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ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 
ส าหรับ ผู้มาติดต่อ บุคคลภายนอก 

 
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ต่อไปในประกาศนี้เรียกว่า “บริษัทฯ” ให้ความส าคัญกับความ

เป็นส่วนตัวและมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.ฯ”) และฉบับปรับปรุงแก้ไขตามที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม และกฎหมายและ
กฎระเบียบอื่น ๆ ที่จะประกาศใช้ภายใต้ พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จัดท าประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพ่ือ
แจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม การใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
 

1.    วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเมื่อมีเหตุผลที่เหมาะสมในการด าเนินการ 

และ/หรือ ที่กฎหมายก าหนดให้กระท าการได้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกด้วย โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก ดังตอ่ไปนี้  

1.1 เพ่ือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือภาระข้อผูกพันตามกฎหมาย 
1.2 เพ่ือการรักษาความปลอดภัย 
1.3 เพ่ือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษัทฯ (ท้ังภายในและภายนอก) 
1.4 เพ่ือประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมายของบริษัทฯ ที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยยังคง

ค านึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของท่านนั้นไม่เหนือไปกว่าประโยชน์ของบริษัทฯ 
1.5 เพ่ือวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ ตามความยินยอมที่ท่านให้แก่บริษัทฯ ในการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 

2.    การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ 

เก็บรวบรวมนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างท่านและบริษัทฯ ในฐานะผู้มาติดต่อ
ของบริษัท 

2.1  แหล่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น 

 ข้อมูลที่ได้จากท่านโดยตรง เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี ่เป็นต้น  
 การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวจากกล้องวงจรปิด อุปกรณ์บันทึกภาพ  
 การสนทนาระหว่างท่าน และบริษัทฯ รวมถึงบันทึกการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล์ 

บันทึกข้อความ หรือวิธีการอ่ืนใด 
 เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
 การเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ของบริษัทฯ 

ในบางกรณี บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลอ่ืน เช่น หน่วยงานสาธารณะ 
หน่วยงานราชการ หน่วยงานคัดกรองแหล่งข้อมูล ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และแหล่งข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ เช่น 
โปรไฟล์ทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

2.2 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 
ประเภทของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) 

ภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ 
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•  ข้อมูลส่วนตัว: ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน หมายเลขหนังสือ
เดินทาง หมายเลขอ่ืน ๆ ที่ทางราชการออกให้ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวที่ปรากฏอยู่บนเอกสารที่ราชการออกให้เพ่ือใช้ในการ
ยืนยันตัวตน สัญชาติ ภาพบนบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ส าเนาทะเบียนบ้าน ลายมือชื่อ ภาพถ่าย 
ภาพหรือบันทึกจากกล้องวงจรปิด (CCTV) 

•  ข้อมูลการติดต่อ : ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์อีเมล์  
•  ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ : ที่อยู่ IP คุกกี ้บันทึกกิจกรรม ข้อมูลระบุตัวตน และข้อมูลต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ 

2.3  การปฏิเสธให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ 
ในกรณีที่บริษัทฯ จ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่

บริษัทฯ บริษัทฯ อาจปฏิเสธการด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

3.    การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
ในการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และฐานทางกฎหมาย โดยบริษัทฯ ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยใช้ฐานทางกฎหมาย
ดังต่อไปนี้  

 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม                                                      
การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 เพ่ือด าเนินการตามกฎ ระเบียบ ข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับ
ดูแล หน่วยงานราชการหน่วยงานสาธารณะ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก าหนดทางกฎหมาย 

 ฐานสัญญา 
 ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย 

  

 เพ่ือยืนยันตน 
 เพ่ือลงทะเบียนผู้มาติดต่อ 
 เพ่ือการเข้าพ้ืนที่ของบริษัทฯ  
 เพ่ือด าเนินการตรวจสอบกิจการภายในของบริษัทฯ 
 เพ่ือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของ

บริษัทฯ (ท้ังภายในและภายนอก) 
 เพ่ือปกป้องสถานะทางกฎหมายของบริษัทฯ 
 เพ่ือจัดการ และบริหารธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เพ่ือจัดกิจกรรมทางสังคม หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น 
 เพ่ือป้องกันอาชญากรรม และบริหารจัดการความปลอดภัยของ

บริษัทฯ เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน และโดยรอบบริษัทฯ 
ซึ่งอาจมีการเก็บภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของท่าน  

 ฐานประโยชน์อันชอบธรรม 

 

4.    การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เพ่ือให้บุคคลเหล่านี้ประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้ 
4.1    การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น 

•    ผู้รับเหมาช่วง นายหน้า หรือผู้ให้บริการใด ๆ ที่ท างานให้กับบริษัทฯ หรือให้บริการแก่บริษัทฯ เช่น ผู้
ให้บริการด้านการจัดการประชุม ทั้งนี้รวมถึงผู้รับเหมาช่วง ผู้ให้บริการ ผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว 
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•    ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลผลประโยชน์ใด ๆ ของท่าน 
•    บุคคลผู้ติดต่อ และตัวแทนของท่าน 
•    หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เช่น รัฐบาล ศาล หน่วยงานระงับข้อพิพาท ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท

ฯ ผู้ตรวจสอบบัญชี และบุคคลใด ๆ ซึ่งแต่งตั้ง หรือร้องขอโดยผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ให้ท าการตรวจสอบ
กิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทฯ 

•    บุคคลอ่ืนใดซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการท า
ธุรกรรม 

•    บุคคลใด ๆ ที่ออกค าสั่ง หรือบริหารจัดการบัญชีของท่านหรือในนามของท่าน (เช่น ผู้รับมอบอ านาจ 
ทนายความ เป็นต้น) และ/หรือ 

•    บุคคลใด ๆ ที่บริษัทฯ ได้รับค าสั่งจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังกล่าว 
4.2    การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 
บริษัทฯ อาจต้องส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพ่ือจัดเก็บ และ/หรือ ประมวลผลใน

การปฏิบัติตามสัญญาที่ท าข้ึนระหว่างท่าน และบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เก่ียวข้องเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าว และจะก าหนดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม 

 

5.    การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จ าเป็น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บ

รวบรวม และประมวลผลข้อมูลดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจาก
วันที่ท่านเป็นผู้มาติดต่อบริษัท โดยบริษัทฯ จะท าลาย ลบ หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัว
บุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่ในกรณีทีม่ีเหตุจ าเป็นทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางเทคนิครองรับ บริษัทฯ 
อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าระยะเวลานั้น  

 

6.    สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะเคารพสิทธิ

ของท่านและจะด าเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลของท่านภายใต้
สถานการณ์บางประการ อย่างทันท่วงที 

ท่านมีสิทธิด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ 
6.1 สิทธิในการขอถอนความยินยอม: ในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยความ

ยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่จะให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากบริษัทฯ สามารถใช้
ฐานอ่ืนในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

6.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการขอส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ 
6.3 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

และสมบูรณ ์
6.4 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ลบ ท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่านไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านต่อไป โดยท่านสามารถใช้สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ควบคู่ไปกับสิทธิใน
การคัดค้านในข้อถัดไป อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธินี้จะต้องไม่เป็นการใช้สิทธิเพ่ือขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล
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ทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะพิจารณาแต่ละค าขอด้วยความระมัดระวังตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

6.5 สิทธิในการคัดค้าน: ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ประมวลผล
ภายใต้ฐานผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน หากบริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือวัตถุประสงค์ทางการตลาด การ
บันทึกและวิเคราะห์ลักษณะทางจิตวิทยาและพฤติกรรมของบุคคล (Profiling) 

6.6 สิทธิในการขอให้มีการระงับการประมวลผล: ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านชั่วคราว เช่น เมื่อท่านต้องการให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรือเมื่อ
ท่านร้องขอให้บริษัทฯ พิสูจน์เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

6.7 สิทธิในการส่งหรือโอนย้ายข้อมูล: ในบางกรณี ท่านสามารถขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านที่สามารถใช้งานโดยทั่วไปได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน สิทธิดังกล่าว
นี้จะใช้ได้เฉพาะในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งมอบให้แก่บริษัทฯ และการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าวได้กระท าโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจ าเป็นต้อง
ได้รับการประมวลผลเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันภายใต้สัญญาได้  

6.8 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน:  ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  รวมไปถึง
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ท่านเห็นว่า บริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ฯ หรือประกาศอ่ืน ๆ ที่ออกโดย
อาศัยอ านาจตามพ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว 

ท่านอาจใช้สิทธิข้างตนของท่านได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 
ด้านล่าง 

บริษัทฯ อาจมีความจ าเป็นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพ่ือใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านและรับรองสิทธิ
ของท่านในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือเพ่ือใช้สิทธิอ่ืนใด) เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยที่จะท าให้ท่าน
มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว  

บริษัทฯ จะใช้ความพยายามในการตอบกลับค าขอที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดภายใน 30 วัน ในบางกรณี 
บริษัทฯ อาจใช้เวลามากกว่า 30 วันหากค าขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านยื่นค าขอเข้ามาเป็นจ านวนมากกว่าหนึ่ง
ค าขอ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบและจะท าการแจ้งสถานะของค าขอให้ท่านทราบอยู่เสมอ 

 
7.    ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง  บริษัทฯ จะตรวจสอบและ
ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กร ทั้งทางกายภาพ และทางเทคนิคที่เหมาะสมอยู่เสมอ ในการจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกท าลายโดยไม่ตั้งใจ ถูก
เปิดเผย และน าไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ หรือ เข้าถึงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ 
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8.     การติดต่อสอบถาม 
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่  
 1. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 

ชื่อ   : บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
สถานที่ติดต่อ  : (ส านักงาน)  
     เลขที ่99/1-3 หมู่ที ่13 ถนนบางนา-ตราด กม.ที ่7 ต าบลบางแก้ว  
                            อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540   
ช่องทางการติดต่อ :  โทรศัพท ์0 2033 2333 
เวปไซด์                 :  www.thaitex.com 
อีเมล                    :  info@thaitex.com  

 2. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 
สถานที่ติดต่อ :  เลขที ่99/1-3 หมู่ที ่13 ถนนบางนา-ตราด กม.ที ่7 ต าบลบางแก้ว  
                            อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540   
ช่องทางการติดต่อ :  โทรศัพท ์0 2033 2333 ต่อ 407 
อีเมล  :  dpo@thaitex.com 

 


