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ประกาศแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับบุคลากร 

 

บริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสําคญัเร่ืองการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ตามพระราชบญัญติัการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กาํหนด บริษทัฯ จึงจดัทาํประกาศฯ ฉบบัน้ี เพ่ือควบคุมการประมวลผล และคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลของบุคลากรของบริษทัฯ ในกระบวนการบริหารงานดา้นทรัพยากรบุคคล กระบวนการจา้งงาน และการจ้างบริการ ทั้งท่ี

ดาํเนินการท่ีสาํนกังานของบริษทัฯ โดยตรง ผ่านทางอีเมล ช่องทางไปรษณีย ์ช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ ตลอดจนช่องทางอ่ืนใดของ

บริษทัฯ ซ่ึงมีรายละเอียดนโยบายดงัน้ี 

 

1. คํานิยาม 

“การประมวลผล” หมายถึง การดาํเนินการใดๆ ต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคลากรของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงการเก็บรวบรวม, การใช,้ 

การจดัเก็บ, การเปิดเผย และการลบขอ้มูลส่วนบุคคล 

“บุคลากรของบริษัทฯ หรือ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ผูส้มคัรงาน ผูเ้ขา้รับการสัมภาษณ์งาน พนกังานปัจจุบนั อดีต

พนกังาน ลูกจา้ง พนกังานภายนอก (Outsource) พนกังานฝึกงาน นกัศึกษาฝึกงาน พนกังานท่ีไปปฏิบติังานท่ีองคก์รอ่ืน พนกังาน

ท่ีเกษียณอายุ ผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร กรรมการ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายให้กระทาํการแทน และ/หรือ

บุคคลอ่ืนท่ีบริษทัฯ ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลมา 

“ฐานการประมวลผล” หมายถึง เหตุผลความจาํเป็นในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามมาตรา 24 และ 26 ของ พ.ร.บ.

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฯ 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงทาํให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นได ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึง

ขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรม ตวัอยา่งเช่น ช่ือ นามสกุล หมายเลขโทรศพัท ์ท่ีอยู ่อีเมล ์หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน เป็นตน้ 

“ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอาจเกิดผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ และการถูกเลือกปฏิบติัต่อ

เจา้ของขอ้มูล เช่น เช้ือชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลทัธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม 

ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ (Biometric) หรือขอ้มูลอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั

ท่ีกฎหมายกาํหนด ซ่ึงบริษทัฯ ตอ้งดาํเนินการดว้ยความระมดัระวงัเป็นพิเศษ 

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทฯ ใช้ในการประมวลผล 

บริษทัฯ เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงัต่อไปน้ี 

2.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลพ้ืนฐาน 

- ขอ้มูลอตัลกัษณ์ เช่น คาํนาํหนา้ช่ือ, ช่ือ, นามสกุล, ช่ือเล่น, เลขประจาํตวัประชาชน, เลขประจาํตวัพนกังาน, ลายมือช่ือ/

ลายเซ็น, รูปถ่าย เป็นตน้ 

- ขอ้มูลท่ีอยู่และติดต่อ เช่น ขอ้มูลส่ือสารผ่านโซเชียลมีเดีย, ท่ีอยู่ปัจจุบนั, บญัชีโซเชียลมีเดีย, รายละเอียดการติดต่อ, 

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น, หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ, อีเมล, ผูติ้ดต่อกรณีฉุกเฉิน เป็นตน้ 

- ขอ้มูลประวติัการทาํงาน เช่น ตาํแหน่งงาน, ประเภทการจา้งงาน, ตาํแหน่งงานล่าสุด, ช่ือบริษทั, บนัทึกเวลาทาํงาน, 

ประวติัการทาํงาน, และการประเมินผลการปฏิบติังาน, ขอ้มูลการทดสอบ, ขอ้มูลบุคคลผูใ้ห้การรับรอง, ท่ีอยูท่ี่ทาํงานเดิม, 

