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                  ค าประกาศเกีย่วกบัความเปน็สว่นตวั ( Privacy Notice ) 

                            บรษิทั ดเีฮา้ส์พฒันา จ ากดั (มหาชน) 

1. บทน า 

 บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จ ากัด (มหาชน)  ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อบรรลุเจตนารมณ์ของบริษัทฯ เพื่อด าเนินธุรกิจ และเพื่อ
ความสอดคล้องตามข้อก าหนดของกฎหมาย ทั้งนี้การด าเนินการของ บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จ ากัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ท าการประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ฉบับนี้ (“ประกาศ”) จัดท าขึ้นเพื่อแจ้งให้
ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจน
สิทธิตามกฎหมายของท่านที่เก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล 

2. ค านิยาม 

 “บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จ ากัด (มหาชน)  

 “ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จ ากัด (มหาชน)  ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเฉพาะ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างเหมาบริการ ผู้เข้าเยี่ยมชม  ผู้มาติดต่อ ผู้
ประกอบวิชาชีพในธุรกิจของบริษัทฯ พนักงาน บุคลากร ตัวแทนและบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม และการด าเนินงานต่าง ๆ ของ
บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จ ากัด (มหาชน) 

 “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมาย
ล าดับรองที่เก่ียวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต 

 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  แต่ไม่
รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 “ประมวลผล” หมายถึง การด าเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บรวบรวม การ
บันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลง การเรียกคืน  การปรึกษา การใช้ การเปิดเผย (โดยการส่ง โอน การ
เผยแพร่หรือการท าให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใด ๆ) การจัดเรียง การน ามารวมกัน การบล็อกหรือจ ากัด การลบหรือการ
ท าลาย 

 “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล 

3. รายละเอียดทั่วไป 

 ค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นสว่นตัว (Privacy Notice) นี้ จัดท าขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดและวิธีการจัดการและประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่บริษทัฯ ได้รบัมาจากท่าน วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผล ตลอดจนระยะเวลาในการเก็บรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าวและสทิธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้ เนื่องจากบรษิัทฯประกอบธุรกิจการซื้อและการขาย
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อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจึงอยู่ภายใต้บังคับและต้องปฏบิัติให้สอดคล้อง
กับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย 

4. วิธีเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคล 

 4.1 บริษัทฯ เก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้       

 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ โดยตรง : ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง กรณีนี้มักเกิดข้ึนเมื่อท่านติดต่อกับพนักงาน
หรือกลุ่มบุคคลที่อยู่ในบริษัทฯ เพื่อสอบถาม กรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ โดยเอกสารหรือทางออนไลน์เพื่อสมัครงาน หรือให้บริการ หรือใช้
บริการหรือร่วมกิจกรรม สอบถามข้อมูล รับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดหรือให้ความเห็น/ค าติชมแก่บริษัทฯ เป็นต้น 

 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ : บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ กิจกรรมและรูปแบบการเข้าชม ข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Browsing) ของท่านโดยอัตโนมัติโดยใช้คุกกี้ (Cookies) และ
เทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

          ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับมาจากบุคคลภายนอก : บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลภายนอกเป็นครั้ง
คราว อาทิ ตลาดหลักทรัพย์ ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร ผู้ให้บริการ หน่วยงานของรัฐ คู่สัญญาและหรือผู้ประกอบวิชาชีพ 

 4.2 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบุในค าประกาศเกี่ยวกับความ
เป็นส่วนตัว (Privacy Notice) นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายหรือหากเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนดให้ต้องได้รับความยินยอม
จากท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ 

5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม 

 5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวมรวบภายใต้ค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) นี้ เป็นข้อมูลส่วนบุคคล
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในประเภท ดังต่อไปนี้  

 ลูกค้า และผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุน ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และบุคคลอื่นใด 
ซึ่งติดต่อเพื่อขอข้อมูลหรือขอรับบริการจากบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยทางตรง หรือทางอ้อม  
 คู่สัญญา ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นคู่สัญญา หรือมีความ
เก่ียวข้องตามสัญญาใด ๆ กับบริษัทฯ ซึ่งหมายความรวมถึง คู่ค้า ผู้ขาย ผู้จัดหา ผู้ให้บริการ ผู้รับท างาน ที่ปรึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพในบรษิทั
ฯ และบุคคลอื่น ๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกัน  
 บุคลากรของบริษัทฯ ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลใดที่ท างานให้แก่บริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร 
ผู้เชี ่ยวชาญและบุคคลที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการหรือผลตอบแทนอื่นใดโดยตรงจากบริษัทฯ และหมายความรวมถึงบุคคลใน
ครอบครัวของบุคลากรของบริษัทฯ 

