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ประกาศความเป�นส�วนตัวสำหรับลูกค�า และบุคคลท่ัวไปของบริษัทฯ                                                          
หรือมีความเก่ียวข�องกับบริษัทฯ ของ บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร( (ประเทศไทย) จำกัด 

 บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร� (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ได�ให�ความสำคัญกับการคุ�มครองข�อมูล
ส*วนบุคคลของลูกค�า และบุคคลท่ัวไปของบริษัทฯ หรือมีความเก่ียวข�องกับบริษัทฯ โดยประกาศความเป1น
ส*วนตัวฉบับนี้ได�อธิบายแนวปฏิบัติเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช� และ/หรือเป8ดเผยข�อมูลส*วนบุคคล รวมถึง
สิทธิต*างๆ ของเจ�าของข�อมูลส*วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส*วนบุคคล พ.ศ. 2562 

1. ขอบเขตการมีผลใช�บังคับ 
1.1. บุคคลท่ีประกาศฯ มีผลใช�บังคับ 
      ประกาศนี้มีผลใช�บังคับกับลูกค�า และบุคคลทั่วไปของบริษัทฯ หรือมีความเกี่ยวข�องกับบริษัทฯ 

ไม*ว*าทางตรงหรือทางอ�อม (“ท*าน”) โดยแบ*งออกได�ดังนี้ 
 
ข�อท่ี ประเภทบุคคล รายละเอียดโดยและตัวอย�างสังเขป 
1.1.1 ลูกค�าท่ีเป�นบุคคลธรรมดา  หมายถึง บุคคลที่จะเป�น/เป�น/เคยเป�น ผู �ซ้ือ

สินค�า ใช�บริการ อุดหนุน ได�รับประโยชน( หรือ
การอ่ืนใดในทำนองเดียวกัน จากบริษัทฯ บริษัท
ภายในเครือ รวมถึงแต�ไม�จำกัดที่บริษัทฯ ได�ไป
ว�าจ�างบุคคลอ่ืนหรือนิติบุคคลให�กระทำแทน/ใน
นามบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นในทำนองเดียวกัน 
เช�น 

 ผู�ซ้ือ ผู�เช�า ผู�เช�าซ้ือ 

 ผู�เข�ามาติดต�อ/สอบถาม เกี่ยวกับการ
เข �าร ับบร ิการของบร ิษ ัทฯ หร ือ ท่ี
เก่ียวข�องกับบริษัทฯ  
เป�นต�น 

1.1.2 ลูกค�าท่ีเป�นนิติบุคคล หมายถึง บุคคล ผู�แทน ตัวแทน รวมถึงแต�ไม�
จำกัดผู�รับมอบอำนาจ จากนิติบุคคลที่จะเป�น/
เป�น/เคยเป�น ผู�ซื้อสินค�า ตัวแทนจำหน�าย ผู�ค�า
ปลีก ผู�ใช�บริการ อุดหนุน ได�รับประโยชน( จาก
บริษัทฯ บริษัทภายในเครือ รวมถึงแต�ไม�จำกดัท่ี
บริษัทฯได�ไปว�าจ�างบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลให�
กระทำแทน/ในนามบริษัทฯ หรือบุคคลอื ่นใน
ทำนองเดียวกัน เช�น 

 ผู�ถือหุ�น 
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ข�อท่ี ประเภทบุคคล รายละเอียดโดยและตัวอย�างสังเขป 

 ผู�บริหารระดับสูง 

 กรรมการผู�จัดการ 

 ผู�จัดการท่ัวไป  

 ผู�ประสานงาน 

 พนักงานหรือเจ�าหน�าที ่ ที ่ได�รับมอบ
อำนาจหรือมอบหมาย 

เป�นต�น 
 

1.1.3 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวข�องหรือมีความสัมพันธ(อ่ืนใดกับ 
บริษัทฯ 

หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล รวมถึง
แต�ไม�จำกัดผู�แทน ตัวแทน ผู�รับมอบอำนาจ ผู�
ประสานงานของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
นั้น ซึ่งมีความเกี่ยวข�อง หรือมีความสัมพันธ(อ่ืน
ใดกับบริษัทฯ จากบริษัทฯ บริษัทภายในเครือ 
รวมถึงแต�ไม�จำกัดที่บริษัทฯ ได�ไปว�าจ�างบุคคล
อื่นหรือนิติบุคคลให�กระทำแทน/ในนามบริษัทฯ 
หรือบุคคลอ่ืนในทำนองเดียวกัน เช�น 

 ลูกจ�าง พนักงาน เจ�าหน�าที่ บุคลากร
ภายใน ผู�ท่ีมาปฏิบัติงานให�กับบริษัทฯ 

 บุตร บิดามารดา คู �สมรส สมาชิกใน
ครอบครัว  

 บุคคลอ�างอิงหรือให�การรับรอง  

 ผู�ค้ำประกัน ผู�จำนำ ผู�จำนอง 

 ลูกหนี้ เจ�าหนี้  

 ตัวแทน ผู�แทน ผู�ประสานงาน ผู�ได�รับ
มอบอำนาจ ผู�ได�รับมอบหมาย 

เป�นต�น 
1.1.4 บุคคลธรรมดาท่ัวไป  บุคคลอื่น ๆ นอกเหนือจากบุคคลตามข�อ 1.1.1 

– 1.1.3 ผู�เก่ียวข�องหรือมีความสัมพันธ(ใด ๆ กับ
บริษัทฯ บริษัทภายในเครือ รวมถึงแต�ไม�จำกดัท่ี
บริษัทฯ ได�ไปว�าจ�างบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลให�
กระทำแทน/ในนามบริษัทฯ หรือบุคคลอื ่นใน
ทำนองเดียวกัน ไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางอ�อม 
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2.  ข�อมูลท่ีมีการเก็บรวบรวม 
     2.1  แหล�งท่ีมาของข�อมูล 

      2.1.1 ได�รับข�อมูลส�วนบุคคลจากท�านโดยตรง 
              บริษัทฯ ได�รับข�อมูลส*วนบุคคลจากท*านโดยตรงผ*านข้ันตอนท่ีมีข้ึนหรือจัดทำข้ึนเพ่ือการดำเนินการ