รายละเอียดใบสมคัรงาน, อตัราเงินเดือนท่ีคาดหวงั เป็นตน้ 

- ขอ้มูลเก่ียวกบัการเงิน เช่น เลขบญัชีธนาคาร, ขอ้มูลการเป็นลูกหน้ีกองทุนกูยื้มเงินเพ่ือการศึกษา เป็นตน้ 
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- ขอ้มูลประวติั เช่น ความสัมพนัธ์, นํ้าหนกั, วนัเดือนปีเกิด, สภานภาพการสมรส, การอา้งอิงหรือการตรวจสอบประวติั, 

สถานภาพทางทหาร, ส่วนสูง, เพศ, อาย ุเป็นตน้ 

- ขอ้มูล IT เช่น ท่ีอยู ่IP เป็นตน้ 

- เอกสารหลกัฐาน เช่น สาํเนาบตัรประชาชน, สาํเนาทะเบียนบา้น เป็นตน้ 

- ขอ้มูลการศึกษา เช่น เกรดเฉล่ีย, ประวติัการศึกษา, หลกัฐานการศึกษา เป็นตน้ 

2.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว 

- ขอ้มูลสุขภาพ เช่น ขอ้มูลประกนัสุขภาพ, ประวติัการรักษาพยาบาล, ผลตรวจสุขภาพ, ขอ้มูลความพิการ เป็นตน้ 

- ขอ้มูลประวติั เช่น ประวติัอาชญากรรม เป็นตน้ 

- ขอ้มูลชีวมิติ เช่น การจดจาํใบหนา้ ลายน้ิวมือ เป็นตน้ 

 

3. ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ อาจจะเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคลากรเพ่ือบรรลุวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

3.1 การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) เช่น เพ่ือการปฏิบติัตามสัญญากบับุคลากรคู่สัญญาไม่ว่าจะเป็น สัญญาการฝึกงาน 

สัญญาจา้ง หรือสัญญาอ่ืนใด ตามแต่กรณี 

3.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) เช่น เพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีกาํหนด ไดแ้ก่ หน้าท่ีของบริษทัฯในฐานะ

ของนายจ้างหรือในฐานะอ่ืนใด เช่น กฎหมายหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมาย

ประกนัสังคม กฎหมายกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ กฎหมายภาษีอากร เป็นตน้ 

3.3 ความยินยอม (Consent) ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นจะตอ้งประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น  

- ขอ้มูลสุขภาพ เพ่ือพิจารณารับสมคัรคดัเลือกเขา้ทาํงาน/การให้สวสัดิการเบิกค่ารักษาพยาบาล/การรักษาพยาบาลท่ีห้อง

พยาบาล/ส่งตวัไปรักษาโรค หมู่โลหิต 

- ขอ้มูลชีวภาพ (Biometric) เช่น ขอ้มูลภาพจาํลองใบหน้า ขอ้มูลจาํลองลายน้ิวมือ ขอ้มูลจาํลองฝ่ามือ เพ่ือวตัถุประสงค์

ในการตรวจสอบและพิสูจน์ตวัตนของท่านเพ่ือลงเวลาทาํงาน/เขา้ประชุม/อบรมสัมมนา/เขา้ร่วมกิจกรรม/เขา้อาคาร 

- ขอ้มูลประวติัอาชญากรรมเพ่ือการพิจารณารับเขา้ทาํงาน/ตรวจสอบคุณสมบติัในงานท่ีท่านรับผิดชอบ 

- การบนัทึกภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหวสาํหรับจดัทาํส่ือประชาสัมพนัธ์องคก์ร 

3.4 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม (Legitimate Interest) ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มูลดงักล่าว เพ่ือ

ประโยชน์ของบริษทัฯ โดยท่ีไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพและประโยชน์ของเจา้ของขอ้มูลมากจนเกินไป เช่น การปิดกั้นการ

เขา้ถึง Website ท่ีไม่เหมาะจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯ หรือการนาํภาพน่ิง หรือภาพเคล่ือนไหวของพนกังานไปใช้

เพ่ือการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของบริษทัฯ เป็นตน้ 

 

ทั้งน้ี จากวตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ สามารถแบ่งไดเ้ป็นกลุ่มกิจกรรม ดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มกิจกรรม กลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล ฐานการประมวลผล 

การจดัการสิทธิการเขา้ถึงและการ

ขอเขา้พ้ืนท่ี (Access Control 

Management) 

