
 
 

ค ำประกำศนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) 

บรษิัท ดำคอน เทรดดิง้ จ ำกัด 

บรษิัท ดาคอน เทรดดิง้ จ ากดั ("บรษิัทฯ") ตระหนกัถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มลูสว่น
บคุคล และมีการก ากบัดแูล และการบริหารจดัการขอ้มลูสว่นบุคคล ใหม้ีความสอดคลอ้งกบักฎหมาย
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล และกฏหมายที่เก่ียวขอ้ง จึงขอแจง้ขอ้มลูดงัต่อไปนีใ้หท้่านทราบเพื่อเป็นการ
ปฏิบติัตาม พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีสาระส าคญัดงัต่อไปนี ้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล 

1.1 ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล 
ในเอกสารฉบบันี ้
ขอ้มลูสว่นบคุคล หมายถึง ขอ้มลูใด ๆ ที่เก่ียวกบับุคคลธรรมดาท่ีท าใหส้ามารถระบถุึงตวับุคคล
ธรรมดานัน้ไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยไม่รวมถึงขอ้มลูสว่นบคุคลของผูถ้ึงแก่กรรม 
 
ขอ้มลูสว่นบคุคลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ขอ้มลูสว่นบุคคลเก่ียวกบัเชือ้ชาติ เผ่าพนัธุ ์ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเชื่อในลทัธิ ศาสนาหรือปรชัญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มลู
สขุภาพ ความพิการ ขอ้มลูสหภาพแรงงาน ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูชีวภาพ (เช่น การสแกนลายนิว้มือ 
การสแกนใบหนา้ เป็นตน้) หรือขอ้มลูอ่ืนใดซึ่งกระทบต่อเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลในท านองเดียวกนั
ตามที่คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลประกาศก าหนด 

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ีกำรเก็บรวบรวม 
บรษิัทฯ อาจมีการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน ดงัต่อไปนี ้

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ัวไป: 

o (ก) ขอ้มลูส่วนตวั ไดแ้ก่ ชื่อและนามสกลุ วนัเดือนปี สถานที่เกิด สถานภาพ ขอ้มลูตามที่ระบุ
ในบตัรประจ าตวัประชาชนและหนงัสือเดินทาง ส าเนาบตัรประชาชน หรือหมายเลขบตัร
ประชาชน 



 
 

o (ข) ขอ้มลูติดต่อ ไดแ้ก่ ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์Line ID ช่องทางติดต่อในสื่อสงัคมออนไลน ์
สถานที่ท างาน 

o (ค) ต าแหน่งงาน หน่วยงานหรือองคก์ร 
o (ง) ขอ้มลูเก่ียวกบัการใชง้านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ไดแ้ก่ email หมายเลขไอพี (IP Address) 

ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร ์(Browser) และคกุกี ้(Cookies) ประวติัการสนทนาในแอป
พลิเคชนัต่าง ๆ 

o (จ) ขอ้มลูที่ท่านไดใ้หไ้วเ้มื่อท่านติดต่อ หรือร่วมกิจกรรมใด ๆ กบับรษิัทฯ เป็นตน้ 
 