ใดๆ ระหว*างท*านกับบริษัทฯ รวมถึงแต*ไม*จำกัดที่มีความเกี่ยวข�องกับบริษัทฯ  ผ*านช*องทางต*างๆ ที่บริษัทฯ ได�
จัดเตรียมไว� เช*น  เว็บไซต� อีเมล� แอพพลิเคชั ่น เฟสบุ Dค (Facebook) ทางแอพพลิเคชั ่นไลน� (Line Official 
Account) โทรศัพท� โทรสาร ข�อความ (SMS) แบบสอบถาม ใบลงทะเบียน ใบสมัครใช�บริการ ใบส*งสินค�า หรือ
ช*องทางอ่ืนใด  

      2.1.2 ได�รับข�อมูลส�วนบุคคลจากแหล�งอ่ืน 
              บริษัทฯ อาจได�รับข�อมูลของท*านจากแหล*งอื่น เช*น  บุคคลที่ท*านได�อ�างอิงหรือผู�ให�การรับรอง 

บริษัทภายในเครือ ตัวแทนจำหน*าย พันธมิตรทางธุรกิจ หรือจากการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของท*าน เช*น 
จากมหาวิทยาลัยที่ท*านจบการศึกษา หน*วยงานหรือองค�กรที่ท*านปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงาน หน*วยงานราชการ 
เป1นต�น  

      2.1.3 ข�อมูลส�วนบุคคลของบุคคลท่ีสาม 
               บริษัทฯ อาจได�รับข�อมูลจากบุคคลท่ีสามซ่ึงมีความเก่ียวข�องกับท*านโดยท*านเป1นผู�ให�ข�อมูลดังกล*าว

กับบริษัทฯ เช*น คู*สมรส บุตร บิดามารดา สมาชิกภายในครอบครัว ผู�ถือหุ�น ผู�มอบอำนาจ บุคคลอ�างอิง ผู�ค้ำประกัน 
หรือผู�ติดต*อในกรณีฉุกเฉิน โดยบริษัทฯ เก็บรวมรวบข�อมูลของบุคคลท่ีเก่ียวข�องกับท*านเพ่ือประโยชน�แก*ตัวท*าน  

               ท้ังนี้ท*านจะต�องแจ�งให�บุคคลท่ีสามซ่ึงมีความเก่ียวข�องกับท*านทราบถึงประกาศคุ�มครองข�อมูลส*วน
บุคคลฯ ฉบับนี้ รวมทั้งท*านจะต�องแจ�งให�บุคคลที่สามทราบถึงสิทธิเกี่ยวกับข�อมูลส*วนบุคคลของบุคคลที่สามตาม
พระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส*วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 
3.  ประเภทข�อมูลส�วนบุคคลท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวม 

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช� และ/หรือเป8ดเผย ข�อมูลส*วนบุคคลของท*านเท*าที่จำเป1นเพื่อให�บรรลุวัตถุประสงค�ของ 
บริษัทฯ ในข�อ 6 เท*านั้น  

ท้ังนี้ข�อมูลส*วนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวมจะเป1นไปตามความสัมพันธ�ระหว*างท*านกับบริษัทฯ เป1นรายกรณีไป 
โดยข�อมูลส*วนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวมแบ*งออกเป1น 2 ประเภท ดังนี้ 

3.1 ข�อมูลท่ัวไป ได�แก*ข�อมูลดังต*อไปนี้ 
3.1.1  ข�อมูลส�วนบุคคลของบุคคลธรรมดา คือ บุคคลธรรมดาท่ีมีความเก่ียวข�องกับบริษัทฯ หรือบุคคล 
         ท่ัวไป 

ข�อท่ี ประเภทของข�อมูล ตัวอย�างข�อมูล 
3.1.1.1 ข�อมูลส�วนบุคคล - ช่ือ นามสกุล  

- ลายมือช่ือ 
- รูปถ�าย 
- เพศ อายุ วันเดือนปAเกิด 
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ข�อท่ี ประเภทของข�อมูล ตัวอย�างข�อมูล 
- สัญชาติ ประเทศท่ีพำนักอาศัย  
- ข�อมูลเอกสารที่ออกโดยหน�วยงานราชการที่ใช�ในการ

ระบุและยืนยันตัวตน เช�น สำเนาบัตรประชาชน สำเนา
หนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ�าน สำเนาใบอนุญาต
ขับรถ เป�นต�น 

3.1.1.2 ข�อมูลติดต�อ - ท่ีอยู�ตามเอกสารสำคัญ ท่ีอยู�ตามปCจจุบัน สถานท่ี
ทำงาน  

- หมายเลขโทรศัพท( อีเมล(   
- รูปถ�ายท่ีอยู�อาศัย/สถานท่ีส�งมอบสินค�า  
- ช่ือหรือบัญชีผู�เข�าใช�งานสำหรับการติดต�อทาง

อิเล็กทรอนิกส(/สังคมออนไลน(ต�าง ๆ เช�น ไอดีไลน(  
(ID Line), เฟสบุLค (Facebook) เป�นต�น 

3.1.1.3 ข�อมูลทางการเงินและการทำ
ธุรกรรม  

- เลขท่ีบัญชีธนาคาร   
- ข�อมูลรายได�  
- เลขประจำตัวผู�เสียภาษีอากร  
- ข�อมูลการสมัครใช�ช�องทาง ผลิตภัณฑ( และ/หรือ

บริการ  
- ข�อมูลประกอบการใช�ผลิตภัณฑ(/บริการ เช�น รหัส

ลูกค�า หมายเลขรหัสสินค�า ข�อมูลรถยนต( รูปทะเบียน
รถ ข�อมูลเช็ค ข�อมูลที่ปรากฏในใบรับสินค�า ข�อมูลตั๋ว
แลกเงิน ข�อมูลคะแนนสะสมเพื่อรับของรางวัล ข�อมูล
ทางการค�า คำส่ังซ้ือสินค�า สัญญาค้ำประกัน เป�นต�น  

3.1.1.4 ข�อมูลทางเทคนิค - ข�อมูลการใช�งานแอปพลิเคช่ันของบริษัทฯ 
- หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร( (IP address)  
- คุกก้ี (Cookies ID)   
- ข�อมูลการเข�าสู�ระบบ (Log – in) ระยะเวลาที่เข�าถึง 

การใช�งานและระยะเวลาการใช�งานแอปพลิเคชั่นและ
เว็บไซต( ประวัติการค�นหา ข�อมูลการเรียกดู  

- ภาพจากกล�องวงจรป\ด  
3.1.1.5 ข�อมูลอ่ืน ๆ - บันทึกการสื ่อสารหรือการตอบโต�ระหว�างท�านกับ