 ผู้สมัคร ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ได้ยื่นใบสมัครหรือรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวมาที่ บริษัทฯ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ
วาจาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมัครงาน/สมัครฝึกงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง/ผู้ฝึกงานและหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวผู้สมัคร และ
บุคคลอ้างอิง 
 5.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมและอยู่ภายใต้ค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่
ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ โดยตรงหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับมาจาก
บุคคลภายนอก เช่น  
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 ข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื ่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ รูปถ่าย ส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือบัตรประจ าตัว
ประชาชน ลายมือชื่อ สัญชาติ สถานภาพสมรส และข้อมูลบุคคลในครอบครัว 
 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว อาทิ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ผลการตรวจสุขภาพ ความพิการ และข้อมูล
ชีวภาพ 
 ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย และรายละเอียดบุคคลที่ติดต่อได้ใน
กรณีฉุกเฉิน 
 ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน อาทิ หมายเลขบัญชีธนาคารและข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรต่าง ๆ 
 ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาทิ ข้อมูลเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Trading 
Account) ข้อมูลดอกเบี้ยหรือเงินปันผล ข้อมูลการฝาก/ถอนหลักทรัพย์ ข้อมูลการโอนหรือเปลี่ยนผู้ถือหลักทรัพย์และข้อมูลการจดแจ้ง
จ าน าหลักทรัพย์ 
 ข้อมูลเกี ่ยวกับการใช้งานระบบต่างๆ ของบริษัทฯ อาทิ ชื ่อบัญชีผู ้ใช้งาน (Account) ข้อมูลบัญชีผู ้ใช้งาน รหัสประจ าตัว 
(Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสลับ (PIN) (ถ้ามี) ข้อมูลที่แสดงบนหน้าประวัติผู้ใช้งานและหน้าการเข้าใช้บริการต่างๆ ข้อมูลที่
ท่านได้แก้ไข ปรับปรุงในข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ของท่าน ข้อมูลที่ได้จากบัญชีผู้ใช้งาน (Account) อ่ืน ๆ ที่บริษัทฯ มีเหตุอันควรเชื่อ
ได้ว่าท่านควบคุมดูแลอยู่ ข้อมูลการใช้บริการ ความสนใจและความเห็นทุกอย่างที่ท่านได้แสดงผ่านระบบของบริษัทฯ (ถ้ามี) ข้อมูลการร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของท่านในบริษัทฯ ข้อมูลที่ได้จากการที่ท่านติดต่อกับบริษัทฯ หรือทีมงานของบริษัทฯ 
 ข้อมูลด้านเทคนิค อาทิ ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์และระบบต่าง ๆ ของบริษัทฯ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อและ
สื่อสารระหว่างท่านและผู้ใช้งานรายอื่น ข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจ าตัว
อุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) 
ข้อมูลบันทึกการเข้าออกระบบ ข้อมูลแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้
ระบบ ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการท าธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer 
Behavior) สถิติการเข้าระบบ เวลาที่เยี่ยมชมระบบ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหาการใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในระบบ และข้อมูลที่บริษัทฯ  
ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอ่ืนที่คล้ายกัน 
 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม การประชุมและการท างาน อาทิ  ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม หนังสือรับรองคุณวุฒิ
หรือใบแสดงผลการศึกษา ผลคะแนนหรือระดับคะแนน ระดับการศึกษา ความสามารถทางภาษา  ข้อมูลใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ 
เลขที่ทะเบียน วันที่เริ่มอายุทะเบียน วันที่หมดอายุทะเบียน การต่ออายุทะเบียน ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ วันที่เริ่มงาน  ข้อมูลการอบรมและ
ข้อมูลการทดสอบ ซึ่งจัดโดยบริษัทฯ หรือหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร ประวัติการท างาน เงินเดือนหรือค่าจ้าง  
 ข้อมูลอื่นๆ อาทิ บันทึกภาพและ/หรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนา 

6. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 6.1 บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า“วัตถุประสงค์ที่ก าหนด”) และภายใต้
ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้ เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ หรือเพื่อใช้ในการด าเนินการตามค าขอของ
ท่านก่อนเข้าท าสัญญานั้น เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของ
บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการการด าเนินธุรกิจ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่
เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน ความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เมื่อไม่สามารถอาศัยข้อยกเว้นหรืออ้างอิงฐานทาง
กฎหมายตามกรณีที่ระบุข้างต้นหรือตามกรณีที่ระบุด้านล่างนี้ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ขอความยินยอมเป็นการเฉพาะจากท่านส าหรับข้อมูลสว่น
บุคคลใด ๆ บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งและที่ได้รับความยินยอมจากท่านและบริษัท ฯ จะ
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ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ในกรณีบริษัทฯ สามารถท าได้ตามกฎหมายหรือโดยได้รับความ
ยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน 

 (ก) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องหรือใช้บังคับกับบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องรวมถึงเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องหรือใช้บังคับกับบริษัทฯ อันรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ กฎหมายว่า
ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและ
ที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต  

 (ข) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถให้บริการข้อมูลการซื้อขายสินค้าแก่ท่าน และบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริการระบบหรือ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเข้าดูข้อมูลบริษัท เพื่อให้บริการระบบงานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการศึกษาข้อมูลบริษัท รายละเอียดรายงานประจ าปีของบริษัท เพื่อบันทึกข้อมูลการเข้าชม บันทึกเสียงการสนทนา การให้บริการ
ของบริษัทฯ  

 (ค) เพื่อการพิจารณาด าเนินการตามค าร้องขอหรือข้อสอบถามจากท่าน เพื่อบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการ
สนทนา การให้บริการของบริษัทฯ  

 (ง) เพื่อการส่งเสริมพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพื่อท าให้แน่ใจว่า บริษัทฯ จะสามารถให้บริการ
สินค้าและข้อมูลดังกล่าวแก่ท่านและบุคคลอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจัดท าสื่อส่งเสริมความรู้ เผยแพร่ข้อมูลและส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้
ถือหุ้นหรือนักลงทุน บุคคลทั่วไป อาทิ การตรวจติดตาม Supplier การจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและโครงการเกี่ยวกับการ
เรียนรู้ การจัดอบรม รวมถึงการบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาที่เก่ียวข้องเพื่อให้บริการระบบงานเว็บไซต์ หรือ
แอปพลิเคชันต่าง ๆ เก่ียวกับการการส่งเสริมพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 (จ) เพื่อการติดต่อสื่อสาร การสื่อสารทางการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การพัฒนาสินค้าบริษัทฯ เพื่อการให้ความช่วยเหลือ
เก่ียวกับค าขอใช้บริการ ข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะของท่าน และเพื่อท าให้แน่ใจว่าบริษัทฯ จะสามารถให้ค าแนะน าหรือบริการดังกล่าวแก่
ท่านและบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อติดต่อท่านผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) อีเมล หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ หรือ
เพื่อการสอบถามหรือแจ้งให้ท่านทราบ หรือตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลบัญชีของท่านหรือส ารวจความคิดเห็น และข้อร้องเรียน 
การแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสินค้าของบริษัทฯ เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัทฯ และส่งมอบ
สินค้าหรือบริการต่างๆ ให้แก่ท่าน เพื่อส่งข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับองค์กร รวมถึงข้อความส่งเสริมทางการตลาดให้แก่ท่าน (หรือบริษัทที่ท่าน
เป็นตัวแทน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกในการให้บริการสินค้า หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการด า เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ อาทิ เพื่อประโยชน์ในการท าธุรกิจ เพื่อการศึกษาวิจัย จัดท าสถิติที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน  การพัฒนาการให้บริการและจัดท า
การตลาดหรือการโฆษณาเป้าหมายที่เก่ียวข้องรวมถึงการจัดส่งเนื้อหา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการให้ค าแนะน า
ต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การให้บริการต่าง ๆ ตรงกับความสนใจของท่าน เพื่อบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนา 
การให้บริการของบริษัทฯ  

