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คำประกาศนโยบายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล 

บริษัท หาดทิพย  จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
 

บริษัท หาดทิพย# จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ต0อไปเรียกว0า "บริษัท") ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ�มครอง
ข�อมูลส0วนบุคคล จึงได�จัดทำนโยบายการคุ�มครองข�อมูลส0วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ขึ้น โดยนโยบายน้ี 
ได�อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต0อข�อมูลส0วนบุคคล เช0น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช� การเปJดเผย รวมถึงสิทธิ
ต0าง ๆ ของเจ�าของข�อมูลส0วนบุคคล เพื่อให�เจ�าของข�อมูลได�รับทราบถึงนโยบายในการคุ�มครองข�อมูลส0วนบุคคลของบริษัท 
บริษัทจึงประกาศนโยบายคุ�มครองข�อมูลส0วนบุคคล ดังต0อไปนี้ 
 

1. นิยามและความหมาย 

 ข�อมูลส�วนบุคคล หมายถึง ข�อมูลเก่ียวกับบุคคลซึ่งทำให�สามารถระบุตัวบุคคลน้ันได�ไม0ว0าทางตรงหรือทางอ�อม แต0ไม0
รวมถึงข�อมูลผู�ถึงแก0กรรมโดยเฉพาะ 

 ข�อมูลส�วนบุคคลทั่วไป หมายถึง  
ก. ข�อมูลส0วนตัว ได�แก0 ชื ่อและนามสกุล วันเดือนปN สถานที่เกิด สถานภาพ ข�อมูลตามที่ระบุในบัตรประจำตัว

ประชาชนและหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประชาชน หรือหมายเลขบัตรประชาชน 
ข. ข�อมูลติดต0อ ได�แก0 ที่อยู0 หมายเลขโทรศัพท# Line ID ช0องทางติดต0อในสื่อสังคมออนไลน# สถานที่ทำงาน 

ตำแหน0งงาน หน0วยงานหรือองค#กร 
ค. ข�อมูลเกี่ยวกับการใช�งานระบบอิเล็กทรอนิกส# ได�แก0 email หมายเลขไอพี (IP Address) ประเภทของโปรแกรม

บราวเซอร# (Browser) และคุกก้ี (Cookies) ประวัติการสนทนาในแอปพลิเคชันต0าง ๆ 
ง. ข�อมูลท่ีท0านได�ให�ไว�เมื่อท0านติดต0อหรือร0วมกิจกรรมใด ๆ กับบริษัท เปYนต�น 

 ข�อมูลส�วนบุคคลอ�อนไหว หมายถึง ข�อมูลท่ีเปYนเรื่องส0วนบุคคลโดยแท�ของบุคคล แต0มีความละเอียดอ0อนและอาจสุ0ม
เสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย0างไม0เปYนธรรม เช0น เชื้อชาติ เผ0าพันธุ# ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา
หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข�อมูลสุขภาพ ความพิการ ข�อมูลสหภาพแรงงาน ข�อมูล
พันธุกรรม ข�อมูลชีวภาพ หรือข�อมูลอื ่นใด ซึ ่งกระทบต0อเจ�าของข�อมูลส0วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามท่ี
คณะกรรมการคุ�มครองข�อมูลส0วนบุคคลประกาศกำหนด 

 

2. การเก็บรวบรวมข�อมูลส�วนบุคคล 

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข�อมูลส0วนบุคคลโดยมี วัตถุประสงค# ขอบเขต และใช�วิธีการที่ชอบด�วยกฎหมายและเปYน
ธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้น จะทำเพียงเท0าที่จำเปYนแก0การดำเนินงานภายใต�วัตถุประสงค#ของบริษัทเท0านั้น ทั้งน้ี 
บริษัทจะดำเนินการให�เจ�าของข�อมูล รับรู� ให�ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส# หรือตามแบบวิธีการของบริษัท กรณีที่บริษัท
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จัดเก็บข�อมูลส0วนบุคคลอ0อนไหวของเจ�าของข�อมูล บริษัทจะขอความยินยอมจากเจ�าของข�อมูลโดยชัดแจ�งก0อนทำการเก็บ
รวบรวม เว�นแต0การเก็บข�อมูลส0วนบุคคลและข�อมูลส0วนบุคคลอ0อนไหวจะเข�าข�อยกเว�นตามที่พระราชบัญญัติคุ�มครอง
ข�อมูลส0วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอ่ืนกำหนดไว� 

 

3. วัตถุประสงค ในการเก็บรวบรวม หรือใช�ข�อมูลส�วนบุคคล 

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวม หรือใช�ข�อมูลส0วนบุคคลของเจ�าของข�อมูล เพื่อประโยชน#ในการดำเนินงานของบริษัท 
เช0น การจัดซื้อจัดจ�าง การทำสัญญา การทำธุรกรรมทางการเงิน การดำเนินกิจกรรมบริษัท การติดต0อประสานงานต0าง ๆ 
หรือเพื ่อปรับปรุงคุณภาพการทำงานให�มีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น เช0น การจัดทำฐานข�อมูล วิเคราะห#และพัฒนา
กระบวนการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อวัตถุประสงค#อื ่นใดที่ไม0ต�องห�ามตามกฎหมาย และหรือ เพื่อปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข�องต0อการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะจัดเก็บและใช�ข�อมูลดังกล0าวตามระยะเวลา
เท0าท่ีจำเปYนตามวัตถุประสงค#ที่ได�แจ�งเจ�าของข�อมูลหรือตามท่ีกฎหมายกำหนดไว�เท0านั้น 
 