บริษัทฯ ในการให�รายละเอียดเรื ่องการให�บริการ 
สอบถามความพึงพอใจ ประเมินผลการให�บริหาร การ
ตรวจสอบเรื่องร�องเรียน  

- ข�อมูลการลงทะเบียนเข�าร�วมกิจกรรมของบริษัท  
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3.1.2  ข�อมูลส�วนบุคคลของนิติบุคคล คือ บุคคลธรรมดาท่ีมีความเก่ียวข�องกับนิติบุคคล ซ่ึงนิติบุคคลนั้น

มีความเก่ียวข�องกับบริษัทฯ เช*น กรรมการผู�จัดการ ผู�ถือหุ�น ผู�บริหารระดับสูง ผู�รับมอบอำนาจ เป1นต�น  
ข�อท่ี ประเภทของข�อมูล ตัวอย�างข�อมูล 

3.1.2.1 ข�อมูลส�วนบุคคล - ช่ือ นามสกุล  
- ลายมือช่ือ  
- รูปถ�าย 
- เพศ อายุ วันเดือนปAเกิด 
- สัญชาติ ประเทศท่ีพำนักอาศัย  
- สถานภาพการสมรส 
- ข�อมูลเอกสารที่ออกโดยหน�วยงานราชการที่ใช�ในการ

ระบุและยืนยันตัวตน เช�น สำเนาบัตรประชาชน สำเนา
หนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ�าน เป�นต�น 

3.1.2.2 ข�อมูลติดต�อ - ที ่อยู�ตามเอกสารสำคัญ ที ่อยู �ตามเอกสารปCจจ ุบัน 
สถานท่ีทำงาน  

- หมายเลขโทรศัพท( อีเมล(   
- รูปถ�ายร�านค�า/สำนักงาน  

3.1.2.3 ข�อมูลการทำงาน  - อาชีพและสาขาอาชีพ 
- ตำแหน�ง  
- รายละเอียดงาน ประเภทธุรกิจ 

3.1.2.4  ข�อมูลท่ีปรากฎในเอกสาร
ประกอบการทำธุรกรรม  

- หนังสือรับรองบริษัท 
- บัญชีรายช่ือผู�ถือหุ�น 
- หนังสือมอบอำนาจ 
- หนังสือจดทะเบียนพาณิชย( 
- ภพ.20, ภพ.09 
- บัตรประจำตัวผู�เสียภาษีอากร 

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 

3.1.2.5 ข�อมูลอ่ืนๆ - ข�อมูลท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช� และ/หรือเป\ดเผยโดย
เกี ่ยวข�องกับความสัมพันธ(ระหว�างบริษัทฯ กับนิติ
บุคคล เช�น ข�อมูลที่นิติบุคคลให�แก�บริษัทฯ ในการทำ
สัญญา/การใช�บริการ รายละเอียดเรื่องร�องเรียนหรือ
การออกความเห็น ผลประเมินการสำรวจความคิดเห็น 
ข�อมูลการลงทะเบียนเข�าร �วมกิจกรรมกับบริษัทฯ  
เป�นต�น 
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3.2. ข�อมูลส�วนบุคคลอ�อนไหว (Sensitive Data) 
       ข�อมูลส*วนบุคคลอ*อนไหว หมายถึง ข�อมูลส*วนบุคคลที่ได�กำหนดไว�ตามมาตรา 26 พระราชบัญญัติ

คุ�มครองข�อมูลส*วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ไม*มีจุดประสงค�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลส*วนบุคคลอ*อนไหวของท*าน 
ยกเว�นแต*เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�ในข�อ 6 เท*านั้น เช*น ข�อมูลสุขภาพจากผลตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-
19) ข�อมูลอุณหภูมิร*างกาย ข�อมูลผลการฉีดวัคซีน เป1นต�น  
    ในกรณีบริษัทฯเรียกเก็บสำเนาบัตรประชาชนของท*าน ยกเว�นแต*กรณีท่ีบริษัทฯ เก็บสำเนาบัตรประชาชน 
ของท*านโดยมีความจำเป1นจะต�องใช�ข�อมูลศาสนา และ/หรือหมู*โลหิต บริษัทฯ ขอให�ท*านทำข�อมูลต*อไปนี้เป1นข�อมูล
ท่ีไม*สามารถมองเห็นได�  โดยขอให�ท*านขีดฆ*าข�อมูลศาสนา  และ/หรือ  หมู*โลหิตท่ีปรากฎอยู*บนหน�าสำเนาบัตร
ประชาชน เนื่องจากบริษัทฯ ไม*มีจุดประสงค�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลดังกล*าวซ่ึงเป1นข�อมูลส*วนบุคคลอ*อนไหวจาก
ท*าน ในกรณีท่ีท*านไม*ได�ทำการขีดฆ*า บริษัทฯ จะถือว*าท*านยินยอมให�บริษัทฯ ขีดฆ*าข�อมูลดังกล*าวได�เอง   
 
4. การเก็บข�อมูลส�วนบุคคลของผู�เยาว( คนไร�ความสามารถ หรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 

ในกรณีท่ีท*านเป1นผู�เยาว� คนไร�ความสามารถ หรือคนเสมือนไร�ความสามารถ บริษัทฯ ไม*มีจุดประสงค�ในการ
เก็บรวบรวมข�อมูลส*วนบุคคลของผู�เยาว� คนไร�ความสามารถ หรือคนเสมือนไร�ความสามารถ เว�นแต*ได�รับความ
ยินยอมจากผู�ใช�อำนาจปกครอง หรือผู�อนุบาล หรือผู�พิทักษ� แล�วแต*กรณี ในกรณีท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวมข�อมูลของ
ผู�เยาว� คนไร�ความสามารถ หรือคนเสมือนไร�ความสามารถ โดยปราศจากความยินยอมของบุคคลดังกล*าว บริษัทฯ 
จะทำการลบหรือทำลายข�อมูลส*วนบุคคลดังกล*าวทันที เว�นแต*เป1นกรณีท่ีมีฐานทางกฎหมายให�อำนาจบริษัทฯ ทำ
การเก็บรวบรวม ใช� และ/หรือเป8ดเผยข�อมูลส*วนบุคคลได�โดยไม*ต�องขอความยินยอม ท้ังนี้บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม 
ใช� และ/หรือเป8ดเผยข�อมูลท่ีจำเป1นเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีเก่ียวข�องกับท*านและบริษัทฯ เท*านั้น  

