
นโยบายความเป็นส่วนตวั 

(Privacy Policy) 

บริษัท ดิจิตคอนโทรล จ ากัด ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า “บริษัท” ไดต้ระหนักและใหค้วามส าคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อ
เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทไดจ้ัดท านโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งแจง้

วิธีที่บริษัทจัดการกับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้ 

“ขอ้มูลส่วนบุคคล” คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าใหส้ามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึง
ขอ้มูลของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

  

1.การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

—  —บริษัทมีการจัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท ที่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยจัดเก็บขอ้มูลเท่าที่
จ าเป็นตามวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงต้องแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ต่อการใช้งานของท่าน โดยบริษัทจะเก็บรกัษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ การเก็บขอ้มูลจาก
แหล่งอ่ืนที่ไม่ใช่จากท่านโดยตรง บริษัทจะแจ้งการจัดเก็บให้ท่านทราบไม่เกิน 30 วัน หลังจากการจัดเก็บเพื่อขอความ
ยินยอมจากท่านตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564  

—  —ท่านสามารถเลือกว่าจะให้ขอ้มูลส่วนบุคคลแก่บริษัท หรือไม่ก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากท่านไม่ให้
ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท อาจมีบางบริการที่บริษัทไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้หากปราศจากขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่าน 

—  —การเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย ขอ้มูล เกี่ยวกับ เชือ้ชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา ปรชัญา พฤติกรรม
ทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม จะอยู่ภายใต้ความ
ยินยอมของท่านก่อนเท่านั้น (เวน้แต่บริษัทจะน าขอ้มูลดังกล่าวไปใชเ้พื่อการคุม้ครองแรงงาน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ 
สวัสดิการรกัษาพยาบาล ของลูกจา้ง หรือตามที่กฎหมายก าหนด)  

  

2.ขอ้มูลที่บริษัทเก็บรวบรวม 

—  —บริษัท ดิจิตคอนโทรล จ ากัด อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านผ่านหลายช่องทาง เช่น 

—  —2.1 เมื่อท่านสมัคร่วมกิจกรรมทางการตลาด, ติตามข่าวสาร, รับข้อเสนอพิเศษกับบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์หรือ
โทรศัพท ์บริษัทขอทราบขอ้มูลที่จ าเป็นดังต่อไปนี ้ ชื่อนามสกุล เบอรโ์ทรศัพท ์ อีเมล ที่อยู่ ไม่เก็บหมายเลขบัตรประชาชน
และบัตรเครดิต/เดบิต ทุกกรณี 

—  —2.2 เมื่อท่านติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสนใจบริการของบริษัท บริษัทอาจขอข้อมูลเกี่ยวกับท่าน เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์
โทรศัพท ์ 



—  —2.3 บริษัทอาจจัดเก็บบันทึกขอ้มูลการเขา้ออกเว็บไซต ์ (Log Files) ของท่าน โดยจะจัดเก็บขอ้มูลดังนี ้ หมายเลขไอพี 
(IP Address) หรือ เวลาการเขา้ใชง้าน เป็นตน้ 

—  —2.4 คุกกี ้

—  —เว็บไซต์ของบริษัท อาจใช้คุกกี้ในบางกรณี คุกกี้ คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บข้อมูลซึ่งแลกเปลี่ยนระหว่าง
คอมพิวเตอรข์องท่านและเว็บไซตข์องบริษัท บริษัทใชคุ้กกีเ้ฉพาะเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่านในครั้ง
ถัดไปที่ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซตข์องบริษัท 

—  —เมื่อท่านเขา้ใช้บริการเว็บบราวเซอร ์ท่านสามารถตั้งค่าเพื่อ ยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือปฏิเสธคุกกีท้ั้งหมด หรือแจง้
เตือนใหท้่านทราบเมื่อมีการส่งคุกกี ้ โดยท่านสามารถเขา้ไปตัง้ค่าที่เมนู “ความช่วยเหลือ” ในบราวเซอรข์องท่านเพื่อเรียนรู ้
วิธีการเปลี่ยนแปลงการใชคุ้กกีข้องท่านได้ โปรดทราบว่าการปิดการใช้งานคุกกีอ้าจส่งผลต่อการใช้งานบางบริการของ
ท่านได ้

  

3.ระยะเวลาการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล 

—  —บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในระยะเวลาที่จ าเป็นตามวัตถุประสงค์ ตราบเท่าที่บริษัทเก็บรกัษา
ขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยมีมาตรการรกัษาความปลอดภัยตามสมควรเพื่อป้องกันการเขา้ถึง การรวบรวม การใช ้การ
เปิดเผย การท าส าเนา การดัดแปลง การก าจัดข้อมูล หรือความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันโดยไม่ได้รับอนุญาต หากพน้
ระยะเวลาดังกล่าว บริษัทอาจจะลบหรือท าลายทิง้ซึ่งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านทันที 

  

4.วตัถุประสงคก์ารเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล 

—  —บริษัท จะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านได้ให้มา เพื่อด าเนินการตามความประสงค ์ ในการใหบ้ริการตาม
ธุรกรรมที่ตกลงระหว่างท่านกับบริษัท โดยทางบริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนใด
นอกเหนือจากที่ระบุไวข้ณะเก็บรวบรวมขอ้มูลดังกล่าว โดยทางบริษัทเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อวัตถุประสงคดั์งต่อไปนี้ 

—  —4.1 เมื่อท่านสมัคร่วมกิจกรรมทางการตลาด, ติตามข่าวสาร, รบัขอ้เสนอพิเศษกับบริษัท 