 (ฉ) เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อที่จะท าให้บริษัทฯ สามารถตัดสินใจได้ดีที่สุดในการสรรหาบุคลากรและในการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ คัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือว่าจ้างเป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา นักศึกษาฝึกงาน 
(แล้วแต่กรณี) และเพื่อบริหารจัดการอื่นอันอาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน ซึ่งรวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์การบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพ
และเสียง บันทึกเสียงการสนทนา การส่งข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงาน รับสมัครฝึกงาน ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาระบบการคัดเลือก
ผู้สมัคร การพิจารณาอัตราก าลังคนของบริษัทฯ เพื่อบริหารจัดการการจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนให้แก่ท่านตามสัญญา
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จ้างที่ท ากับท่าน เพื่อปฏิบัติตามสัญญาจ้างที่ท ากับท่าน รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การเก็บและบันทึกข้อมูลในทางบัญชีและภาษี
อากร การหักภาษี ณ ที่จ่าย การคุ้มครองแรงงาน การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้กับท่าน เพื่อบริหารจัดการการฝึกอบรม 
การจัดหาอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก และสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับท่าน อาทิ ประกันสุขภาพค่ารักษาพยาบาล และการเก็บรักษาประวัติ
การเจ็บป่วยเพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านสวัสดิการต่างๆ และการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
บริษัทฯ  

 (ช) เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างบริษัทฯ กับท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เพื่อตรวจสอบข้อมูล คุณสมบัติและด าเนิน
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ การบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนา เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ท ากับท่าน (หรือ
องค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เพื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) รวมถึงการติดต่อท่านเพื่อบริหารจัดการสัญญา
ระหว่างบริษัทฯ กับท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ การด าเนินการที่เกี่ยวกับการรับประกัน และเพื่อ
ช าระเงิน หรือเรียกเก็บเงินค่าสินค้า ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้กับท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) (หากมี) เพื่อบริหารจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การเก็บและบันทึกข้อมูลในทางบัญชี
และภาษีอากรการหักภาษี ณ ที่จ่าย  

 (ซ) เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของท่าน เพื่อการพัฒนามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยใน
การใช้บริการ การจัดการและการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ การให้บริการ Wi-Fi โดยในส่วนนี้บริษัทฯ อาจ
น าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จ าเป็นและอาจด าเนินการให้มีการเข้ารหัส (Encrypt) ก่อนน าไปใช้และ/หรือจัดให้มีการสุ่มตรวจการ
ทดสอบการเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่นเพื่อน าไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตรวจจับ ป้องกัน หรือขจัดการฉ้อโกง หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่มี
แนวโน้มว่าจะเป็นการละเมิดกฎหมาย ระเบียบการใช้งานที่เกี่ยวข้อง หรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของบริษัทฯ เพื่อควบคุมการเข้า
ออกอาคารและเพื่อท าให้มั่นใจว่าอาคารและพื้นที่ของบริษัทฯ มีความปลอดภัยและความมั่นคงต่อบุคลากรของบริษัทฯ และผู้มาติดต่อ
บริษัทฯ รวมทั้งต่อทรัพย์สินและข้อมูลต่างๆ ที่ตั้งอยู่หรือจัดเก็บในอาคาร เพื่อเฝ้าสังเกตและตรวจตราการเข้าออกอาคารสถานที่ที่มีการ
รักษาความปลอดภัย ห้องที่มีการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือข้อมูลเชิงปฏิบัติการและพื้นที่อ่ืน (รวมเรียกว่า 
“อาคารและพื้นที่”) ซึ่งเป็นการป้องกันการเข้าออกอาคารและพื้นที่ของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตและเพื่อป้องกัน ตรวจจับ และสืบสวน
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่น การเข้าออกอาคารและพื้นที่ของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต การโจรกรรม อัคคีภัย หรือการ
ท าร้ายร่างกาย เพื่อการบันทึกภาพและ/หรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนา  

 (ฌ) เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่บริษัทฯ แจ้งให้ท่านทราบ ณ เวลาที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึง
วัตถุประสงค์อื่นใดอันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น  หรือเมื่อ
บริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เดิมที่ก าหนดไว้  หรือเมื่อบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องขอความยินยอมเพื่อการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะจากท่าน โดยการติดต่อท่านผ่านข้อมูลติดต่อที่ท่านได้ให้บริษัทฯ  