 
5. วิธีการเก็บรักษาข�อมูลส�วนบุคคล 

บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรักษาข�อมูลส*วนบุคคลในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส� และมีการเก็บรักษา
ข�อมูลส*วนบุคคลของท*านดังต*อไปนี้ 

5.1. เซิร�ฟเวอร�ของบริษัทฯ ในประเทศไทย 
5.2. เซิร�ฟเวอร�ของบริษัทฯ ในต*างประเทศ 

 
6. วัตถุประสงค(ในการเก็บรวบรวม ใช� และ/หรือเป\ดเผยข�อมูลส�วนบุคคล  

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค�ในการเก็บรวบรวม ใช� และ/หรือเป8ดเผยข�อมูลส*วนบุคคลของท*าน และมีฐานทาง
กฎหมาย ดังนี้ 

ท้ังนี้วัตถุประสงค�และฐานทางกฎหมายจะเป1นไปตามความสัมพันธ�ระหว*างท*านกับบริษัทฯ  จึงขอให�เลือกใช�
วัตถุประสงค�และฐานทางกฎหมายเป1นรายกรณีไป  
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ข�อท่ี วัตถุประสงค( ฐานทางกฎหมาย 
6.1 เพื ่อเป�นช�องทางสื ่อสารและ/หรือติตต�อท�าน ในการให�

คำปรึกษา แนะนำ ผลิตภัณฑ( การให�บริการ กิจกรรมท่ี 
บริษัทฯ จัดทำขึ้นและ/หรือที่เกี่ยวข�องกับบริษัทฯ ที่ท�าน
อาจสนใจหรือตรงกับความต�องการของท�าน เช�น การ
นำเสนอผลิตภัณฑ( การบริการ โครงการ หรือกิจกรรมท่ี
ท�านอาจสนใจผ�านทางอีเมล( (E-mail) ทางโทรศัพท( ทาง
จดหมาย ทางข�อความ (SMS) ทางแอพพลิเคชั ่นไลน( 
(Line Official Account) เป�นต�น 

ความจำเป�นเพ่ือประโยชน(โดย
ชอบด�วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 

6.2 เพื ่อการพิจารณา และ/หรือการตรวจสอบคุณสมบัติ 
ประวัติ เอกสารอ�างอิง และ/หรือบุคคลอ�างอิง/รับรอง เม่ือ
ท�านประสงค(ซื้อผลิตภัณฑ( เข�ารับการบริการ เข�าร�วม/มี
ส�วนร�วมโครงการ กิจกรรมใดๆ ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นและ/
หรือท่ีเก่ียวข�องกับบริษัทฯ  

 การออกใบส่ังขาย (Sale Order),การส่ังซ้ือสินค�า, 
การจ ัดทำส ัญญาซ ื ้อขายและการตรวจสอบ
เอกสารแนบท�ายสัญญา  

 การตรวจสอบหนังสือมอบอำนาจ และเอกสาร
ประกอบการทำหนังสือมอบอำนาจ เช�น บัตร
ประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ�าน  

 การตรวจสอบหนังสือรับรองบริษัท/บัญชีรายชื่อผู�
ถือหุ�น 

 การตรวจสอบความถูกต�องของการทำสัญญาค้ำ
ประกันโดยวิธีการต�างๆ เช�น การวางหนังสือค้ำ
ประกันท่ีธนาคารเป�นผู�ออกให�  

 เพื่อการยืนยันตัวท�านเมื่อท�านเป�นผู�ชนะได�รับของ
รางวัลจากการเข�าร�วมกิจกรรมของบริษัทฯ 
เป�นต�น  

 

การปฏิบัติตามสัญญา 
(Contractual Basis) 
ความจำเป�นเพ่ือประโยชน(โดย
ชอบด�วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 
 

6.3 เพ่ือการพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินความเส่ียง และ/หรือ
พิจารณาอนุมัติ การซื้อผลิตภัณฑ( เข�ารับการบริการ เข�า
ร�วม/มีส�วนร�วมโครงการ กิจกรรมใดๆ ของท�าน ที่บริษัทฯ 
จัดทำข้ึนและ/หรือท่ีเก่ียวข�องกับบริษัทฯ เช�น  

การปฏิบัติตามสัญญา 
(Contractual Basis) 
ความจำเป�นเพ่ือประโยชน(โดย
ชอบด�วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 
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 เพื่อจัดทำบัญชีผู�ใช�งานบนเว็บไซต(ให�กับท�านใน
การเข�าใช�บริการของบริษัทฯ 

 เพื่อการวิเคราะห(และประเมินผลิตภัณฑ(หรือการ
บริการที ่เหมาะสมต�อความต�องการ/คำขอของ
ท�าน 
เป�นต�น 

 

6.4 เพื่อให�การปฏิบัติตามสัญญา และ/หรือคำอนุญาตให�เข�า
ร�วม/มีส�วนร�วม การซื้อผลิตภัณฑ( เข�ารับการบริการ เข�า
ร�วม/มีส�วนร�วมโครงการ การได�รับสิทธิประโยชน( กิจกรรม
ใดๆ ของท�าน ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นและ/หรือที่เกี่ยวข�องกับ
บริษัทฯ ให�เกิดข้ึนมีได�โดยตลอด เช�น  

 เพ่ือการเป\ดบัญชีลูกค�าใหม�  

 เพ่ือการพิจารณาสินเช่ือให�กับท�าน 

 การอนุมัติบัญชีผู �ใช�งานของท�านในการเข�ารับ
บริการของบริษัทฯ ผ�านทางแอพพลิเคช่ัน 

 เพ่ือการติดตั้งและส�งมอบงาน 

 เพ่ือการอธิบายวิธีการใช�งานสินค�า 

 เพื ่อการจัดเก็บประวัติการสั ่งซื ้อสินค�า/การใช�
บริการของท�าน 

 เพื ่อการเข�าไปซ�อมแซมสินค�าที ่ชำรุดหรือการ
บำรุงรักษาสินค�า  

 เพื่อการออกใบรับรองว�าสินค�ามีความปลอดภัย
หรือเป�นไปตามท่ีมาตรฐานกำหนด 

 เพื่อการแจ�งวันเข�าให�บริการ/การบำรุงรักษา เช�น 
การแจ�งรายช่ือผู�เข�าประสานงานในการติดตั้งลิฟต(
และระบบบันไดเล ื ่อน, การแจ �งล ูกค �าในการ
จัดเตรียมระบบไฟฟpาเพื่อใช�ในการทดสอบระบบ
ลิฟต(และบันไดเลื ่อน, การแจ�งลูกค�าขออนุมัติ
ทดสอบระบบลิฟต(/บันไดเลื่อนด�วยไฟฟpาชั่วคราว 
เป�นต�น 

