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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ  

 บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (บริษัท) สนับสนุนให้ท่านท าความเข้าใจนโยบายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) เนื่องจากนโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ  ของท่าน เป็นต้น เพ่ือให้
ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทจึงประกาศนโยบาย ดังต่อไปนี้  

1. ขอบเขตของนโยบาย 
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (นโยบาย) นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายวิธีการที่บริษัทเก็บรวมรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิที่ท่านมีเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้ บริษัทมีหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัย
ของข้อมูลที่บริษัทได้ให้บริการ และ/หรือท่ีบริษัทได้รับจากท่าน 

2. คํานิยาม 
2.1 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

รวมถึงข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูลหรือเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้แก่บริษัท เพ่ือให้บริษัทด าเนินการตามเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในสัญญาบริการ โดยแบ่งประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
2.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป หมายถึง ชื่อและนามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่อาศัย หมายเลข 

โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ชื่อผู้ใช้ อีเมล หรือข้อมูลใดๆ ที่มีชื่อของบุคคลนั้น หรือมีเลขหมาย รหัส 
หรือสิ่งอื่นใดที่ท าให้รู้ตัวบุคคลนั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะ เสียงของคน หรือรูป
ถ่ายและให้หมายความรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย 

2.1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการ 
เมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ
ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอ่ืนใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลในท านองเดียวกัน 

2.2 “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง นิติบุคคลที่เป็นผู้รับบริการของบริษัท และบริษัทที่เป็นผู้เก็บรวม
รวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

2.3  “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บริษัทซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือให้บริษัทด าเนินการตามเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในสัญญาบริการ โดยบริษัทไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

2.4  “บริษัท” หมายถึง บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่
บริษัทมอบหมายด้วย 
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3. การเคารพในสิทธิส่วนบุคคล 
 บริษัทเคารพและให้ความส าคัญถึงสิทธิ ข้อมูลส่วนบุคคล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัท
ตระหนักดีว่า ท่านย่อมประสงค์ที่จะได้รับความม่ันคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจํากัด 
4.1 บริษัทจะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่าน โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะท าเพียงเท่าที่จ าเป็นแก่การด าเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท
และตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 

4.2 บริษัทในฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะขอความยินยอมจากท่านก่อนท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคล เว้นแต่ 
1) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพ่ือประโยชน์

สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพ่ือคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของท่าน 

2) เป็นการจ าเป็นเพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
3) เป็นการจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพ่ือใช้ในการด าเนินการตามค าขอของท่าน

ก่อนเข้าท าสัญญา 
4) เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เว้นแต่

ประโยชน์ดังกล่าวมีความส าคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
5) เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระท าได้ในเวลานั้น 
6) เป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 
7) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติว่าด้วย

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและ
อาญา เป็นต้น 

4.3 บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับมาจากแหล่งอ่ืนเฉพาะ
ในกรณีที่มีความจ าเป็นและได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน และเพ่ือปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น  

4.4 บริษัทอาจสอบถามและจัดเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมจากท่านเพ่ือให้ข้อมูลนั้นมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และ
สมบูรณ์อยู่เสมอ 

 

5. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้เก็บรวบรวมในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกน าไปใช้ตาม
วัตถุประสงค์การให้บริการ ซึ่งเป็นไปตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ส าหรับข้อมูลส่วน
บุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวมโดยตรงจากท่าน บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลของท่านต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาในการจัดเก็บ สิทธิต ามกฎหมายของท่านต่อ
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ข้อมูลส่วนบุคคล และหน่วยงานที่ท่านสามารถติดต่อเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และบริษัทจะด าเนินมาตรการ
ที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต
จากท่านก่อน 
 บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพ่ือประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่าน รวมถึงบริการที่ท่าน
สนใจ หรือบริการอ่ืนใด หรือการจัดท าบริการทางดิจิทัล หรือการวิจัยตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือ
เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ การจัดท าฐานข้อมูล และใช้ข้อมูลเพ่ือน าเสนอบริการ สิทธิประโยชน์ หรือผลิตภัณฑ์
ใดๆ ตามความสนใจของท่าน 
 บริษัทจะจัดเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตามระยะเวลาเท่าที่จ าเป็นส าหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้นเท่านั้น และจะไม่
กระท าการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่ 

1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ท่านทราบ และได้รับความยินยอมจากท่าน 
2) เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนด 

 

6. การนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้อย่างจํากัด 
6.1 บริษัทในฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ต่อเมื่อได้รับ

ความยินยอมจากท่านและจะต้องเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น บริษัทจะดูแลให้ผู้ปฏิบัติงาน
ของบริษัทมิ ให้ เปิดเผย แสดง หรือท าให้ปรากฏในลักษณะอ่ืนใดซึ่ งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์หรือต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ 
1) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพ่ือประโยชน์

สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพ่ือคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของท่าน 

2) เป็นการจ าเป็นเพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
3) เป็นการจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพ่ือใช้ในการด าเนินการตามค าขอของท่าน

ก่อนเข้าท าสัญญา 
4) เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เว้นแต่

