
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้เขา้ใช้งาน Website 
บริษัท หาดทิพย ์จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

บริษัท หาดทิพย์จ ากัด (มหาชน) บริษัทฯ จัดท านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้เข้าใช้งาน website 
ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่านซึ่งได้แวะเข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
โปรดทราบว่านโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะ
แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ 

ขอบเขตของนโยบาย 

นโยบายฉบับนี้  ครอบคลุมถึงการปฏิบัติของบริษัทฯต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับหรือจัดเก็บอันสืบ
เนื่องมาจากการที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท า
ให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น ชื่อ 
อายุ เพศ สัญชาติ เลขที่บัตรประจ าตัว หรือหนังสือเดินทาง ที่อยู่หรือที่ท างาน หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น นโยบายฉบับนี้ไม่ได้ใช้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ขอ ง
บริษัทฯ หรือเชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนั้น ขอให้ท่านท าความเข้าใจนโยบายคุ้มครองความเป็น
ส่วนตัวที่จัดท าโดยเว็บไซต์เหล่านั้นด้วย 

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน 

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการบางประเภทที่ด าเนินการผ่านเว็บไซต์นี้ อาจต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่
จ าเป็นต่อการให้บริการดังกล่าว ตัวอย่างของการด าเนินการที่ผู้ใช้บริการต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เมื่อผู้ใช้
ประสงค์จะยื่นขอสมัครงาน หรือธุรกรรมอ่ืนใดที่อาจมีขึ้นในอนาคต เป็นต้น 

ในกรณีที่ท่านยื่นค าร้องเรียนต่อบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ ท่านไม่จ าต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ประกอบการ
ยื่นขอสมัครงาน หรือธุรกรรมอ่ืนใดที่อาจมีขึ้นในอนาคตดังกล่าว แต่ท่านโปรดทราบว่าค าร้องเรียนที่ไม่แสดงตน
หรือไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวข้องกับการร้องเรียนอาจท าให้การตรวจสอบของบริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในกรณีที่ท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทฯ ข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวจะได้รับการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ เพ่ือให้บริษัทฯสามารถประเมินประสิทธิภาพการใช้เว็บไซต์นี้
เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการจัดท าสถิติที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯมีการเก็บข้อมูลบาง
ประเภทของท่านเพ่ิมเติม เช่น หมายเลข IP ประเภทของโปรแกรมค้นผ่าน ชื่อโดเมนหน้าเว็บเพจภายในที่ท่านเข้า
เยี่ยมชม ระยะเวลาที่ท่านเยี่ยมชม และเว็บไซต์ที่ท่านใช้ก่อนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลอ่ืน ๆ 
เท่าท่ีจ าเป็น เพ่ือการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีก าหนดไว้ 



การใช้ การแลกเปลี่ยน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน 

การเข้าถึงและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะกระท าไปเพ่ือประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่ท่านขอสมัคร
งาน หรือธุรกรรมอ่ืนใดที่อาจมีข้ึนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯอาจน าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจากหน่วยงานอื่น 
มารวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวของบริษัทฯด้วย 

บริษัทฯจะไม่น าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปจ าหน่าย หรือน าไปแลกเปลี่ยน หรือเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืนใด 
อันเป็นการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

 เป็นการด าเนินการตามหน้าที่ที่ก าหนดตามกฎหมาย ตามค าสั่งศาล ตามค าสั่งของผู้มีอ านาจตาม
กฎหมาย หรือกรณีอ่ืนใดที่มีลักษณะท านองเดียวกัน หรือ 

 เป็นการด าเนินการตามที่จ าเป็นในกรณีท่ีอาจกระทบถึงความปลอดภัยในสวัสดิภาพ ชีวิต และ
ร่างกายของบุคคลอื่น หรือในกรณีท่ีมีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 ในกรณีที่ท่านต้องการขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้ด าเนินการร้องขอผ่านช่องทางที่อยู่ทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ อีเมล dpo@haadthip.com  
โดยบริษัทฯจะแจ้งข้อมูลและรายละเอียดให้ท่านทราบในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ การด าเนินการ
ดังกล่าวอาจมีค่าใช้จ่ายที่ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านสามารถขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ได้โดยการยื่นความจ านง
ผ่านช่องทางที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ email : dpo@haadthip.com หรือด าเนินการตามค าแนะน าที่
ได้รับบนหน้าเว็บดังกล่าว ในการนี้ โปรดทราบว่าการแก้ไขข้อมูลบางรายการจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการยืนยัน
ความถูกต้องของรายการที่ขอแก้ไขนั้นตามวิธีการที่ก าหนดแล้ว 

ระบบรักษาความปลอดภัย 

บริษัทฯได้ออกค าสั่งก าหนดวิธีปฏิบัติภายในเกี่ยวกับการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล
ข่าวสาร ซึ่งรวมถึงการก าหนดสิทธิในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลความลับ นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีการใช้ Secure 
Socket Layer (SSL) Protocol เพ่ือจัดให้การสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ใช้และบริษัทฯกระท าผ่านช่องทางสื่อสาร
แบบปลอดภัย 
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นโยบายคุกกี้ 

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็ปไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบ
ของคุกกี้ โดยนโยบายคุกก้ีนี้จะอธิบายถึงความหมาย การท างาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการ
เก็บคุกกี้เพ่ือความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกก้ีตามนโยบายคุกก้ีที่
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