 เพ่ือการติดตามทวงถามให�ชำระหนี้ 
เป�นต�น 

การปฏิบัติตามสัญญา 
(Contractual Basis) 
ความจำเป�นเพ่ือประโยชน(โดย
ชอบด�วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 
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ข�อท่ี วัตถุประสงค( ฐานทางกฎหมาย 
6.5 เพื่อการให�คำแนะนำภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ( เข�ารับการ

บริการ เข�าร�วม/มีส�วนร�วมโครงการ กิจกรรมใดๆ ของท�าน 
ท่ีบริษัทฯ จัดทำข้ึนและ/หรือท่ีเก่ียวข�องกับบริษัทฯ เพ่ือให�
เกิดประโยชน(สูงสุดแก�ตัวท�าน เช�น  

 การแนะนำวิธ ีการใช�งานผลิตภ ัณฑ(ผ �านทาง
แอพพลิเคชั่นไลน( (Line Official Account) เม่ือ
ลูกค�าร�องขอ 
เป�นต�น 

การปฏิบัติตามสัญญา 
(Contractual Basis) 
ความจำเป�นเพ่ือประโยชน(โดย
ชอบด�วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 
 

6.6 เพื ่อการดำเนินการต�างๆ ในขั ้นตอนของกระบวนการ
เกี่ยวกับการทำธุรกรรมและ/หรือการชำระเงิน เช�น การ
ออกใบแจ�งการชำระหนี้ การวางบิล/ใบชำระหนี้ การโอน
เง ิน การชำระค �าธรรมเน ียม การชำระหน ี ้  การทำ
ใบเสร็จรับเงิน การจัดทำใบกำกับภาษี การหักภาษี ณ ท่ี
จ�าย การตัดบัญชีลูกหนี้เป�นหนี้สูญ การทำบันทึกตั้งเจ�าหนี้
ในประเทศ/ต�างประเทศ การทำรายงายภาษีขาย/ภาษีซ้ือ 
การทำใบลดหนี้/ใบเพ่ิมหนี้ การทำใบส�งสินค�า เป�นต�น 

 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 
(Legal Obligation) 
การปฏิบัติตามสัญญา 
(Contractual Basis) 
ความจำเป�นเพ่ือประโยชน(โดย
ชอบด�วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 
 

6.7 เพ่ือการสำรวจ ประเมิน วัดผลความพึงพอใจ/ข�อเสนอแนะ
ของท�านภายหลังการเข�ารับซื ้อผลิตภัณฑ( เข�ารับการ
บริการ เข�าร�วม/มีส�วนร�วมโครงการ กิจกรรมใดๆ เช�น การ
ส�งแบบสอบถามความพึงพอใจหลังเข�ารับบริการผ�านทาง
อีเมล( (E-mail) ทางโทรศัพท( ทางจดหมาย ทางข�อความ 
เป�นต�น  

ความจำเป�นเพ่ือประโยชน(โดย
ชอบด�วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 
 

6.8 เพื ่อการทำกิจกรรมทางการตลาดที ่ไม�ต�องอาศัยความ
ยินยอมของท�านตามกฎหมาย เช�น  

 การจัดเก็บข�อมูลเพื่อนำไปทำแคมเปญ/วิเคราะห(
สิทธิประโยชน(ที่ลูกค�าจะได�รับหากใช�บริการของ
บริษัทฯ ต�อไป 

 การนำเสนอสินค�าที่ใกล�เคียงกับความต�องการของ
ท�านเม่ือสัญญาเดิมใกล�จะหมด 
เป�นต�น 

ความจำเป�นเพ่ือประโยชน(โดย
ชอบด�วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 

6.9 เพ่ือการดำเนินการภายในท่ีเก่ียวข�อง เช�น  

 การติดต�อประสานงานระหว�างหน�วยงานภายใน
และภายนอกบริษัทฯ  

ความจำเป�นเพ่ือประโยชน(โดย
ชอบด�วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 
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ข�อท่ี วัตถุประสงค( ฐานทางกฎหมาย 

 เพ่ือการจัดทำแฟpมประวัติ  

 เพ่ือการขอให�ผู�มีอำนาจในบริษัทฯ อนุมัติ 
คำร�องขอ 

 เพ่ือการทำรายงานภายในบริษัทฯ 
เป�นต�น 

6.10 เพื่อการกำกับดูแล การตรวจสอบภายใน ประเมินความ
เสี ่ยงของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทภายในเครือ เพื ่อให�
บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค(ในการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุม 
และการกำกับดูแลอย�างเป�นระบบและระเบียบ  
 

ความจำเป�นเพ่ือประโยชน(โดย
ชอบด�วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 

6.11 เพื ่อการบริหารจัดการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
บริษัทฯ เช�น การดำเนินตามคำร�องขอของท�านเมื่อท�าน
ขอให�ใช�สิทธิในฐานะเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคล การทำให�
ข�อมูลส�วนบุคคลของท�านมีความถูกต�องเป�นปCจจุบัน  
เป�นต�น  

การปฏิบัติตามกฎหมาย 
(Legal Obligation) 
ความจำเป�นเพ่ือประโยชน(โดย
ชอบด�วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 
 

6.12 เพื ่อการดำเนินการรักษาความปลอดภัยภายในบริษัทฯ 
รวมถึงแต�ไม�จำกัดบริเวณโดยรอบ บริษัทฯ อาจมีการ
บันทึกภาพของท�านผ�านทางระบบกล�องวงจรป\ด (CCTV)  

ความจำเป�นเพ่ือประโยชน(โดย
ชอบด�วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 

6.13 เพื่อการรักษาความปลอดภัย ปกปpอง ปpองกัน รักษา ชีวิต
และอนามัยของท�าน และ/หรือทรัพย(สินของท�าน รวมถึง
แต�ไม�จำกัดทรัพย(สินของบริษัทฯ หรือที ่เกี ่ยวข�องกับ 
บริษัทฯ 

ความจำเป�นเพ่ือประโยชน(โดย
ชอบด�วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 