ข้อมูลท่ีอยู่และท่ีติดต่อ , ข้อมูลทรัพย์สิน , ข้อมูลอัต

ลักษณ์ , ข้อมูลการทํางาน , ข้อมูลประวัติ , เอกสาร

หลกัฐานต่างๆ, ขอ้มูลชีวมิติ 

- ฐานสัญญา 

- ฐานความยินยอม 

- ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม 
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กลุ่มกิจกรรม กลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล ฐานการประมวลผล 

การสรรหาและว่าจา้งพนกังาน 

(Recruitment process) 

ข้อมูลอัตลักษณ์, ข้อมูลท่ีอยู่และท่ีติดต่อ, ข้อมูลการ

ทาํงาน, ขอ้มูลประวติั, ขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษา, เอกสาร

หลกัฐานต่างๆ, ขอ้มูลสุขภาพ 

- ฐานสัญญา 

- ฐานความยินยอม 

กระบวนการตรวจสอบ 

(Audit Procedures) 

ข้อมูลการทํางาน , ข้อมูลอัตลักษณ์, ข้อมูลเก่ียวกับ

ครอบครัว, ขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษา, ขอ้มูลท่ีอยู่และท่ี

ติดต่อ, ขอ้มูลประวติั 

- ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม 

การสํารอง, อัพเดทฐานข้อมูล, 

บริหารจัดการข้อมูล, ดําเนินการ

ตามคาํร้องขอและแกปั้ญหาทาง IT  

ข้อมูลอัตลักษณ์, ข้อมูลการทาํงาน, ข้อมูลท่ีอยู่และท่ี

ติดต่อ, ขอ้มูล IP Address  

- ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม 

การจดัการทรัพยสิ์นของบริษทัฯ

(Company's Property 

Management) 

ข้อมูลท่ีอยู่และท่ีติดต่อ , ข้อมูลอัตลักษณ์ , เอกสาร

หลกัฐานต่างๆ, ขอ้มูลการทาํงาน 

- ฐานสัญญา 

- ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม 

การดําเนินคดี กระบวนการทาง

ก ฎ ห ม า ย  แ ล ะ ก า ร บั ง คับ ค ดี

(Litigation, Legal Procedures and 

Legal Execution) 

ข้อมูล IT, ข้อมูลท่ีอยู่และท่ี ติดต่อ , ข้อมูลประวัติ ,

ข้อมูลอัตลักษณ์ , ข้อมูลการทํางาน , ข้อมูลการทํา

ธุรกรรม, เอกสารหลกัฐานต่างๆ, ขอ้มูลเก่ียวกบัการเงิน,

ขอ้มูลเก่ียวกบัครอบครัว 

- ฐานสัญญา 

- ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม 

- ฐานหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น

บุคลากร (Personnel Training and 

Personnel Assessment) 

ขอ้มูลอตัลกัษณ์, ขอ้มูลประวติั, ขอ้มูลการทาํงาน - ฐานสัญญา 

- ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม 

- ฐานหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

ประกันสังคม และใบอนุญาต

ทาํงาน (Social Security and Work 

Permit)  

ข้อมูลเก่ียวกับการเงิน, ข้อมูลอัตลักษณ์, ข้อมูลการ

ทาํงาน, ขอ้มูลเก่ียวกบัครอบครัว, ขอ้มูลประวติั, ขอ้มูล

ท่ีอยูแ่ละท่ีติดต่อ, เอกสารหลกัฐานต่างๆ, ขอ้มูลสุขภาพ 

- ฐานหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

การย่ืนภาษี , การจ่ายเ งินเดือน 

และการเล่ือนตาํแหน่ง(Tax filing, 

Payroll and Promotion) 

ข้อมูลเก่ียวกับการเงิน, ข้อมูลอัตลักษณ์, ข้อมูลการ

ทาํงาน, ข้อมูลท่ีอยู่และท่ีติดต่อ, ขอ้มูลประวติั, ข้อมูล

การทาํธุรกรรม, เอกสารหลกัฐานต่างๆ, ขอ้มูลสมุดเงิน

ฝากกบัธนาคาร 

- ฐานสัญญา 

- ฐานหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

การประชาสัมพนัธ์และ

ประสานงานระหว่างองคก์ร/

หน่วยงาน  

ขอ้มูลอตัลกัษณ์, ขอ้มูลการทาํงาน, ขอ้มูลประวติั - ฐานสัญญา 

- ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม 

การปฏิบติัตามสิทธิของ 

เจา้ของขอ้มูล 

ขอ้มูลอตัลกัษณ์ - ฐานหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

กระบวนการรับสมคัรและ 

ลาออก (Recruitment and 

Resignation Procedures) 

