
 

1 

 

นโยบายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล (Privacy Policy) ส าหรับผู้ ถือหุ้น 

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จ ากดั (มหาชน) 

1. บททั่วไป 

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จ ากัด (มหาชน)  และบริษัทในเครือ1 (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนกัถึงความส าคญัในการ

ปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายล าดบัรองที่เก่ียวข้อง และให้หมายความรวมถึง

กฎหมายฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในอนาคต (“กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) บริษัทฯ จึงจดัท านโยบายคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ส าหรับผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ ถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมเรียกว่า “ ผู้ถือหุ้น” และที่

เก่ียวกบันโยบาย เรียกว่า “นโยบายฯ”) ฉบบันีข้ึน้ เพื่อให้ท่านเชื่อมัน่ว่าข้อมลูที่สามารถระบตุวัตนของผู้ ถือหุ้นได้ไม่ว่าทางตรง

หรือทางอ้อม ตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลฯ (“ข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) เป็นข้อมลูที่บริษัทฯ ให้ความส าคญัเป็น

อย่างสงูโดยมีการคุ้มครองและบริหารจดัการข้อมลูส่วนบคุคลฯ ด้วยมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัที่เหมาะสม  

บริษัทฯ มีความจ าเป็นในการเก็บ รวบรวม ประมวลผล ใช้ เปิดเผย ส่งต่อข้อมลูส่วนบุคคลฯ ของผู้ ถือหุ้นจึงจดัท านโยบายฯ 

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ดังนัน้ บริษัทฯ ขอแนะน าให้ผู้ ถือหุ้นอ่านและท าความเข้าใจถึง

ข้อก าหนดต่างๆ ภายใต้นโยบายฯ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

2.  วัตถุประสงค์ 

บริษัทฯ จะด าเนินการ เก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล เปิดเผย ส่งต่อข้อมลูส่วนบคุคลฯ ของผู้ ถือหุ้น เพื่อวตัถปุระสงค์ ดงัต่อไปนี ้

___________________________________________ 

1บริษัทในเครือ หมายถึง บริษัทในเครือของบริษัทฯ ซึง่ปัจจบุนั ได้แก่ 

(1) บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จ ากดั  (2) บริษัท เอ็นซีพี เทรดดิง้แอนด์ซพัพลาย จ ากดั                      

(3) บริษัท เถ้าแก่น้อย แคร์ จ ากดั (4) Taokaenoi USA Inc. 

 



 

2 

 

2.1 การจดัท าทะเบียนผู้ ถือหุ้น 

2.2 การก าหนดสิทธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น 

2.3 การประมวลผลเพื่อการส่งหนงัสือเชิญประชมุ หรือหนงัสือบอกกล่าวอื่นๆ เพื่อแจ้งสิทธิของผู้ ถือหุ้น 

2.4 การยืนยนัตวัตนของผู้ ถือหุ้น เพื่อแสดงสิทธิต่างๆ ในการเป็นผู้ ถือหุ้นฯ เช่น การใช้สิทธิในการร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น สิทธิ

ในการโอนหุ้น เป็นต้น 

2.5 การจดัการตอบรับการส่ือสารท่ีผู้ถือหุ้นติดต่อบริษัทฯ  

2.6 การแจ้งเก่ียวกบัผลประโยชน์ ข้อมลูทางการเงิน เช่น การจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้น  

2.7 การเปล่ียนแปลงในสิทธิผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

2.8 วตัถปุระสงค์อื่นๆ ที่มีความจ าเป็น เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นและความเก่ียวข้องกบัวตัถปุระสงค์ที่ระบไุว้ 

2.9  เพื่อปฎิบตัิตามกฎหมายหรือสญัญาหรือมีความจ าเป็นต้องให้ข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ ถือหุ้นเพื่อเข้าท าสญัญา   

3. การเก็บรวบรวม แหล่งที่มา การวิเคราะห์และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ 

3.1 ภายใต้นโยบายฯ ฉบับนี ้แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลฯ ที่บริษัทฯ ได้รับมาจากผู้ ถือหุ้นจะได้มาโดยในกรณี

ดงัต่อไปนี ้ 

เมื่อบุคคลได้เข้าถือหุ้นของบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นส่งมอบเอกสารต่างๆ ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลฯ ปรากฏอยู่มาให้กับ

บริษัทฯ หรือบริษัทฯ ได้รับข้อมลูส่วนบุคคลฯ ของผู้ ถือหุ้น จาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