6.14 เพื ่อการดำเนินการต�างๆ ในการพิจารณา ตรวจสอบ  
สอบสวน รวมถึงแต�ไม�จำกัดการรวบรวมพยานหลักฐาน 
เมื ่อมีข�อร�องเรียน ร�องทุกข( ข�อพิพาทอันเกี่ยวเนื ่องกับ
บริษัทฯ ท่ีจำเป�นต�องอาศัยข�อมูลของท�าน 

ความจำเป�นเพ่ือประโยชน(โดย
ชอบด�วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 

6.15 เพื ่อก�อตั ้งสิทธิเร ียกร�องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม
กฎหมาย และการยกข�อต�อสู�สิทธิเรียกร�องตามกฎหมาย
ของบริษัทฯ 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 
(Legal Obligation) 
ความจำเป�นเพ่ือประโยชน(โดย
ชอบด�วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 
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ข�อท่ี วัตถุประสงค( ฐานทางกฎหมาย 
6.16 เพื ่อส�งหรือใช�สำหรับจัดทำเอกสารให�กับองค(กรของรัฐ 

หน�วยงานของรัฐ เจ�าหน�าที่ของรัฐ หรือหน�วยงานอื่นๆ ท่ี
ได�รับมอบหมายหรือแต�งตั้งอำนาจหน�าที่จากรัฐ ในกรณีท่ี
ได�รับคำส่ังโดยชอบด�วยกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 
(Legal Obligation) 

6.17 เพ ื ่ อประกอบการดำเน ินคด ี ในช ั ้นศาลจนเสร ็จ ส้ิน
กระบวนการ 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 
(Legal Obligation) 
ความจำเป�นเพ่ือประโยชน(โดย
ชอบด�วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 
 

6.18 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับประโยชน(สาธารณะ
ด�านการสาธารณสุข เช�น การปpองกันด�านสุขภาพจาก
โรคติดต�ออันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต�อหรือแพร�เข�า
มาในราชอาณาจักร เป�นต�น 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 
(Legal Obligation) 

6.19 เพื่อการบริหารจัดการด�านสุขอนามัยและความปลอดภัย
ของท�าน 

การปpองกันหรือระงับอันตรายต�อ
ชีวิต ร�างกาย หรือสุขภาพของ
บุคคล  
(Vital Interests) 

 

โดยบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช� และ/หรือเป8ดเผยข�อมูลส*วนบุคคลของท*านและ/หรือบุคคลท่ีสามตามฐานทาง
กฎหมายที่พระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส*วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได�ให�อำนาจไว�ได�โดยไม*จำต�องขอความยินยอม 
อย*างไรก็ตามมีบางกรณีท่ีบริษัทอาจต�องขอความยินยอมจากท*านโดยชัดแจ�ง เนื่องจากฎหมายกำหนดไว� ซ่ึงบริษัทฯ
จะขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช� และ/หรือเป8ดเผยข�อมูลส*วนบุคคลของท*านผ*านทาง “แบบฟอร�มให�ความ
ยินยอมในการประมวลผลข�อมูลส*วนบุคคล” ต*อไป ท้ังนี้ในกรณีของบุคคลที่สามซึ่งเกี่ยวข�องกับท*าน หากมีกรณีท่ี
บริษัทฯ จะต�องขอความยินยอมโดยชัดแจ�ง ท*านจะต�องเป1นผู�ดำเนินการขอความยินยอมในการประมวลผลข�อมูล
ของบุคคลท่ีสามให�กับบริษัทฯ  

บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท*านในกิจกรรมตามความสัมพันธ�ระหว*างท*านกับบริษัทฯ ซ่ึงมีวัตถุประสงค� 
ดังนี้  

 
ข�อท่ี วัตถุประสงค( ฐานในการประมวลผล 
6.20 เพื่อการทำกิจกรรมทางการตลาดซึ่งบริษัทฯ จำเป�นต�อง

อาศัยความยินยอมของท�าน  
ฐานความยินยอม 
(Consent) 
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บริษัทฯ ขอแจ�งว*าในกรณีที่ท*านต�องให�ข�อมูลส*วนบุคคลแก*บริษัทฯ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ

สัญญา หรือมีความจำเป1นต�องให�ข�อมูลส*วนบุคคลเพ่ือเข�าทำสัญญานั้น ในกรณีท่ีท*านไม*ประสงค�ให�ข�อมูลส*วนบุคคล
แก*บริษัทฯ อาจส*งผลให�บริษัทฯ ไม*สามารถดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา การเข�าทำสัญญา หรือการ
ให�บริการบางประการกับท*านได� เนื่องจากข�อมูลส*วนบุคคลเป1นสิ่งจำเป1นในข้ันตอนดังกล*าวนั้น 

ข�อมูลใดๆ ที่บริษัทฯ ได�เก็บรวบรวมไว�ก*อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป1นวันที่พระราชบัญญัติคุ�มครอง
ข�อมูลส*วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช�บังคับ บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวบและใช�ข�อมูลดังกล*าวได�ต*อไปภายใต�
วัตถุประสงค�เดิม ทั้งนี้หากท*านไม*ประสงค�จะให�บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช�ข�อมูลที่ได�รับจากท*านก*อนวันท่ี          
1 มิถุนายน 2565 เว�นแต*กฎหมายจะกำหนดเอาไว�เป1นอย*างอื่น ท*านสามารถแจ�งยกเลิกความยินยอมให�เก็บ
รวบรวมและใช�ข�อมูล โดยการติดต*อมาที่เจ�าหน�าที่คุ�มครองข�อมูลส*วนบุคคลของบริษัทฯ ตามช*องทางที่บริษัทฯ ได�
จัดเตรียมไว�ในข�อ 12 ของประกาศฯ 

 
7.  การเป\ดเผยข�อมูล 
     บริษัทฯ อาจจะเป8ดเผยข�อมูลส*วนบุคคลของท*านให�แก*ผู�อ่ืนภายใต�ความยินยอมของท*านหรือท่ีกฎหมายอนุญาต
ให�เป8ดเผยได�ดังต*อไปนี้ 
     7.1  การบริหารจัดการภายในองค(กร  

       บริษัทฯ อาจเป8ดเผยข�อมูลภายในของท*านภายในบริษัทฯ เท*าที่จำเป1นสำหรับการบริหารจัดการต*างๆ 
ของท*านภายใต�ประกาศนี้เพ่ือประโยชน�ของท*านและผู�อ่ืนมากข้ึน 
     7.2  การบังคับใช�กฎหมาย 