บริษัทจะไม0กระทำการใด ๆ แตกต0างจากท่ีระบุในวัตถุประสงค#ของการเก็บรวบรวมข�อมูล เว�นแต0 
3.1 ได�แจ�งวัตถุประสงค#ใหม0ให�แก0เจ�าของข�อมูลทราบ และได�รับความยินยอมจากเจ�าของข�อมูล 
3.2 เปYนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข�อมูลส0วนบุคคล หรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข�อง 
 

ทั้งนี้ หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค#ในการเก็บรวบรวมข�อมูลส0วนบุคคล บริษัทจะแจ�งให�ท0านทราบ และ
ดำเนินการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงจัดให�มีบันทึกการแก�ไขเพ่ิมเติมไว�เปYนหลักฐาน 

 

4. การเป3ดเผยข�อมูลส�วนบุคคล 

บริษัทจะไม0เปJดเผยข�อมูลส0วนบุคคลของเจ�าของข�อมูลไปให�บุคคลใดโดยปราศจากความยินยอม และจะเปJดเผยตาม
วัตถุประสงค#ที่ได�มีการแจ�งไว�แล�ว แต0อย0างไรก็ดี เพื่อให�เปYนประโยชน#ต0อการดำเนินงานของบริษัทและการให�บริการแก0
เจ�าของข�อมูล บริษัทอาจมีความจำเปYนในการเปJดเผยข�อมูลส0วนบุคคลของเจ�าของข�อมูล ให�แก0บริษัทในเครือหรือบุคคล
อ่ืนทั้งในและต0างประเทศ เช0น ผู�ให�บริการต0าง ๆ ที่ต�องดำเนินงานที่เก่ียวข�องกับข�อมูลส0วนบุคคล โดยในการเปJดเผยข�อมูล
ส0วนบุคคลให�แก0บุคคลดังกล0าว บริษัทจะดำเนินการให�บุคคลเหล0านั้น เก็บรักษาข�อมูลส0วนบุคคลไว�เปYนความลับ และไม0
นำไปใช�เพื่อวัตถุประสงค#อ่ืนนอกเหนือจากขอบเขตท่ีบริษัทได�กำหนดไว� 

นอกจากนี้ บริษัทอาจเปJดเผยข�อมูลส0วนบุคคลของเจ�าของข�อมูล ภายใต�หลักเกณฑ#ที่กฎหมายกำหนด เช0น การ
เปJดเผยข�อมูลต0อหน0วยงานราชการ หน0วยงานภาครัฐ หน0วยงานกำกับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีการร�องขอให�เปJดเผยข�อมูล
โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย เช0น การร�องขอข�อมูลเพื่อการฟbองร�องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือการร�องขอจาก
หน0วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข�องกับกระบวนการทางกฎหมาย ทั้งนี้ ในกรณีที่ต�องมีการโอน
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ข�อมูลส0วนบุคคลไปยังต0างประเทศ บริษัท จะดำเนินการตามที่พระราชบัญญัติคุ �มครองข�อมูลส0วนบุคคล พ.ศ. 2562 
กำหนดไว�อย0างเคร0งครัด 

 
5. แนวทางในการดำเนินการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล 

 บริษัทจะกำหนดมาตรการต0าง ๆ รวมถึงมาตรการด�านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข�อมูลส0วนบุคคลท่ีสอดคล�อง
กับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ# และแนวปฏิบัติด�านการคุ�มครองข�อมูลส0วนบุคคลให�แก0พนักงานของบริษัทและบุคคลอ่ืน
ที่เก่ียวข�อง รวมถึงสนับสนุนและส0งเสริมให�พนักงานมีความรู�และตระหนักถึงหน�าท่ีและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม 
การจัดเก็บรักษา การใช� และการเปJดเผยข�อมูลส0วนบุคคลของเจ�าของข�อมูล โดยพนักงานของบริษัทต�องปฏิบัติตาม
นโยบายฯ และแนวปฏิบัติการคุ�มครองข�อมูลส0วนบุคคลตามที่บริษัทกำหนดไว� เพื่อให�บริษัทสามารถปฏิบัติตามนโยบาย
และกฎหมายคุ�มครองข�อมูลส0วนบุคคลได�อย0างถูกต�องและมีประสิทธิภาพ 

 

6. สิทธิของเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคล 

เจ�าของข�อมูลส0วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต0อไปนี้ 
6.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข�อมูลส0วนบุคคลที่ได�ให�ความยินยอมไว� ทั้งนี้ การเพิกถอนความ