ขอ้มูลประวติั, เอกสารหลกัฐานต่างๆ, ขอ้มูลอตัลกัษณ์,

ขอ้มูลการทาํงาน, ขอ้มูลท่ีอยูแ่ละท่ีติดต่อ, ขอ้มูลสุขภาพ, 

ขอ้มูลการศึกษา, ขอ้มูลเก่ียวกบัการเงิน, ขอ้มูลเก่ียวกับ

ครอบครัว 

- ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม 

- ฐานสัญญา 

- ฐานความยินยอม 
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บริษทัฯ จะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคลากรของบริษทัฯ ตามวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมเท่านั้น ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีความ

จาํเป็นท่ีจะตอ้งใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์น เราจะดาํเนินการแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบและอธิบายถึงฐาน

ทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของ บุคลากรของบริษทัฯ ผ่านระบบการรับสมคัรงาน และกระบวนการจา้งงาน โดย

บริษทัฯ ไดรั้บจากตวับุคคลากรเอง หรืออาจจะเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานอ่ืน เช่น อดีตนายจา้ง หน่วยงานของรัฐ เป็นตน้ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการเก็บขอ้มูลของบุคลากรผา่นกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดระยะเวลาท่ีทาํงานให้กบับริษทัฯ ดว้ย 

 

5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ตามมาตรฐานท่ี

กฎหมายกาํหนด เพ่ือป้องกนัไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีถูกจดัเก็บรวบรวมสูญหายโดยอุบติัเหตุ หรือถูกเขา้ถึง เปิดเผย หรือแกไ้ข

เปล่ียนแปลงโดยปราศจากอาํนาจ หรือโดยมิชอบ ทั้งน้ี บริษทัฯ มีการจาํกดัการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลให้เฉพาะผูท่ี้มีหน้าท่ี

รับผิดชอบเท่านั้น 

 

อย่างไรก็ดี หากบริษทัฯ มีคาํส่ังให้บุคคลท่ีสาม เป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น บริษทัฯ จะมีการทาํขอ้ตกลงระหว่าง 

บริษทัฯ กบั ผูป้ระมวลผลขอ้มูล (Data Processing Agreement : DPA)  เพ่ือให้มัน่ใจว่าผูป้ระมวลผลขอ้มูลตกลงท่ีจะรักษาความ

มัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งเพียงพอ และเหมาะสม 

 

6. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลไวต้ามระยะเวลาท่ีจาํเป็นในระหว่างท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นผูส้มคัรงาน เป็น

พนกังานหรือบุคลากรของบริษทัฯ หรือตลอดระยะเวลาท่ีจาํเป็นเพ่ือบรรลุวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งตามประกาศฯ ฉบบัน้ี ทั้งน้ี 

บริษทัฯ อาจจาํเป็นตอ้งเก็บรักษาไวต้่อไปภายหลงัจากนั้นหากมีกฎหมายกาํหนดหรืออนุญาตไว ้เช่น 

- ผูส้มคัรงาน ท่ีไม่ไดรั้บการคดัเลือก บริษทัฯ จะจดัเก็บขอ้มูลของท่านไวเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวนัท่ีทราบผล เพ่ือท่ี

บริษทัฯ จะสามารถติดต่อท่านในกรณีท่ีมีตาํแหน่งงานใดๆ ในอนาคตท่ีอาจเหมาะสมกบัท่าน 

- สําหรับพนกังานและบุคลากรของบริษทัฯ บริษทัฯ จะจดัเก็บขอ้มูลของท่านไวเ้ป็นระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัท่ีพน้สภาพ

การเป็นพนกังานหรือบุคลากรของบริษทัฯ เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการพิสูจน์ตรวจสอบกรณีอาจเกิดขอ้พิพาทภายในอายคุวาม

