
 
บรษิทั แผน่เหลก็วลิาสไทย จำกดั 

ประกาศความเปน็สว่นตวั (Privacy Notice) 

สำหรับผูถ้อืหุน้ 

บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ของผู้ถือหุ้น (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.”) และฉบับปรับปรุงแก้ไขตามที่

จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่จะประกาศใช้ภายใต้ พรบ. ดังกล่าว บริษัท จึงได้จัดทำประกาศ

ความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ข้ึน เพือ่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม การใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคล

ของผู้ถือหุ้น 

1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเฉพาะเมื่อมีเหตุผลที่เหมาะสมในการดำเนินการ และ/หรือ 

ที่กฎหมายกำหนดให้กระทำการได้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกด้วย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังต่อไปนี้ 

1.1. เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือก่อนที่จะเข้าทำสัญญากับบริษัท 

1.2. เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือภาระข้อ

ผูกพันตามกฎหมาย 

1.3. เพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษัท (ท้ังภายในและภายนอก) 

1.4. เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น 

1.5. เพือ่ประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมายของบริษัท ที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น โดยยังคงคำนึงถึงสิทธิขั้น

พื้นฐานของผู้ถือหุ้นนั้นไม่เหนือไปกว่าประโยชน์ของบริษัท 

1.6. เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ ตามความยินยอมที่ผู้ถือหุ้นให้แกบ่ริษัท ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ของผู้ถือหุ้น 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมนั้น

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นและบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท 

2.1. แหล่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น 

2.1.1. ข้อมูลที่ได้จากผู้ถือหุ้นโดยตรง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจองหุ้น/หุ้นกู้ เข้าช่ือซื้อหุ้น/หุ้นกู้ การจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น

หรือผู้ถือหุ้นกู้หรือจากเอกสารยืนยันตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับข่ี เป็นต้น 

2.1.2. การติดต่อกับผู้ถือหุ้นผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมสามัญ/วิสามัญประจำปีของบริษัท หรืออุปกรณ์อื่น ๆ เช่น 

กล้องวงจรปิด อุปกรณ์บันทึกภาพ เป็นต้น 

2.1.3. การสนทนาระหว่างผู้ถือหุ้น และบริษัท รวมถึงบันทึกการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล์ บันทึกข้อความ 

หรือวิธีการอื่นใด 

2.1.4. ข้อมูลทีบ่ริษัท ได้รับหรืออาจได้รับเมื่อผู้ถือหุ้นเข้าใช้ระบบ เครื่องมือ หรือเว็บไซต์ของบริษัท 

2.1.5. การเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ของบริษัท 

2.1.6. ในบางกรณี บริษัท อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นจากบุคคลอื่น เช่น นายทะเบียนหุ้น นายทะเบียน

หลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป็นต้น 
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2.2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

ประเภทของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของผู้ถือหุ้นที่บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ภายใต้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ 

2.2.1. ข้อมูลส่วนตัว: ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลข

หนังสือเดินทาง สัญชาติ ภาพบนบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ลายมือชื่อ ภาพถ่าย ภาพหรือบันทึกจาก

กล้องวงจรปิด (CCTV) 

2.2.2. ข้อมูลการติดต่อ: ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์  เบอร์โทรสาร อีเมล์ 

2.2.3. ข้อมูลอาชีพ: ประสบการณ์และประวัติการทำงาน และบริหารหรือการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นหรือกิจการอื่น ๆ 

2.2.4. ข้อมูลครอบครัว: ชื่อ และข้อมูลอื่น ๆ ของคู่สมรสและสมาชิกในครอบครัว และผู้อยู่ในความอุปการะของผู้ถือหุ้น 

รวมถึงการถือหุ้น ประวัติการจ้างงาน และการบริหารหรือการดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น ๆ ของบุคคล