2. กำรเคำรพสิทธิในควำมเป็นส่วนบุคคล 

บรษิัทฯ เคารพสิทธิในขอ้มลูสว่นบุคคลของเจา้ของขอ้มลู และตระหนกัดีว่าเจา้ของขอ้มลู ย่อมมีความ
ประสงคท์ี่จะไดร้บัความมั่นคงปลอดภยัเก่ียวกบัขอ้มลูของตน ขอ้มลูส่วนบุคคลที่บริษัทฯไดร้บัมา จะ
ถกูน าไปใชต้ามวตัถุประสงคท์ี่เก่ียวขอ้งเท่านัน้ โดยบริษัทฯ มีมาตรการเขม้งวดในการรกัษาความ
มั่นคงปลอดภยั ตลอดจนการปอ้งกนัมิใหม้ีการน าขอ้มลูสว่นบุคคลไปใชโ้ดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจากเจา้ของขอ้มลูโดยตรง และการน าขอ้มลูสว่นบคุคลไปใช ้
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล บรษิัทฯ จะขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูก่อนหรือขณะท า
การเก็บรวบรวม หากกฎหมายก าหนดใหต้อ้งขอความยินยอม และจะด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มลูสว่น
บคุคลเท่าที่จ  าเป็นตามวตัถุประสงคท์ี่บรษิัทฯ ระบไุวโ้ดยแจง้ชดั 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ อาจรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลที่ไดร้บัมาจากแหลง่อื่นที่ไม่ใช่จากเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล
โดยตรง เช่น จากสื่อสาธารณะต่าง ๆ เฉพาะในกรณีที่มีความจ าเป็นดว้ยวิธีการตามที่กฎหมายก าหนด 

4. วัตถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี ้

o เพื่อประโยชนใ์นการจดัหาหรือจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์การใหห้รือรบับริการในรูปแบบต่าง ๆ 



 
 

o เพื่อการท าธุรกรรมทางการเงิน และภาษี ที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามสญัญาของบรษิัทฯ 
o การคน้ควา้ หรือการวิจยั 
o เพื่อประโยชนใ์นการจดัท าฐานขอ้มลูส าหรบัการวิเคราะหแ์ละน าเสนอบรกิารหรือผลิตภณัฑ์

ใด ๆ ของบริษัทฯ และบรษิัทในกลุม่ หรือบุคคลที่เป็นผูจ้  าหน่าย เป็นตวัแทน หรือมีความ
เก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ 

o เพื่อประโยชนใ์นการปรบัปรุงคณุภาพในการด าเนินงาน การใหบ้ริการ และการด าเนินการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

o เพื่อการวิเคราะหแ์ละติดตามการใชบ้ริการทางเว็บไซต ์และวตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบ
ยอ้นหลงัในกรณีที่เกิดปัญหาการใชง้าน 

o เพื่อการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ 
o เพื่อวตัถุประสงคใ์นการควบคมุการเขา้ถึง การป้องกนัและระงบัอนัตรายต่อชีวิต รา่งกาย หรือ

สขุภาพของท่านหรือบุคคลอ่ืน การควบคมุและปอ้งกนัโรคติดต่อ และเพื่อประโยชนใ์นการ
ดแูลรกัษาความปลอดภยั ของบรเิวณอาคาร ภายในอาคาร และพืน้ที่ของบรษิัทฯ 

o เพื่อปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใชบ้งัคบักบับริษัทฯ ทัง้ในปัจจุบนัและ ในอนาคต 

ขอ้มลูสว่นบคุคลที่บริษัทฯ ด าเนินการเก็บรวบรวมเพื่อวตัถปุระสงคข์า้งตน้เป็นขอ้มลูที่จ  าเป็นในการ
ปฏิบติัตามสญัญาหรือการปฏิบติัตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใชบ้งัคบั หากท่านไม่ใหข้อ้มลูสว่นบุคคลที่
จ  าเป็นดงักล่าว อาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือบรษิัทฯ อาจไม่สามารถบรหิารหรือจดัการสญัญา 
หรืออ านวยความสะดวกในการด าเนินการต่างๆ ใหก้บัท่านได ้

ทัง้นีห้ากภายหลงัมีการเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคล บรษิัทฯ จะแจง้
ใหท้่านทราบ และด าเนินการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงจดัใหม้ีบนัทึกการแกไ้ขเพิ่มเติมไว้
เป็นหลกัฐาน 

5. ระยะเวลำในกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิัทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จ  าเป็นเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเก็บ
รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลซึ่งไดร้ะบไุวใ้นค าประกาศฉบบันี ้ตามหลกัเกณฑท์ี่ใชก้ าหนด
ระยะเวลาเก็บ ไดแ้ก่ ระยะเวลาที่บรษิัทฯ ยงัมีความสมัพนัธก์บัท่านในฐานะลกูคา้ของบรษิัทฯ และ