ประโยชน์ดังกล่าวมีความส าคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
5) เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระท าได้ในเวลานั้น 
6) เป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 
7) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติว่าด้วย

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและ
อาญา เป็นต้น 

6.2 บริษัทอาจใช้บริการสารสนเทศของผู้ให้บริการภายนอกเพ่ือให้ด าเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้
ให้บริการนั้นจะต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยห้ามด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากท่ีบริษัทก าหนด 
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6.3 ในบางกรณีบริษัทอาจให้บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จ าเป็น และ
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทในฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับ
ความยินยอมจากท่านก่อน 
 

7. มาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
  บริษัทจะจัดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และพัฒนาระบบ
การจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้สอดคล้องตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด รวมถึงสร้างจิตส านึกในการ
รับผิดชอบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัท และผู้รับจ้างหรือ
ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
  หากท่านสงสัยว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก หรือสูญหาย หรือถูกขโมย และ
ได้มีการท ารายการโดยมิได้รับอนุญาต กรุณาแจ้งบริษัททันที 
 

8. การมีสว่นร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
8.1 หากท่านประสงค์จะทราบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเอง สามารถยื่นค าร้องขอและวัตถุประสงค์ของ 
  การน าไปใช้ได้ ณ ที่ท าการของบริษัท เมื่อบริษัทได้รับค าร้องขอดังกล่าวแล้ว บริษัทจะด าเนินการให้ 
  เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 30 วัน หรือภายในระยะเวลาอันสมควร  

 8.2 ท่านมีสิทธิภายใต้เงื่อนไขตามท่ีกฎหมายก าหนด ดังต่อไปนี้  
8.2.1  สิทธิในการขอเข้าถึง หรือขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตนเอง หรือขอให้เปิดเผยถึงการ 

ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่งท่านไม่ได้ให้ความยินยอมในการ
รวบรวมหรือจัดเก็บ 

8.2.2  สิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็น 
   ปัจจุบัน 

8.2.3  สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตนเองจากบริษัทในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งาน 
 ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีท างานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไป 
 ยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน 
8.2.4  สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย หรือไม่อนุญาตให้บริษัทน าข้อมูลส่วนบุคคลของ 
 ท่านไปประมวลผล เว้นแต่กรณีท่ีบริษัทพิสูจน์ได้ว่าบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน 
 บุคคลของผู้ใช้บริการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพ่ือปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตากฎหมาย  
 หรือเพ่ือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาระหว่างท่านและ 
 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือโดยอาศัยสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายอื่น 
8.2.5  สิทธิขอให้ด าเนินการลบ หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็น 
 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่กรณีบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บ 
 รักษาข้อมูลดังกล่าว 
8.2.6  สิทธิขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน 
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8.2.7  สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การเพิกถอนดังกล่าวจะ 
 ไม่ส่งผลใดๆ กับการประมวลผลข้อมูลที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  
8.2.8  สิทธิในการร้องเรียน ในกรณีที่บริษัทรวมถึงลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัท ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

  ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถยื่นค าร้องขอด าเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ ณ ที่ท าการของบริษัท หรือ อีเมล 
dpo@haadthip.com เมื่อบริษัทได้รับค าร้องขอดังกล่าวแล้ว บริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 
วัน หรือภายในระยะเวลาอันสมควร อย่างไรก็ตาม สิทธิดังกล่าวอาจมีข้อจ ากัดตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด และ
บริษัทจะบันทึกค าร้องขอดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 

9. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและการเพิกถอนความยินยอม 
9.1  บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จ าเป็น เพ่ือปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของ 

 บริษัท หรือเป็นการจ าเป็นเพ่ือก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง     
 ตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตาม  

ค าสั่งที่ได้รับจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น เว้นแต่ค าสั่งนั้นขัดต่อกฎหมาย หรือบทบัญญัติในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 

 9.2  บริษัทจะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ เพ่ือด าเนินการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นก าหนด 
 ระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีบริษัทก าหนด หรือตามข้อตกลงในสัญญาบริการ หรือค าสั่งที่ได้รับจากผู้ควบคุม 

  ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจ าเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ส่วนบุคคลที่ได้รับความยินยอม หรือด าเนินการตามที่ท่านร้องขอ หรือท่ีท่านได้ถอนความยินยอม เว้นแต่ 
  เก็บรักษาไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

10. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการเปิดเผยนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 บริษัทจะพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
การให้บริการ การด าเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท และให้มีความทันสมัยและเป็นมาตรฐานที่ยอมรับได้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยบริษัทจะเปิดเผยนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ท่านทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทาง
อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
 

11. ขอบเขตของนโยบาย 
 บริษัทได้มีการด าเนินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพ่ือตรวจสอบการด าเนินการของบริษัทที่เกี่ยวกับการ
เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 
รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทได้จัดท าระเบียบ ค าสั่ง  ประกาศให้
ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้การด าเนินงานตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

mailto:dpo@haadthip.com
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12. สอบถามหรือข้อเสนอแนะ 
 หากท่านมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล อีเมล dpo@haadthip.com หรือ โทรศัพท ์074-210008-18 ต่อ 1011 
 

 
 

ปรับปรุงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564  
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
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