 6.2 เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ  จะด าเนินการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ก าหนดตามข้อ 6.1 ข้างต้น ในส่วนที่
มีความเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจ าเป็นเพื่อเข้าท าสัญญากับท่าน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่
จ าเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัทฯ  อาจมีผลกระทบทางกฎหมายหรือบริษัทฯ  
อาจจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาที่ได้เข้าท ากับท่านหรือไม่สามารถเข้าท าสัญญากับท่านได้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีดังกล่าว บริษัท
ฯ  อาจมีความจ าเป็นต้องปฏิเสธการเข้าท าสัญญากับท่านหรือยกเลิกการให้บริการที่เก่ียวข้องต่อท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 



6 
 

  DHP-ICL-32 Rev.00                                                                                                             วันท่ีบังคับใช้ 10 พฤศจิกายน 2565 

 6.3 ในกรณีที่บริษัทฯ  จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น  บริษัทฯ  จะจัดให้มีค าประกาศเกี่ยวกับ
ความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม เพื่ออธิบายการใช้ข้อมูลในวัตถุประสงค์ดังกล่าว ท่านควรอ่านค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมที่
เก่ียวข้องดังกล่าวร่วมกับค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ 

7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพการบริการ และ/หรือ เพื่อเป็นช่องทางการน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ แจ้งข่าวสารและสิทธปิระโยชน์
ต่างๆ ติดต่อสื่อสารเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลการตลาด และ/หรือ โปรแกรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ บริษัทฯ  อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในเครือ 

 บริษัทฯ  ไม่มีนโยบายในการขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สาม ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ และบริษัท
ฯ  จะไม่ท าการเปิดเผยข้อมูลของท่านเว้นแต่กรณีที่จ าเป็น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งแก่ท่านตามรายละเอียดข้างต้น หรือที่ได้รั บ
ความยินยอมจากท่านไว้ก่อนหน้านี้ บริษัทฯ  อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับบุคคลหรือหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 

 7.1   ผู้ให้บริการภายนอก (Supplier/Outsource/Service Provider) เช่น บริษัทตัวแทน คู่ค้า ผู ้รับเหมา ที่ปรึกษา สถาบัน
การเงิน ผู้ให้บริการ Cloud Computing บริษัทรับจ้างท ากิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบุคคลหรือ
หน่วยงานอื่นที่บริษัทฯ  ท าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปนั้น สามารถเก็บรวบรวม และใช้ได้เฉพาะวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลง
เท่านั้น 
 7.2   หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานก ากับดูแล เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือเป็นไปตามค าสั่งของหน่วยงาน 

8. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษัทฯ  จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจ าเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น ดังนี้ 

 8.1 ส าหรับผู้สมัครงานที่ไม่ได้รับคัดเลือก เก็บรักษาไว้ 1 ปี หลังจากการพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้น 

 8.2 ส าหรับพนักงานและบุคลากร เก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างและเก็บรักษาไว้ต่อเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่สัญญา
จ้างสิ้นสุดลง 

 8.3 ส าหรับลูกค้า เก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเก็บรักษาไว้ต่อเป็นเวลา 10 ปี 
นับจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลง 

 8.4 ส าหรับผู้รับเหมา เก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างและเก็บรักษาไว้ต่อเป็นเวลา 10 ปี นับจากวันที่สัญญาจ้างสิ้นสุด
ลง 

 8.5 ส าหรับผู้ขายสินค้า เก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาที่มีการซื้อขายและเก็บรักษาไว้ต่อเป็นเวลา 2 ปี นับจากวันที่ความสัมพันธ์ใน
ฐานะคู่ค้าสิ้นสุดลง 

 ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจ าเป็นตามวัตถุประสงค์และตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว  บริษัทฯ  จะ
ด าเนินการลบ ท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป อย่างไรก็ดีในกรณีที่มขี้อ
พิพาท การใช้สิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษา ข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อ
พิพาทนั้นจะได้มีค าสั่งหรือค าพิพากษาถึงที่สุด 
 ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจ
คาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม ( เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ป ี) 
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9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านควรทราบ โดยท่านสามารถยื่นค าร้องใช้สิทธิตามช่องทางการติดต่อที่บริษัท
ฯ ได้ให้ไว้ในหัวข้อ “ 12.วิธีการติดต่อ ” บริษัทฯ จะด าเนินการตามค าร้องขอของท่านโดยเร็วที่สุดไม่เกิน 30 วัน หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณและความซับซ้อนของค าร้องขอ 
 9.1 สิทธิในการถอนความยินยอม 
 ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้กับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ โดย
บริษัทฯ จะหยุดการประมวลผลข้อมูลของท่านโดยเร็วที่สุดรวมถึงอาจท าการลบข้อมูลของท่านออก เว้นแต่ในกรณีที่ บริษัทฯ ยังมีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด 
 9.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
 ท่านมีสิทธิขอทราบและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ ขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลที่ได้ ซึ่งบริษัทฯ จะ
ด าเนินการตามที่ท่านร้องขอภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ 
 9.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 
 ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ด าเนินการแก้ไขเพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
 9.4 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล 
 ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลที่เกี่ยวกับท่าน รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น หรือ ขอรับ
ข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่มีเหตุผลอื่นใดที่บริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินการได้ 
 9.5 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล 
 ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบ หรือ ท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ในกรณีดังนี้ 
 (ก) เมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่มีความจ าเป็นส าหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป 
 (ข) ท่านถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทฯ ไม่มีอ านาจตามกฎหมายที่จะท าการประมวลผลได้ 
 (ค) ท่านได้ท าการคัดค้านการประมวลผล 
 (ง) มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันมิชอบด้วยกฎหมาย 
 (จ) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คัดค้านการประมวลผลข้อมูล (นอกเหนือจากที ่เกี ่ยวข้องกับการคัดค้านการประมวลผลเพื่อ
วัตถุประสงค์เก่ียวกับการตลาดแบบตรง) และบริษัทฯ ไม่มีเหตุแห่งการอ้างการประมวลผลโดยประโยชน์อันชอบธรรม 

 9.6 สิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 ท่านมีสิทธิห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 (ก) เมื่อไม่มีความจ าเป็นในการประมวลผลอีกต่อไป แต่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลยังคงมีความจ าเป็นเพื่อการใช้สิทธิเรียกร้อง
ทางกฎหมาย 
 (ข) เป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันมิชอบด้วยกฎหมาย แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต้องการห้ามมิให้มีการประมวลผล
แทนการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของตน 
 (ค) เมื่ออยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ 
 (ง) เมื่ออยู่ในระหว่างการพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่ส าคัญยิ่งกว่า 

 9.7 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีดังนี้ 
 (ก) กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เก่ียวกับการตลาดแบบตรง 



8 
 

  DHP-ICL-32 Rev.00                                                                                                             วันท่ีบังคับใช้ 10 พฤศจิกายน 2565 

 (ข) กรณีที่เป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์หรือสถิติ 
เว้นแต่การจ าเป็นเพื่อการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
 (ค) กรณีที่เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ด้วยเหตุจ าเป็นเพื่อการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ เหตุจ าเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่บริษัทฯ ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่ส าคัญยิ่งกว่า 

 9.8 สิทธิในการร้องเรียน 
 ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกรณีที่บริษัทฯ ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทฯ กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

10. ความมัน่คงปลอดภยัในการเกบ็รกัษาข้อมลูสว่นบคุคล 

 บริษัทฯ ได้จัดท าและเลือกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสมและมีมาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจ ากัดการเข้าถึงข้อ มูลส่วนบุคคลของท่านจาก
พนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกน าไปใช้ เปิดเผย ท าลายหรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

11. คณะท างานเจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

 บริษัทฯ ได้มีการด าเนินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้งคณะท างานเจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( Data Protection Officer : DPO ) เพื่อตรวจสอบการด าเนินการของบริษัทที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล 

12. วธิีการตดิตอ่ 

 หากท่านต้องการติดต่อเพื่อขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล หรือหากมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อผ่านช่องทาง 
ดังนี ้

 บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จ ากัด (มหาชน) 

 99 ถนนสารคาม-วาปปีทุม ต าบลตลาด อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 

 หมายเลขโทรศัพท์ : 092-665-5656 

 อีเมล : info@dhouse.in.th 
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13. การเปลีย่นแปลงค าประกาศเกีย่วกบัความเปน็สว่นตวัฉบบันี ้

 บริษัทฯ อาจท าการเปลี่ยนแปลงค าประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ที่
เก่ียวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงขอแนะน าให้ท่านอ่านค าประกาศความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือใช้บริการจากบริษัทฯ หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................. 
( ผศ.ดร.ธีรพรรณ  อึ๊งภากรณ์ ) 
ประธานคณะกรรมการบริษัท 