ดงักล่าว 

2.2.5. ข้อมูลทางการเงินและธุรกรรม: ข้อมูลบัญชีธนาคาร 

2.2.6. รายละเอียดการถือหุ้น: เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น บันทึกของผู้ถือหุ้น รวมถึงการถือครองหุ้น จำนวนหุ้น/หุ้นกู้ การจองหุ้น/

หุ้นกู้ การซื้อหุ้น/หุ้นกู้ การจำหน่ายหุ้น สิทธิในการรับเงินปันผล การลงคะแนนเสียง การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ คำ

เสนอซื้อและเสนอขาย เงื่อนไขในการใช้สิทธิ และวันใช้สิทธิ สำเนาข้อซักถามและข้อร้องเรียนของผู้ถือหุ้น และการ

ติดต่ออื่น ๆ ระหว่างผู้ถือหุ้นและบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น 

2.2.7. ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญา : ข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญาผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 

2.2.8. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data): 

2.2.8.1. ข้อมูลศาสนา 

2.2.8.2. ข้อมูลสุขภาพ เช่น การแพ้อาหาร แพ้ยา 

บริษัท อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของผู้ถือหุ้นบางประเภท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถทำหน้าที่ของผู้ถือ

หุ้นในฐานะผู้ถือหุ้น และเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัท จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูล

ประเภทน้ี โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถกระทำได้ 

2.3. การปฏิเสธให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท 

ในกรณีทีบ่ริษัท จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นแก่บรษิทั 

บริษัท อาจปฏิเสธการดำเนินการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ บริษัท อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นภายใต้กฎหมายที่

เกี่ยวข้อง และฐานทางกฎหมาย โดยบริษัท ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยใช้ฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้ 

3.1. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในฐานสัญญา และฐานหน้าท่ีตามกฎหมาย 

3.1.1. เพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

3.1.2. เพื่อใหผู้้ถือหุ้นใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียง การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ 

3.1.3. เพื่อการลงทะเบียนสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาและทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

3.1.4. เพื่อจ่ายเงินปันผล 
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3.1.5. เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรวมถึงจดหมายถึงผู้ถือหุ้น หนังสือบอกกล่าวเชิญ

ประชุม ประกาศ และข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล รายงานการประชุม รวมถึงการประชุมสามัญประจำปีของ

บริษัท และการประชุมวิสามัญอื่น ๆ ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งคราว 

3.1.6. เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นแก่ผู้มีอำนาจ รวมถึงนายทะเบียนหุ้น นายทะเบียนหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ใน

จัดการการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นในนามของบริษัท 

3.1.7. เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย 

3.2. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในฐานความยินยอม 

3.2.1. เพื่อเก็บข้อมูลสุขภาพและการแพ้อาหารของผู้ถือหุ้นท่ีสนใจเข้าร่วมประชุม หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัท 

3.2.2. เพื่อตรวจสอบและเก็บหลักฐานเอกสารการยืนยันตัวตน ซึ่งอาจรวมถึงเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

3.3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในฐานประโยชน์อันชอบธรรม 

3.3.1. เพื่อการตรวจสอบกิจการภายใน และการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3.2. เพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษัท (ท้ังภายในและภายนอก) 

3.3.3. เพื่อจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมและรู้ถึงกิจการของบริษัทโดยสังเขป เช่น จัดกิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท อาจเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ประมวลผลข้อมูลส่วน

บุคคลของผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้ 

4.1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น 

4.1.1. ผู้รับเหมาช่วง นายหน้า หรือผู้ให้บริการใด ๆ ที่ทำงานให้กับบริษัท หรือให้บริการแก่บริษัท เช่น ผู้ให้บริการด้านการ

จัดการประชุม ท้ังนี้รวมถึงผู้รับเหมาช่วง ผู้ให้บริการ ผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว 

4.1.2. ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลผลประโยชน์ใด ๆ ของผู้ถือหุ้น 