 
 

อาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จ  าเป็นเพื่อการปฏิบติัตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย 
เพื่อการก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบติัตามกฎหมายหรือการใชส้ิทธิเรียกรอ้งตาม
กฎหมาย หรือการยกขึน้ต่อสูส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตอ่ืุนตามนโยบายและขอ้ก าหนด
ภายในของบรษิัทฯ 

ในกรณีที่ไม่สามารถระบรุะยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลไดช้ดัเจน บรษิัทฯ จะเก็บรกัษา
ขอ้มลูไวต้ามระยะเวลาที่อาจคาดหมายไดต้ามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตาม
กฎหมายทั่วไปสงูสดุ 10 ปี) 

6. กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย 

บรษิัทฯ ก าหนดใหม้ีมาตรการที่เหมาะสม และเขม้งวดในการรกัษาความมั่นคงปลอดภยั ตามนโยบาย
และแนวปฏิบติัในการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ เพื่อป้องกนั
การสญูหาย การเขา้ถึง ท าลาย ใช ้แปลง แกไ้ขหรือมิใหม้ีการน าขอ้มลูสว่นบคุคลไปใชโ้ดยไม่มีสิทธิ
หรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

 

7. สิทธิของท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

ในฐานะที่เป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลท่านมีสิทธิตามที่ก าหนดไวโ้ดยพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลู
สว่นบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ดงันี ้

7.1 สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอม 
ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลที่ท่านไดใ้หค้วามยินยอม
กบับริษัทฯ ได ้เวน้แต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีขอ้จ ากดัโดยกฎหมายหรือสญัญาที่ใหป้ระโยชน์
แก่ท่าน ในฐานะที่ท่านเป็นเจา้ของขอ้มลู 
ทัง้นี ้การเพิกถอนความยินยอมจะไม่สง่ผลกระทบต่อการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลที่ท่าน ไดใ้ห้
ความยินยอมไปแลว้โดยชอบดว้ยกฎหมาย 



 
 

 

7.2 สิทธิในกำรขอเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านมีสิทธิขอเขา้ถึงและขอรบัส าเนาขอ้มลูของท่านซึ่งอยู่ในความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ รวมถึงขอให้
บรษิัทฯ เปิดเผยการไดม้าซึ่งขอ้มลูดงักลา่วที่ท่านไม่ไดใ้หค้วามยินยอมต่อบรษิัทฯ ได้ 

7.3 สิทธิในกำรขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านมีสิทธิขอใหบ้ริษัทฯ โอนขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านที่ท่านใหไ้วก้บับรษิัทฯ ไดต้ามที่กฎหมาย
ก าหนด 

7.4 สิทธิในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านมีสิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูที่เก่ียวกบัท่านส าหรบักรณีการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลที่เก่ียวกบัตนไดต้ามที่กฎหมายก าหนด 

7.5 สิทธิในกำรขอลบข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านมีสิทธิขอใหบ้ริษัทฯ ลบหรือท าลายหรือท าใหข้อ้มลูส่วนบุคคลเป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถระบุตวัตนได้
ตามที่กฎหมายก าหนด 

7.6 สิทธิในกำรขอให้ระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านมีสิทธิขอใหบ้ริษัทฯ ระงบัการใชข้อ้มลูของท่านไดต้ามที่กฎหมายก าหนด 

7.7 สิทธิในกำรขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง 
กรณีที่ท่านเห็นว่าขอ้มลูที่บริษัทฯ มีอยู่นัน้ไม่ถกูตอ้งหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงขอ้มลูสว่นบุคคลของ
ท่านเอง ท่านมีสิทธิขอใหบ้ริษัทฯ แกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านเพื่อใหข้อ้มลูสว่นบุคคลดงักลา่ว
ถกูตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