       ในกรณีที่มีกฎหมายหรือหน*วยงานราชการร�องขอ  บริษัทฯ มีความจำเป1นที่จะเป8ดเผยข�อมูลส*วนบุคคล
ของท*านเท*าท่ีจำเป1นให�แก*หน*วยราชการ เช*น ศาล หรือหน*วยราชการอ่ืน เป1นต�น 
     7.3  พันธมิตรทางธุรกิจ 

      บริษัทฯ อาจเป8ดเผยข�อมูลบางอย*างกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อติดต*อและประสานงานตามวัตถุประสงค�ท่ี
ระบุไว�ในประกาศฉบับนี้ 
     7.4  บริษัทภายในเครือ 

       บริษัทฯ อาจเป8ดเผยข�อมูลบางอย*างให�กับบริษัทที่อยู*ภายในเครือของบริษัทฯ เพื่อการปฏิบัติงานใน
โครงการท่ีเก่ียวข�องกับท*าน  
     7.5  ผู�ให�บริการ 

       บริษัทฯ อาจเป8ดเผยข�อมูลบางอย*างกับผู�ให�บริการ สำหรับดำเนินการต*างๆ เช*น 
  7.5.1. การฝdกอบรม สัมมนา 
  7.5.2. การบริการขนส*ง 
  7.5.3. การบริการเก็บรักษาและทำลายเอกสาร 
  7.5.4. การบริการด�านการตลาด 
  7.5.5. การบริการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  7.5.6. การบริการติดต้ัง   
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 7.5.7. บริษัทท่ีปรึกษาทางธุรกิจ ผู�ตรวจสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมายหรือภาษี เป1นต�น 

     7.6  การโอนถ�ายธุรกิจ 
      บริษัทฯ อาจเป8ดเผยข�อมูล รวมถึงข�อมูลส*วนบุคคลของท*านสำหรับการปรับโครงสร�างองค�กร การควบรวม 

หรือการขายกิจการ หรือการถ*ายโอนทรัพย�สินอื่นๆ โดยที่ฝgายรับโอนข�อมูลจะต�องปฏิบัติกับข�อมูลของท*านใน
ลักษณะท่ีสอดคล�องกับประกาศนี้ รวมถึงกฎหมายคุ�มครองข�อมูลส*วนบุคคลด�วย 
 
8. ระยะเวลาในการจัดเก็บข�อมูล 

บริษัทฯ จะทำการจัดเก็บรักษาข�อมูลส*วนบุคคลของท*านไว�ตามระยะเวลาท่ีจำเป1นเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�ท่ี
เก่ียวข�องกับประกาศฉบับนี้  อย*างไรก็ตามบริษัทฯ อาจมีความจำเป1นต�องเก็บรักษาไว�ต*อไปภายหลังจากนั้นหากมี
กฎหมายกำหนดไว�เป1นอย*างอ่ืน หรือเพ่ือให�การปฏิบัติตามสัญญาลุล*วงเสร็จสมบูรณ�   

บริษัทฯ จะทำการลบ ทำลาย หรือทำให�เป1นข�อมูลที่ไม*สามารถระบุตัวตนของท*านได� เมื่อหมดความจำเป1น 
หรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล*าว 
 
9.  สิทธิของเจ�าของข�อมูล 

ท*านในฐานะเจ�าของข�อมูลส*วนบุคคล มีสิทธิดำเนินการต*างๆ ดังต*อไปนี้ 
     9.1  สิทธิขอถอนความยินยอม (Right To Withdraw Consent)  
  หากท*านได�ให�ความยินยอม บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช� และ/หรือเป8ดเผยข�อมูลส*วนบุคคลของท*านไว�  ไม*
ว*าจะเป1นความยินยอมท่ีท*านให�ไว�ก*อนวันท่ีกฎหมายคุ�มครองข�อมูลส*วนบุคคลใช�บังคับหรือหลังจากนั้น ท*านมีสิทธิท่ี
จะถอนความยินยอมเม่ือใดก็ได�ตลอดเวลา 
     9.2  สิทธิขอเข�าถึงข�อมูล (Right To Access) 
  ท*านมีสิทธิขอเข�าถึงข�อมูลส*วนบุคคลของท*านที่อยู*ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ และขอให�บริษัทฯ ทำ
สำเนาข�อมูลดังกล*าวให�แก*ท*าน รวมถึงขอให�บริษัทฯ เป8ดเผยว*าบริษัทฯ ได�ข�อมูลส*วนบุคคลของมาได�อย*างไร 
     9.3  สิทธิขอถ�ายโอนข�อมูล (Right To Data Portability) 
  ท*านมีสิทธิขอรับข�อมูลส*วนบุคคลของตน ในกรณีที่บริษัทฯ ได�จัดทำข�อมูลส*วนบุคคลนั้นอยู*ในรูปแบบให�
สามารถอ*านหรือใช�งานได�ด�วยเครื่องมือหรืออุปกรณ�ที่ทำงานได�โดยอัตโนมัติและสามารถใช�หรือเป8ดเผยข�อมลูส*วน
บุคคลได�ด�วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให�บริษัทฯ ส*งหรือโอนข�อมูลส*วนบุคคลในรูปแบบดังกล*าวไปยังผู�
ควบคุมข�อมูลส*วนบุคคลอื่น เมื่อสามารถทำได�ด�วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข�อมูลส*วนบุคคลที่บริษัทฯ ส*ง
หรือโอนข�อมูลส*วนบุคคลในรูปแบบดังกล*าวไปยังผู�ควบคุมข�อมูลส*วนบุคคลอ่ืนโดยตรง เว�นแต*ไม*สามารถดำเนินการ
ได�เพราะเหตุทางเทคนิค 
     9.4  สิทธิขอคัดค�าน (Right To Object) 

 ท*านมีสิทธิขอคัดค�านการเก็บรวบรวม ใช� และ/หรือเป8ดเผยข�อมูลส*วนบุคคลของท*านในเวลาใดก็ได�  
 หากการเก็บรวบรวม ใช� และ/หรือเป8ดเผยข�อมูลส*วนบุคคลที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป1นภายใต�

ประโยชน�โดยชอบด�วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม*เกินขอบเขตที่ท*านสามารถ
คาดหมายได�อย*างสมเหตุสมผลหรือเพ่ือดำเนินการตามภารกิจเพ่ือสาธารณประโยชน� บริษัทฯ จะยังคงดำเนินการ 
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เก็บรวบรวม ใช� และ/หรือเป8ดเผยข�อมูลส*วนบุคคลของท*านต*อไปเฉพาะท่ีบริษัทฯ สามารถแสดงเหตุผลตาม
กฎหมายได�ว*ามีความสำคัญยิ่งกว*าสิทธิข้ันพ้ืนฐานของท*าน หรือเป1นไปเพ่ือการยืนยัน การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ
การต*อสู�ในการฟhองร�องตามกฎหมาย ตามแต*ละกรณี 
     9.5  สิทธิขอให�ลบหรือทำลายข�อมูล (Right To Erasure/Destruction) 
  ท*านมีสิทธิที่จะขอลบ หรือทำลายข�อมูลส*วนบุคคลของตน หรือทำให�ข�อมูลเป1นข�อมูลที่ไม*สามารถระบุ
ตัวตนได� หากท*านมีความเชื่อว*าข�อมูลส*วนบุคคลของท*านถูกเก็บรวบรวม ใช� และ/หรือเป8ดเผยโดยไม*ชอบด�วย
กฎหมายที่เกี่ยวข�อง หรือเห็นว*าบริษัทฯ หมดความจำเป1นในการเก็บรักษาข�อมูลตามวัตถุประสงค�ที่เกี่ยวข�องกับ
ประกาศฉบับนี้ หรือเม่ือท*านได�ใช�สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช�สิทธิคัดค�านตามท่ีแจ�งไว�ข�างต�น  
     9.6  สิทธิขอให�ระงับการใช�ข�อมูล (Right To Restriction Of Processing) 
  ท*านมีสิทธิขอให�ระงับการใช�ข�อมูลส*วนบุคคลชั่วคราว ในกรณีที่บริษัทฯ อยู*ระหว*างตรวจสอบตามคำร�อง
ขอใช�สิทธิขอแก�ไขข�อมูลส*วนบุคคลหรือขอคัดค�านของท*าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทฯ หมดความจำเป1นและต�องลบ
หรือทำลายข�อมูลส*วนบุคคลของท*าน ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�องแต*ท*านขอให�บริษัทฯ ระงับการใช�แทน 
      9.7  สิทธิขอให�แก�ไขข�อมูล (Right To Rectification) 

  ท*านมีสิทธิขอแก�ไขข�อมูลส*วนบุคคลของตนเองให�ถูกต�อง เป1นปiจจุบัน สมบูรณ� และไม*ก*อให�เกิดความ
เข�าใจผิด 
      9.8  สิทธิร�องเรียน (Right To Lodge A Complaint)  
   ท*านมีสิทธิร�องเรียนต*อผู�มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข�อง หากท*านเชื่อว*าการเก็บรวบรวม ใช� และ/หรือ
เป8ดเผยข�อมูลส*วนบุคคลของตนเอง เป1นการกระทำในลักษณะท่ีฝgาฝjนหรือไม*ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
   ท*านสามารถใช�สิทธิของท*านในฐานะเจ�าของข�อมูลส*วนบุคคลข�างต�นได� โดยติดต*อมาท่ีเจ�าหน�าท่ีคุ�มครอง
ข�อมูลส*วนบุคคลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดท�ายประกาศนี้ บริษัทฯ จะแจ�งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 
30 วัน นับแต*วันที่บริษัทฯ ได�รับคำขอใช�สิทธิจากท*าน ตามแบบฟอร�มหรือวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ หาก
บริษัทฯ ปฏิเสธคำขอ  บริษัทฯ จะแจ�งเหตุผลของการปฏิเสธให�ท*านทราบผ*านช*องทางต*างๆ เช*น ข�อความ (SMS) 
อีเมล� โทรศัพท� จดหมาย เป1นต�น 
 
10.  การส�งหรือโอนข�อมูลไปยังต�างประเทศ 

 บริษัทฯ อาจมีการส*งหรือโอนข�อมูลไปยังบุคคล องค�กร หรือเซิร�ฟเวอร�ที่ตั้งอยู*ในต*างประเทศ เพื่อการบรรลุ
วัตถุประสงค�และฐานทางกฎหมายท่ีได�ระบุไว�ในข�อ 6 เท*านั้น ท้ังนี้บริษัทฯ จะใช�ความระมัดระวังและคำถึงนึงความ
ปลอดภัยของท*านเป1นสำคัญ โดยจะส*งหรือโอนข�อมูลเท*าที่จำเป1นเท*านั้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการ
ต*างๆ เพื่อให�มั่นใจว*าการโอนข�อมูลส*วนบุคคลของท*านไปยังประเทศปลายทางนั้นมีมาตรฐานการคุ�มครองข�อมูล
ส*วนบุคคลอย*างเพียงพอหรือกรณีอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

 
11.  การเปล่ียนแปลงประกาศความเป�นส�วนตัว 

 เพ่ือให�สอดคล�องกับพระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส*วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการคุ�มครองข�อมูลส*วนบุคคลของ
ท*านอย*างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ อาจตรวจสอบแล�วทำการ แก�ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก ประกาศคุ�มครองข�อมูล 
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ส*วนบุคคลฯ ฉบับนี้ได�ทุกเม่ือ โดยบริษัทฯ จะแจ�งให�ท*านทราบหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล*าวทุกครั้ง  

 ประกาศฉบับนี้แก�ไขล*าสุดและมีผลใช�บังคับต้ังแต*วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 
 
12.  รายละเอียดของเจ�าหน�าท่ีคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล 

 หากท*านมีข�อสงสัยหรือต�องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศความเป1นส*วนตัวของบริษัทฯ หรือต�องการ
ใช�สิทธิในฐานะเจ�าของข�อมูลส*วนบุคคล โปรดติดต*อมาท่ี  

 เจ�าหน�าท่ีคุ�มครองข�อมูลส*วนบุคคล หรือคณะกรรมการควบคุมข�อมูลส*วนบุคคลของบริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร� 
(ประเทศไทย) จำกัด เลขท่ี 30 ซอยอ*อนนุช 55/1  แขวงประเวศ  เขตประเวศ  กรุงเทพฯ 10250   
E-mail : het.pdpa.wq@hitachi.com  เบอร�โทรศัพท� 02 320 5777   
 
 
 
 
 
 
 
 

 