ยินยอมย0อมไม0ส0งผลกระทบต0อการเก็บรวบรวม ใช� หรือเปJดเผยข�อมูลส0วนบุคคลที่ได�ให�ความยินยอมไว�แล�ว 
6.2 สิทธิในการเข�าถึงข�อมูลส0วนบุคคลและขอทำสำเนาข�อมูลส0วนบุคคล รวมถึงการขอให�เปJดเผยการได�มาซึ่งข�อมูลส0วน

บุคคลที่ไม0ได�ให�ความยินยอม 
6.3 สิทธิในการแก�ไขข�อมูลส0วนบุคคลให�ถูกต�อง 
6.4 สิทธิในการลบข�อมูลส0วนบุคคล 
6.5 สิทธิในการระงับการใช�ข�อมูลส0วนบุคคล 
6.6 สิทธิในการให�โอนย�ายข�อมูลส0วนบุคคล 
6.7 สิทธิในการคัดค�านการประมวลผลข�อมูลส0วนบุคคล 

 

เจ�าของข�อมูลสามารถขอใช�สิทธิดังกล0าวข�างต�นได� โดยย่ืนคำร�องขอใช�สิทธิต0อบริษัทเปYนลายลักษณ#อักษรหรือผ0านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส#ตามแบบฟอร#มที่บริษัทกำหนด ผ0าน “ช0องทางการติดต0อของบริษัท” ด�านล0าง โดยบริษัทจะพิจารณา
และแจ�งผลการพิจารณาตามคำร�องฯ ของเจ�าของข�อมูล ภายใน 30 วัน นับแต0วันที่ได�รับคำร�องฯ ดังกล0าว ทั้งนี้ บริษัทอาจ
ปฏิเสธสิทธิของเจ�าของข�อมูลได�ในกรณีท่ีมีกฎหมายกำหนดไว� 
 

7. ระยะเวลาในการจัดเก็บข�อมูลส�วนบุคคล 

บริษัทจะเก็บรักษาข�อมูลส0วนบุคคลของท0านเปYนระยะเวลาเท0าที่จำเปYน เพื่อวัตถุประสงค#ในการเก็บรวบรวม ใช� และ
เปJดเผยข�อมูลส0วนบุคคลซึ่งได�ระบุไว�ในคำประกาศฉบับนี้ ตามหลักเกณฑ#ที่ใช�กำหนดระยะเวลาเก็บ ได�แก0 ระยะเวลาท่ี
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บริษัทยังมีความสัมพันธ#กับท0านในฐานะลูกค�าของบริษัท และอาจเก็บต0อไปตามระยะเวลาที่จำเปYนเพื่อการปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก0อตั้งสิทธิเรียกร�องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมายหรือการใช�
สิทธิเรียกร�องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต0อสู�สิทธิเรียกร�องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข�อกำหนด
ภายในของบริษัท 

ในกรณีที่ไม0สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข�อมูลส0วนบุคคลได�ชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาข�อมูลไว�ตามระยะเวลา
ที่อาจคาดหมายได�ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช0น อายุความตามกฎหมายท่ัวไปสูงสุด 10 ปN) 

 

8. การรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

บริษัท กำหนดให�มีมาตรการที่เหมาะสม และเข�มงวดในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย ตามนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด�านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท เพื่อปbองกันการสูญหาย การเข�าถึง ทำลาย ใช� แปลง 
แก�ไขหรือมิให�มีการนำข�อมูลส0วนบุคคลไปใช�โดยไม0มีสิทธิหรือไม0ชอบด�วยกฎหมาย 

 

9. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล 

บริษัทอาจทำการปรับปรุงหรือแก�ไขนโยบายนี้เปYนครั้งคราว เพื่อให�สอดคล�องกับข�อกำหนดตามกฎหมาย การ
เปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงข�อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน0วยงานต0าง ๆ หากมีการแก�ไข
เปล่ียนแปลงบริษัท จะแจ�งให�ทราบด�วยการเผยแพร0ผ0านการประกาศที่เหมาะสมของบริษัท 
 

10. ช�องทางการติดต�อบริษัท 

บริษัท ได�มีการดำเนินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส0วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต0งตั้งเจ�าหน�าท่ี
คุ�มครองข�อมูลส0วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทที่เกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช� และเปJดเผยข�อมูลส0วนบุคคลให�สอดคล�องกับพระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส0วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึง
กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการคุ�มครองข�อมูลส0วนบุคคล ได�ที่ 

– เจ�าหน�าท่ีคุ�มครองข�อมูลส0วนบุคคล (Data Protection Officer) 
– หมายเลขโทรศัพท# 074 210008 ต0อ 1188 
– จดหมายอิเล็กทรอนิกส# (e-mail) ที่ dpo@haadthip.com  
– จัดส0งทางไปรษณีย# เลขท่ี 87/1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลบ�านพรุ อำเภอหาดใหญ0 จังหวัดสงขลา 90250 
– ช0องทาง Online ท่ี www.haadthip.com (ติดต0อเรา) 
 


