดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ในการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และฐานทางกฎหมาย โดยบริษัทฯ ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยใช้
ฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อดาเนินการตามกฎ ระเบียบ ข้อกาหนดของหน่วยงานกากับ
• ฐานสัญญา
ดูแล หน่วยงานราชการหน่วยงานสาธารณะ และหน่วยงานที่
• ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย
เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดทางกฎหมาย
เพื่อยืนยันตน
• ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
เพื่อลงทะเบียนผู้มาติดต่อ
เพื่อการเข้าพื้นที่ของบริษัทฯ
เพื่อดาเนินการตรวจสอบกิจการภายในของบริษัทฯ
เพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษัท
ฯ (ทั้งภายในและภายนอก)
เพื่อปกป้องสถานะทางกฎหมายของบริษัทฯ
เพื่อจัดการ และบริหารธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อจัดกิจกรรมทางสังคม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น
เพื่อป้องกันอาชญากรรม และบริหารจัดการความปลอดภัยของ
บริษัทฯ เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน และโดยรอบบริษัทฯ ซึ่ง
อาจมีการเก็บภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของท่าน
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4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อให้บุคคลเหล่านี้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้
4.1 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น
• ผู้รับเหมาช่วง นายหน้า หรือผู้ให้บริการใด ๆ ที่ทางานให้กับบริษัทฯ หรือให้ บริการแก่บริษัทฯ เช่น
ผู้ ใ ห้ บ ริ การด้า นการจั ด การประชุม ทั้ง นี้ รวมถึง ผู้ รั บ เหมาช่ ว ง ผู้ ให้ บ ริก าร ผู้ บั ง คับ บั ญชา และ
ผู้ปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว
• ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลผลประโยชน์ใด ๆ ของท่าน
• บุคคลผู้ติดต่อ และตัวแทนของท่าน
• หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เช่น รัฐบาล ศาล หน่วยงานระงับข้อพิพาท ผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัทฯ ผู้ตรวจสอบบัญชี และบุคคลใด ๆ ซึ่งแต่งตั้ง หรือร้องขอโดยผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
ให้ทาการตรวจสอบกิจกรรมการดาเนินงานของบริษัทฯ
• บุคคลอื่นใดซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการทา
ธุรกรรม
• บุคคลใด ๆ ที่ออกคาสั่ง หรือบริหารจัดการบัญชีของท่านหรือในนามของท่าน (เช่น ผู้รับมอบอานาจ
ทนายความ เป็นต้น) และ/หรือ
• บุคคลใด ๆ ที่บริษัทฯ ได้รับคาสั่งจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังกล่าว
4.2 การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
บริ ษั ทฯ อาจต้อ งส่ ง หรื อ โอนข้ อมู ล ส่ ว นบุค คลของท่า นไปยั งต่ า งประเทศ เพื่ อจั ด เก็ บ และ/หรื อ
ประมวลผลในการปฏิบัติตามสัญญาที่ทาขึ้นระหว่างท่าน และบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่
เกีย่ วข้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และจะกาหนดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จาเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
เก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา
1 ปี นับจากวันที่ท่านเป็นผู้มาติดต่อบริษัท โดยบริษัทฯ จะทาลาย ลบ หรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่
สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นทางกฎหมาย หรือเหตุ ผล
ทางเทคนิครองรับ บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าระยะเวลานั้น
6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่ว นบุคคลของท่านตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะ
เคารพสิทธิของท่านและจะดาเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล
ข้อมูลของท่านภายใต้สถานการณ์บางประการ อย่างทันท่วงที
ท่านมีสิทธิดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้
6.1 สิทธิในการขอถอนความยินยอม: ในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัย
ความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่จะให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วน
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บุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากบริษัทฯ
สามารถใช้ฐานอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
6.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการขอสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ
6.3 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูล ส่ว นบุ คคล: ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูล ส่ ว นบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน และสมบูรณ์