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 

ทั้งน้ี บริษทัฯ จะลบหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทาํให้เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุถึงตวัตนของท่านได ้เม่ือหมด

ความจาํเป็นหรือส้ินสุดระยะเวลาดงักล่าว 

 

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมายและขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิเก่ียวกบัขอ้มูลส่วน

บุคคลของตนดงัต่อไปน้ี 
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- การขอเข้าถึงข้อมูล ขอเขา้ถึงและขอรับสําเนาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตนซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของบริษทัฯ หรือ

ขอให้เปิดเผยถึงการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวท่ีตนไม่ไดใ้ห้ความยินยอม ทั้งน้ีบริษทัฯ อาจขอให้มีการพิสูจน์ตวัตน

ก่อนจะให้สิทธิตามท่ีร้องขอ 

- การคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง หากการประมวลผลดงักล่าวมีผลกระทบต่อเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลมากเกินไป 

- ขอให้ลบหรือทําลาย หรือทาํให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้เม่ือ

หมดความจาํเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เม่ือมีการถอนความยินยอมและไม่มีเหตุทางกฎหมายท่ีจะต้อง

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวต่อไป หรือเม่ือการประมวลผลโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

- ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เม่ืออยู่ในระหว่างการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคล หรือเม่ืออยู่ในระหว่างการพิสูจน์ หรือ

ตรวจสอบ ตามคาํขอใชสิ้ทธิในการคดัคา้นของเจา้ของขอ้มูล เป็นตน้ 

- สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล  ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบนั หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องสมบูรณ์ และเป็น

ปัจจุบนั ซ่ึงบริษทัฯไม่สามารถตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มูลดงักล่าวไดด้ว้ยตนเอง 

 

อย่างไรก็ดี ในบางกรณีบริษทัฯอาจไม่สามารถดําเนินการได้ตามท่ีเจ้าของข้อมูลร้องขอใช้สิทธิได้ เช่น มีความจาํเป็นต้อง

ดาํเนินการตามหน้าท่ี ตามสัญญา หรือกฎหมาย เป็นตน้ อย่างไรก็ดีในกรณีท่ีไดใ้ห้ความยินยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลเอาไว ้เจา้ของขอ้มูลสามารถถอนความยินยอมนั้นเม่ือใดก็ไดด้ว้ยการติดต่อไปยงัส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัฯ จะยติุการ

ประมวลผลขอ้มูลดงักล่าวโดยเร็วท่ีสุด แต่การถอนความยินยอมนั้นจะไม่มีผลต่อการยกเลิกเพิกถอนการประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะบนัทึกรายการต่างๆ ท่ีไดด้าํเนินการเก่ียวกบัคาํร้องขอใชสิ้ทธิไวเ้พ่ือใชใ้นการแกไ้ข

ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น 

 

8. การติดต่อกับบริษัทฯ 

หากเจา้ของขอ้มูลมีคาํถามใดๆ เก่ียวกบัประกาศฯ ฉบบัน้ี หรือตอ้งการใชสิ้ทธิเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล โปรดกรอกรายละเอียด

ในแบบฟอร์มท่ีบริษทักาํหนด และส่งมายงับริษทัฯ รวมทั้งสามารถติดต่อกบับริษทัฯ ผ่านทางผูป้ระสานงานขอ้มูลส่วนบุคคล 

ของบริษทัฯ โดยใชช่้องทางติดต่อดงัต่อไปน้ี 

ผู้ประสานงานข้อมูลส่วนบุคคล 

อีเมล : dpo@ndrubber.co.th 

โทรศพัท ์: 038-160707 ต่อ 103 

โทรสาร : 033-047348 

ผู้ประสานงานข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน)  

เลขท่ี 129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก-พนสันิคม ตาํบลหนองอิรุณ อาํเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี  20220 
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9. การทบทวนและปรับปรุงประกาศฉบบันี ้

เอกสารน้ีเป็นประกาศความเป็นส่วนตวัฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของบริษทัฯ ปรับปรุงล่าสุดเม่ือ วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการทบทวนและปรับปรุงนโยบายน้ีตามท่ีเห็นสมควร 

 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

 

(นายชยัสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา) 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 