คุกกี้คืออะไร 
คุกกี้ คือ ไฟล์เล็กๆเพ่ือจัดเก็บข้อมูลโดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสาร

ที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น แท็บเล็ต, สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา คุกกี้ 
เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจใช้คุกกี้ในบางกรณี คุกกี้ คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กท่ีจัดเก็บข้อมูลซึ่งแลกเปลี่ยนระหว่าง
คอมพิวเตอร์ของเจ้าของข้อมูลและเว็บไซต์ของเรา บริษัทฯ ใช้คุกก้ีเฉพาะเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์
ต่อเจ้าของข้อมูลในครั้งถัดไปที่เจ้าของข้อมูลกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อเจ้าของข้อมูลเข้าใช้บริการ
เว็บบราวเซอร์ เจ้าของข้อมูลสามารถตั้งค่าเพ่ือ ยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือแจ้งเตือนให้
เจ้าของข้อมูลทราบเมื่อมีการส่งคุกก้ี โดยเจ้าของข้อมูลสามารถเข้าไปตั้งค่าท่ีเมนู “ความช่วยเหลือ” ในบราวเซอร์
เพ่ือเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงการใช้คุกกี้ของเจ้าของข้อมูลได้ โปรดทราบว่าการปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลต่อ
การใช้งานบางบริการของเจ้าของข้อมูลได้ 

คุกกี้ใช้อย่างไร 
เราใช้คุกกี้เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และความพึงพอใจของท่าน โดยจะท าให้เราเข้าใจลักษณะการใช้งาน

เว็บไซต์ของท่านได้เร็ว และท าให้เว็บไซต์ของเราเข้าถึงได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้น บางกรณีเราจ าเป็นต้องให้บุคคลที่สาม
ด าเนินการ ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพ่ือวิเคราะห์ทางสถิติ 
ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด 

ประเภทของคุกกี้ที่ถูกใช ้

ประเภทของคุกกี้ รายละเอียด ตัวอย่าง 
คุกกี้ประเภทจ าเป็นถาวร 
 

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ประสบการณ์การใช้
เว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เช่น 
การจดจ าการเข้าสู่ระบบ, การจดจ าข้อมูล
ที่ท่านให้ไว้บนเว็บไซต์ 

 JSESSIONID 
 dc_gtm_UA-15158362-1 
 cfduid 
 CSRFToken 
 accessToken 



คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ 
และวัดผลการท างาน 

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราสามารถวัดผล
การท างาน เช่น การประมวลจ านวน
หน้าที่ท่านเข้าใช้งานจ านวน
ลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้งานนั้นๆ โดย
ข้อมูลดังกล่าวจะน ามาใช้ในการวิเคราะห์
รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้งาน 

 Google Analytics 
 Adobe 
 CloudFlare 

คุกกี้เพ่ือการโฆษณา คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์
ของท่านเพ่ือเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและ
ลิงก์ที่ท่านได้เยี่ยมชมและติดตาม 
นอกจากนี้คุกกี้จากบุคคลที่สามอาจใช้
ข้อมูลที่มีการส่งต่อข่าวสารในสื่อออนไลน์
และเนื้อหาที่จัดเก็บจากการให้บริการ 
เพ่ือเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานโดยมี
วัตถุประสงค์ในการปรับแต่งเว็บไซต์ 
แคมเปญโฆษณาให้เหมาะสมกับความ
สนใจของท่าน 

 Adnuntius 
 Adobe Audience 

Manager 
 Adobe Target 
 Cxense 
 Google Analytics 
 Relay42 

คุกกี้ประเภทการท างาน คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยอ านวยความสะดวก
เมื่อท่านกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง 
โดยเราจะใช้ข้อมูลเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์
ตามลักษณะการใช้งานของท่าน 

 Google Analytics 

 
การจัดการคุกกี้ 

เราจะไม่ใช้คุกกี้ ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่

ต้องการที่จะยอมรับคุกกี้ คุณสามารถเลือกท่ีจะปฏิเสธ หรือสกัดก้ันคุกกี้ได้ โดยเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ในเบราว์เซอร์ของ

คุณ (โปรดหาข้อมูลเพ่ิมเติม โดยดูที่เมนู ช่วยเหลือ (Help) ในโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์) และโปรดทราบว่าเว็บ

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกีโ้ดยอัตโนมัติ ดังนั้น หากคุณไม่ประสงค์ที่จะให้ใช้คุกกี้ คุณอาจจะต้องคอยสกัด

กั้นหรือลบคุกก้ีทิ้งอยู่เสมอ และหากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกก้ีในเบราว์เซอร์ของอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น 

Smart Phone, Tablet รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธ หรือการลบทิ้งคุกกี้ ดังกล่าว โปรดศึกษาคู่มือการใช้

งานอุปกรณ์ของคุณ 



อย่างไรก็ตาม คุณควรทราบว่าถึงแม้คุณจะปฏิเสธการใช้คุกกี้ คุณก็ยังคงสามารถท่ีจะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ของเราได้ แต่การท างานบางอย่างบนเว็บไซต์อาจไม่สมบูรณ ์

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้ 

นโยบายคุกก้ีนี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาส เพ่ือให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ดังนั้นเราขอแนะน าให้
ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อก าหนดดังกล่าว 

ค าถามหรือข้อเสนอแนะ 

หากท่านมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะ โปรดติดต่อที่บริษัทฯ ได้ตามช่องทางการติดต่อ 
อีเมล : dpo@haadthip.com 

 

 

จัดท าขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564  
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

 