—  —4.2 เพื่อติดต่อและใหบ้ริการ หรือตอบค าถามตามที่ท่านรอ้งขอ 

—  —4.3 เพื่อรวบรวมขอ้มูลเป็นฐานขอ้มูลของบริษัท หรือขอ้มูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจ านวนผูเ้ยี่ยมชมเว็บไซต์ 

—  —4.4 การกระท าอ่ืนที่ท่านใหค้วามยินยอม 

—  —4.5 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอ้ยกเวน้ตามกฎหมาย 

  

5.การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 



—  —บริษัท จะไม่น าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก เวน้แต่กรณีดังนี้ 

—  —5.1 ไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล 

—  —5.2 ค าสั่งศาล พนักงานเจา้หนา้ที่ หรือ กฎหมาย ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดังกล่าว 

—  —โปรดทราบว่า บริษัทอาจส่งต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างบริษัทในเครือ บริษัท ดิจิตคอนโทรล จ ากัด ดว้ยกัน 
เพื่อการให้บริการแก่ท่านอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยข้อมูลที่อาจส่งต่อได้แก่ ชื่อลูกค้า ที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท ์หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล ชื่อบริษัท (องคก์ร) ต าแหน่งงาน และขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกับการขาย โดยจะ
เปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงคใ์นการบริการเท่านั้น 

—  —เว็บไซตข์องบริษัท อาจมีลิงกไ์ปยังเว็บไซต์อ่ืน ๆ โปรดทราบว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ใชโ้ดยเว็บไซตอ่ื์น นอกเหนือจากเว็บของบริษัทเอง 

  

6.การรกัษาความมั่นคงปลอดภัย 

 

—  —ทางบริษัทมีมาตรการในการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยขอ้มูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ดังนี้ 

—  —6.1 บริษัทป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย การเขา้ถึง ท าลาย ใช ้ดัดแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้
รบัอนุญาต 

—  —6.2 บริษัทจ ากัดบุคคคนผูเ้ขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลไวส้ าหรบัพนักงาน ลูกจา้ง ที่จ าเป็นตอ้งทราบขอ้มูลนั้นเพื่อท าการ
ประมวลผลข้อมูลให้โดยที่บุคคลเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับตามสัญญาอย่าง
เขม้งวด 

—  —6.3 ในกรณีที่ บริษัท ว่าจา้งบริษัทอ่ืน ๆ เพื่อใหบ้ริการในนามของบริษัทฯ และมอบหมายใหบ้ริษัทเหล่านั้นรบัผิดชอบ
ในการจัดการกับขอ้มูลส่วนบุคคล บริษัทจะเลือกผูร้บัเหมาช่วงที่เหมาะสมและก าหนดใหบ้ริษัทดังกล่าวลงนามในขอ้ตกลง
ทั้งหมดที่จ าเป็นเกี่ยวกับการจัดการขอ้มูลส่วนบุคคล 

—  —6.4 การเขา้รหัส บริษัทใชก้ารเขา้รหัสแบบ Secure Sockets Layer (SSL) เพื่อใหแ้น่ใจไดว้่าการส่งผ่านข้อมูลส่วน
บุคคลของคุณอย่างปลอดภัย 

  

7.สิทธิของเจา้ของขอ้มูล 
 

—   —เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ ดั ง ต่ อไปนี้  โดยสามารถแจ้งให้ทางบริษัททราบ ผ่านช่อ งทาง อี เ มล 
marketing@vichai.group หรือผ่าน Call Center เพื่อแจง้ความประสงคดั์งกล่าว 

—  —7.1 การคัดคา้นหรือเพิกถอนความยินยอม 



—  —-  –7.1.1 ท่านมีสิทธิโตแ้ยง้ หรือ คัดคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูล 

—  —บริษัทจะด าเนินการตามค าขอของท่านและจะไม่ เก็บรวบรวม เปิดเผย ส่งต่อ หรือน าไปใชซ้ึ่งขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านอีกต่อไป 

—  —การเพิกถอนความยินยอมนั้น อาจมีบางบริการที่บริษัทไม่สามารถให้บริการแก่ท่านไดห้ากปราศจากความยินยอม
ของท่าน ทั้งนีบ้ริษัทจะแจง้ใหท้ราบถึงผลของการเพิกถอนความยินยอมภายหลังจากที่บริษัทไดร้บัค ารอ้งขอเพิกถอน  

—  —7.2 การเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านสามารถขอส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน โดยบริษัทจะน าส่งขอ้มูลส่วน
บุคคลใหแ้ก่ท่านภายในก าหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่มีการส่งค าขอถึงบริษัท 

—  —7.3 การแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านสามารถขอใหบ้ริษัทแกไ้ขขอ้ผิดพลาดหรือขอ้มูลที่ขาดหายในขอ้มูลส่วนบุคคล 

—  —7.4 ขอใหร้ะงับการใช ้หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

—  —7.5 การลบขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านสามารถขอใหด้ าเนินการลบ หรือ ท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  

—  —7.6 การขอใหเ้ปิดเผยถึงการไดม้าซึ่งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

—  —7.7 การขอใหถ้่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

8.ติดต่อเรา 

บริษัท ดิจิตคอนโทรล จ ากัด 

6/4 ถนน หัวหมาก แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  

โทรศัพท ์: (02) 715-0803 
อีเมล ์: digitpro@vichai.group 

  

หมายเหตุ : 

● การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ทางบริษัทอาจแกไ้ขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่แจง้ล่วงหน้า 
โดยประกาศบนเว็บไซต์พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครัง้ล่าสุด โดยถือว่าท่านยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแลว้ ทาง
บริษัทจะไม่แจง้การแกไ้ขดังกล่าวใหท้่านทราบเป็นรายบุคคล 

● แนวปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

 