6.4 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ลบ ทาลาย หรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านต่อไป โดยท่านสามารถใช้สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ควบคู่ไป
กับสิทธิในการคัดค้านในข้อถัดไป อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธินี้จะต้องไม่เป็นการใช้สิทธิเพื่อขอให้ลบ
ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะพิจารณาแต่ละคาขอด้วยความระมัดระวังตามบทบัญญัติของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
6.5 สิทธิในการคัดค้าน: ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ประมวลผล
ภายใต้ฐานผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิคัดค้านการประมวลผล
ข้อมูล ส่วนบุ คคลของท่าน หากบริ ษัทฯ ประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
การตลาด การบันทึกและวิเคราะห์ลักษณะทางจิตวิทยาและพฤติกรรมของบุคคล (Profiling)
6.6 สิทธิในการขอให้มีการระงับการประมวลผล: ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านชั่วคราว เช่น เมื่อท่านต้องการให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรือ
เมื่อท่านร้องขอให้บริษัทฯ พิสูจน์เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน
6.7 สิทธิในการส่งหรือโอนย้ายข้อมูล: ในบางกรณี ท่านสามารถขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านที่สามารถใช้งานโดยทั่ว ไปได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลอื่น สิทธิ
ดังกล่าวนี้จะใช้ได้เฉพาะในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งมอบให้แก่บริษัทฯ และการประมวลผล
ข้อมูล ส่วนบุคคลดังกล่าวได้กระทาโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรือในกรณีที่ข้อ มูล ส่วนบุคคล
ดังกล่าวจาเป็นต้องได้รับการประมวลผลเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันภายใต้สัญญาได้
6.8 สิ ท ธิใ นการยื่ น ข้ อร้ อ งเรี ย น: ท่า นมี สิ ท ธิ ยื่น ข้อ ร้อ งเรี ยนต่อ หน่ว ยงานของรัฐ ที่เ กี่ ยวข้อ ง รวมไปถึ ง
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ท่านเห็นว่า บริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ฯ หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออก
โดยอาศัยอานาจตามพ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว
ท่านอาจใช้สิทธิข้างตนของท่านได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางการติดต่อตามที่ระบุ
ไว้ในข้อ 8 ด้านล่าง
บริษัทฯ อาจมีความจาเป็นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านและ
รับรองสิทธิของท่านในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือเพื่อใช้สิทธิอื่นใด) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความ
ปลอดภัยที่จะทาให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล
ดังกล่าว
บริษัทฯ จะใช้ความพยายามในการตอบกลับคาขอที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดภายใน 30 วัน ในบาง
กรณี บริษัทฯ อาจใช้เวลามากกว่า 30 วันหากคาขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านยื่นคาขอเข้ามาเป็นจานวน
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บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
มากกว่าหนึ่งคาขอ ในกรณี ดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบและจะทาการแจ้งสถานะของคาขอให้ท่าน
ทราบอยู่เสมอ
7. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริ ษั ทฯ ให้ ค วามส าคั ญกับ ความปลอดภั ยของข้อ มูล ส่ ว นบุ คคลของท่านเป็น อย่า งยิ่ง บริ ษัทฯ จะ
ตรวจสอบและใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กร ทั้งทางกายภาพ และทางเทคนิคที่เหมาะสมอยู่เสมอ
ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย
ถูกทาลายโดยไม่ตั้งใจ ถูกเปิดเผย และนาไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ หรือ เข้าถึงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงาน
หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ
8. การจัดการกับเรื่องร้องเรียน หรือข้อสงสัย
ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ ประมวลผล และเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือสอบถามข้อสงสัยได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. 99/1-3 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
10540 เบอร์โทร 02-0332333 หรือที่ www.thaitex.com
2. ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและบริหารสานักงาน เบอร์โทร 02-0332333 ต่อ 407, 301, 303
หรือ E-mail: hr@thaitex.com
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