4.1.3. คนกลาง บุคคลผู้ติดต่อ และตัวแทนของผู้ถือหุ้น 

4.1.4. สถาบันทางการเงิน และผู้ให้บริการรับชำระเงิน ผู ้รับประกันและตัวแทนหรือนายหน้าของผู้รับประกัน บริษัท

หลักทรัพย์ ท่ีปรึกษา ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 

4.1.5. บุคคล หรือบริษัทใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างบริษัท การควบรวม หรือเข้าถือครองกิจการที่เกิดขึ้นหรือ

อาจเกิดขึน้ โดยรวมถึงการโอนสิทธิ หรือหน้าท่ีใด ๆ ซึ่งบริษัท มีอยู่ภายใต้สัญญาระหว่าง  บริษัท และผู้ถือหุ้น 

4.1.6. หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด รัฐบาล ศาล หน่วยงานระงับข้อ

พิพาท ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ผู้ตรวจสอบบัญชี และบุคคลใด ๆ ซึ่งแต่งตั้ง หรือร้องขอโดยผู้มีอำนาจควบคุม

ของบริษัท ให้ทำการตรวจสอบกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท 

4.1.7. บุคคลอื่นใดซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใด ๆ ท่ีเกิดขึ้น รวมถึงข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม 

4.1.8. หน่วยงานป้องกันการทุจริตซึ่งใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อสืบหา และป้องกันการทุจริต และอาชญากรรมทางการเงินอ่ืน ๆ 

4.1.9. บุคคลใด ๆ ที่ออกคำสั่ง หรือบริหารจัดการบัญชีของ หรือในนามของผู้ถือหุ้น (เช่น ผู้รับมอบอำนาจ ทนายความ   

เป็นต้น) และ/หรือ 

4.1.10. บุคคลใด ๆ ท่ีบริษัท ได้รับคำสั่งจากผู้ถือหุ้นให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นให้กับบุคคลดังกล่าว 

4.2. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 
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บริษัท อาจต้องส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นไปยังต่างประเทศ เพื่อจัดเก็บ และ/หรือ ประมวลผลในการปฏิบตัิ

ตามสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างผู้ถือหุ้น และบริษัท โดยบริษัท จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และจะ

กำหนดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม 

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นไว้ตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และ

ประมวลผลข้อมูลดังกล่าว โดยบริษัท จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี นับจากวันที่

ความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้นสิ้นสุดลง  โดยบริษัท จะทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่

สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางเทคนิครองรับ บริษัท 

อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นไวเ้ป็นระยะเวลานานกว่านั้น 

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัท จะเคารพสิทธิของผู้ถือ

หุ้นและจะดำเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลของผู้ถอืหุ้นภายใต้สถานการณ์บาง

ประการ อย่างทันท่วงท ีผู้ถือหุ้นมีสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ 

6.1. สิทธิในการขอถอนความยินยอม: ในกรณีที่บริษัท ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นโดยอาศัยความยินยอมของผู้ถือ

หุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่จะให้บริษัท ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ 

บริษัท อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นต่อไปหากบริษัท สามารถใช้ฐานอ่ืนในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ของผู้ถือหุ้น 

6.2. สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นจากบริษัท 

6.3. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ผู ้ถือหุ้นมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ถือหุ ้นให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน           

และสมบูรณ์ 

6.4. สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล: ผู้ถือหุ้นมีสิทธิร้องขอให้บริษัท ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นไม่

สามารถระบุตัวตนของผู้ถือหุ้นได้ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรให้บริษัท ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นต่อไป 

โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการขอให้บริษัท ลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ควบคู่ไปกับสิทธิในการคัดค้านในข้อถัดไป อย่างไรก็

ตาม การใช้สิทธินี้จะต้องไม่เป็นการใช้สิทธิเพื่อขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด โดยบริษัท จะพิจารณาแต่ละคำขอด้วย

ความระมัดระวังตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น 

6.5. สิทธิในการคัดค้าน: ผู้ถือหุ้นมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นที่บริษัท ประมวลผลภายใต้ฐาน

ผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท นอกจากน้ี ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น หาก

บริษัท ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การบันทึกและวิเคราะห์ลักษณะทาง

จิตวิทยาและพฤติกรรมของบุคคล (Profiling) 

6.6. สิทธิในการขอให้มีการระงับการประมวลผล: ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอให้บริษัท ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น

ชั่วคราว เช่น เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการให้บริษัท แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นให้ถูกต้อง หรือเมื่อผู้ถือหุ้นร้องขอให้บริษัท 

พิสูจน์เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น 

6.7. สิทธิในการส่งหรือโอนย้ายข้อมูล: ในบางกรณี ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นที่

สามารถใช้งานโดยทั่วไปได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิดังกล่าวนี้จะใช้ได้เฉพาะในกรณี

ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่งมอบให้แก่บริษัท และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้กระทำโดยอาศัยความ



ประกาศความเปน็สว่นตวั - สำหรบัผูถ้อืหุน้  หนา้ที่ 5 จาก 5 

ยินยอมของผู้ถือหุ้น หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการประมวลผลเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภาระ

ข้อผูกพันภายใต้สัญญาได้ 

6.8. สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน: ผู้ถือหุ้นมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงคณะกรรมการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่า บริษัท หรือพนักงานของบริษัท หรือผู้ให้บริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพรบ. หรือ

ประกาศอ่ืน ๆ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพรบ. ดังกล่าว 

ผู้ถือหุ้นอาจใช้สิทธิข้างตนของผู้ถือหุ้นได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบริษัท ผ่านทางช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 

ด้านล่าง 

บริษัท อาจมีความจำเป็นต้องขอข้อมูลบางประการจากผูถ้ือหุ้นเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นและรบัรองสิทธิของผู้ถอื

หุ้นในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือเพื่อใช้สิทธิอื่นใด) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าข้อมูล

ส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว 

บริษัท จะใช้ความพยายามในการตอบกลับคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดภายใน 30 วัน ในบางกรณี บริษัท อาจใช้

เวลามากกว่า 30 วัน หากคำขอของผู้ถือหุ้นมีความซับซ้อน หรือผู้ถือหุ้นยื่นคำขอเข้ามาเป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งคำขอ ในกรณีดังกล่าว 

บริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบและจะทำการแจ้งสถานะของคำขอให้ผู้ถือหุ้นทราบอยู่เสมอ 

7. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น 

บริษัท ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง บริษัท จะตรวจสอบและใช้มาตรการ

รักษาความปลอดภัยขององค์กร ทั้งทางกายภาพ และทางเทคนิคที่เหมาะสมอยู่เสมอ ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นจะไม่สูญหาย ถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ ถูกเปิดเผย และนำไปใช้ในทางที่ผิด

วัตถุประสงค์ หรือ เข้าถึงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ปฏิบัติหน้าท่ีของบริษัท 

8. การจัดการกับเรื่องร้องเรียน หรือข้อสงสัย 

8.1. ติดต่อ ท่ี ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด 

33 หมู่ 10 ซอยถนนเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 8 (ซอยวัดสำโรงเหนือ) 

ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

8.2. อีเมล์ถึง info@thaitinplate.co.th 

8.3. หมายเลขโทรศัพท์  66 (0) 2754-4150-4 โทรสาร: 66 (0) 2384-2790 

9. การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว 

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้นฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ประกาศลงวันที่         

19 เมษายน 2565 โดยที่บริษัท จะทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ และอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กระทบถึงประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงาน ผู้สมัครฝึกงาน ฉบับนี้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด ได้จากวันท่ีด้านล่างของประกาศความเป็นส่วนตัว ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.thaitinplate.com] 

 

 

(นางสาวจิตรลดา เกตุราทร) 

ประธานคณะกรรมการบริหารจดัการข้อมูลส่วนบุคคล 

21 เมษายน 2565 

mailto:info@thaitinplate.co.th