7.8 สิทธิในกำรรับทรำบกรณีมีกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำน 
บรษิัทฯ อาจมีการพิจารณาทบทวนและแกไ้ขเปลี่ยนแปลงแบบแจง้นีต้ามความเหมาะสม ในบางครัง้
เพื่อใหแ้น่ใจว่าขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านจะไดร้บัความคุม้ครองอย่างเหมาะสม 



 
 

 

7.9 สิทธิในกำรร้องเรียน 
ท่านมีสิทธิในการรอ้งเรียนต่อพนกังานเจา้หนา้ที่ผูม้ีอ  านาจตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่น
บคุคล พ.ศ. 2562 หากบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญัติดงักลา่วได ้
ในกรณีที่เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลยื่นค ารอ้งขอใชส้ิทธิภายใตบ้ทบญัญัติของพระราชบญัญัติคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 เมื่อบริษัทฯ ไดร้บัค ารอ้งขอดงักลา่วแลว้ จะด าเนินการภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายก าหนด อนึ่ง บรษิัทฯ สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือไม่ด าเนินการตามค ารอ้งขอดงักลา่วไดใ้น
กรณีที่กฎหมายก าหนด ในกรณีที่เจา้ของขอ้มลูมีขอ้จ ากดัโดยเลือกที่จะใหข้อ้มลูสว่นบคุคลเฉพาะ
อย่าง อาจสง่ผลให ้ไม่สามารถไดร้บับรกิารจากบรษิัทฯไดอ้ย่างเต็มที่ รวมทัง้บริษัทฯ อาจจะไม่
สามารถท างานรว่มกบัเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลหรือใหบ้รกิารใด ๆ ได ้หากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลไม่
ยินยอมใหข้อ้มลูที่บรษิัทฯ ตอ้งการ 

 

8. กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงำนอื่น 

บรษิัทฯ อาจมีความจ าเป็นในการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลใหแ้ก่บริษัทในกลุม่ หรือบุคคลหรือ
หน่วยงานอ่ืนที่เป็นพนัธมิตรทางกลยทุธท์ัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งท างานร่วมกบับริษัทฯ ใน
การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละใหบ้รกิารในรูปแบบต่าง ๆ หรือตามความจ าเป็นตามสมควรในการบงัคบัใช้
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของบรษิัทฯ หรือกรณีที่มีการปรบัโครงสรา้งองคก์ร การควบรวมบรษิัท หรือการ
ขายกิจการ และอาจมีการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลใหก้บัหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานภาครฐัตาม
ขอ้บงัคบัของกฎหมายหรือตามค าสั่งศาลหรือตามค าสั่งเจา้หนา้ที่ผูม้ีอ  านาจ โดยขอ้มลูสว่นบุคคลจะ
ไดร้บัการเก็บรกัษาเป็นความลบั ทัง้ในรูปเอกสารและขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์รวมทัง้ในระหว่างการ
สง่ผ่านขอ้มลูทกุขัน้ตอน 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ตอ้งมีการโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปยงัต่างประเทศ บรษิัทฯ จะด าเนินการตามที่
พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 ก าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั 



 
 

9. วิธีกำรติดต่อ 

ในกรณีที่มีขอ้สงสยัหรือตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล
ของท่าน โปรดติดต่อบรษิัทฯ ไดต้ามช่องทางดงัต่อไปนี ้

บริษัท ดำคอน เทรดดิง้ จ ำกัด 

สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 88/9 หมู่ 3 วรศิรา 3 ต.พลา อ.บา้นฉาง จ.ระยอง 21130  
เบอรโ์ทรศพัท:์ 038 – 017-323                                                                                                        
อีเมล ์:  info@dacon-trading.com                                                                                                
เว็บไซต ์: www.dacon-trading.com 

 

ประกาศ ณ วนัที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

  (นายแซนดี ้นิโคลสั สตวูิค) 

    ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
             บริษัท ดาคอน เทรดดิง้ จ ากดั 
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