(“TSD”) หรือจากการที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือจากหน้าที่ในการเก็บรวบรวมและ

ประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลฯ ของบริษัทฯ ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยข้อมลูส่วนบุคคลฯ ของผู้ ถือหุ้นที่บริษัทจะด าเนินการเก็บ รวบรวม 

ประมวลผล ใช้ เปิดเผย ส่งต่อข้อมลูส่วนบคุคลฯ มีดงัต่อไปนี ้
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(ก) ข้อมลูส่วนบคุคลที่ปรากฏในส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาใบอนุญาตขบัรถ ส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ 

ส าเนาหนังสือเดินทาง ส าเนาใบเปล่ียนชื่อนามสกุล เช่น ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ หมายเลขบัตร

ประจ าตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง รูปถ่าย ลายมื อชื่อ  สัญชาติ  เชื อ้ชาติ  ศาสนา 2 เ ป็นต้น 

(ข) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ติดต่อได้ หมายเลขโทรศพัท์ โทรสาร อีเมล ข้อมูลผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณี

ฉกุเฉิน และข้อมลูบคุคลอ้างอิง เป็นต้น 

(ค) ข้อมลูเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 

(ง) การบนัทึกหรือถา่ยทอดผา่นระบบ เช่น ออนไลน์ หรืออิเล็คทรอนิกส์ การบนัทึกวดีีโอทศัน์ การบนัทึกเสียง 

การบนัทึกภาพนิง่ ภาพเคล่ือนไหวผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ฯลฯ 

3.2  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดต่างๆ ตามที่ระบุใน   

นโยบายฯ ฉบบันี ้ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะวตัถปุระสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/ 

หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากเป็นกรณีที่กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ก าหนดให้การ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดต้องได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากผู้ ถือหุ้นโดย      

ชดัแจ้ง 

3.3 ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของผู้ ถือหุ้นไว้ก่อนวันที่กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ    

ในส่วนที่เก่ียวข้องกบัการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลมีผลใช้บงัคบั บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้

ข้อมลูส่วนบคุคลฯ ของผู้ ถือหุ้นต่อไปตามวตัถปุระสงค์เดิมที่บริษัทฯ ได้เคยแจ้งไว้แก่ผู้ ถือหุ้นในการเก็บรวบรวมข้อมลู

ส่วนบุคคลซึ่งท่านมีสิทธิยกเลิกความยินยอม โดยติดต่อมายงับริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 7    

ของนโยบายฯ ฉบบันี ้ทัง้นี ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาค าขอยกเลิกความยินยอมของท่านและด าเนินการ

ตามที่กฎหมายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลก าหนด 

___________________________________________ 

2 ข้อมลูส่วนบคุคลที่ผู้ ถือหุ้นส่งให้แก่บริษัทฯ อาจปรากฏข้อมลูอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น สญัชาติ เชือ้ชาติ ศาสนา ซึง่เป็น

ข้อมลูที่ไม่มีความจ าเป็นในการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นปกปิดข้อมลูดงักล่าวก่อนน าส่งให้แก่บริษัทฯ ในกรณีที่      

ผู้ ถือหุ้นไม่ได้ปกปิดข้อมลูดงักล่าว บริษัทฯ ถือว่าผู้ ถือหุ้นยินยอมในการให้บริษัทฯ เก็บข้อมลูดงักล่าว 
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3.4 ในกรณีที่บริษัทฯ จะด าเนินการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของผู้ ถือหุ้นในลักษณะ และ/หรือเพื่อ

วัตถุประสงค์ที่เพิ่มขึน้หรือแตกต่างกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบาย ฯ ฉบับนี ้บริษัทฯ จะจัดให้มีนโยบายหรือ

ประกาศเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลเพิ่มเติม และ/หรือมีหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นเพื่ออธิบายการประมวลผล

ข้อมูลในลักษณะดังกล่าว โดยผู้ ถือหุ้นควรอ่านนโยบายหรือประกาศเพิ่มเติมที่เก่ียวข้องร่วมกับนโยบายฯ ฉบับนี  ้

และ/หรือหนงัสือดงักล่าว (แล้วแต่กรณี)  

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ ถือหุ้นฯ ได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ จะถูกเก็บ รวบรวม ประมวลผล ใช้ และเปิดเผย ตามกฎหมายการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ถือหุ้นให้กับบุคคลอื่น บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสม         

เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยและเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่

กฎหมายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลฯ ก าหนด และที่จะเพิ่มเติมในอนาคต 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ก าหนดและตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด โดยบริษัทฯ อาจมี        

ความจ าเป็นต้องเปิดเผยให้แก่บคุคลและหน่วยงานดงัต่อไปนี ้

4.1 ผู้ ให้บริการ และผู้ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายหรือว่าจ้างให้ท าหน้าที่บริหารจัดการ/

ประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลฯ ให้แก่บริษัทฯ ในการให้บริการต่างๆ เช่น การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริการบนัทึกข้อมลู บริการด้านสขุภาพ บริการวิเคราะห์ข้อมลู หรือบริการอื่นใดที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น  

4.2 TSD ในฐานะผู้ให้บริการนายทะเบียนหลกัทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ  

4.3 สถาบันการเงินต่างๆ ที่บริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลฯ เพื่อผลประโยชน์ในข้อมูลทางการเงิน เช่น                           

การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้น  

4.4 หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ก ากับดแูลตามกฎหมาย หรือที่ร้องขอให้เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลโดยอาศยัอ านาจตาม

กฎหมาย หรือที่เ ก่ียวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง อาทิ 

กรมสรรพากร กรมการปกครอง กรมพฒันาธุรกิจการค้า ส านกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ส านักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล เป็นต้น 

4.5 บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่ท่านให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่านต่อบุคคลหรือหน่วยงานนัน้ๆ 

อาทิ การเปิดเผยการประมวลภาพกิจกรรมตามช่องทางส่ือต่างๆ ของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป เป็นต้น 

4.6 ที่ปรึกษาของบริษัทฯ อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทนายความ ที่ปรึกษาทางบญัชี ผู้ตรวจสอบบญัชี หรือผู้ เชี่ยวชาญ

อื่นใด ทัง้ภายในและภายนอกของบริษัทฯ เป็นต้น 

5. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบคุคลฯ 

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมลูส่วนบคุคลฯ ของผู้ ถือหุ้นตามระยะเวลาที่จ าเป็นเพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์ที่ก าหนดในการเก็บ รวบรวม 

ประมวลผล และ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายฯ ฉบับนี ้โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฯ                   

จะเปล่ียนแปลงไปโดยขึน้อยู่กบัวตัถปุระสงค์ที่ก าหนดในการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลนัน้ๆ นอกจากนี ้บริษัทฯ จะเก็บรักษา

ข้อมลูส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด โดยค านึงถึงอายุความตามกฎหมายส าหรับการด าเนินคดี     

ที่อาจเกิดขึน้จากหรือเก่ียวข้องกบัเอกสารหรือข้อมลูส่วนบคุคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ในแต่ละรายการ  

ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฯ            

ของผู้ ถือหุ้นตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บข้อมลูส่วนบุคคลฯ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมลูส่วน

บุคคลของผู้ ถือหุ้นไว้ตามระยะเวลาที่จ าเป็นในระหว่างที่ผู้ ถือหุ้นมีความสัมพันธ์อยู่กับบริษัทฯในฐานะผู้ ถือหุ้น หรือตลอด

ระยะเวลาที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลวุตัถุประสงค์ที่เก่ียวข้องในนโยบายฉบบันี ้ซึง่อาจจ าเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลงัจากนัน้

หากมีกฎหมายก าหนดหรืออนุญาตไว้เป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่สิน้สุดความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือได้รับข้อมลูส่วนบุคคลฯ 

จากผู้ ถือหุ้น สิน้สุดลง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของผู้ ถือหุ้นเป็นระยะเวลาเกินกว่าระยะเวลา

ดงักล่าวหากกฎหมายอนญุาตหรือการเก็บรักษาข้อมลูส่วนบคุคลดงักล่าวจ าเป็นต่อสิทธิเรียกร้องทางกฎหมายของบริษัทฯ 

หลงัจากครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะลบหรือท าลายข้อมลูส่วนบุคคลดงักล่าว จากการจดัเก็บหรือระบบ

ของบริษัทฯ และของบุคคลอื่นซึ่งให้บริการแก่บริษัทฯ (ถ้ามี) หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถ        

ระบตุวัท่านได้  
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6.  สิทธต่ิางๆ ของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกบัข้อมูลส่วนบุคคลฯ 

ผู้ ถือหุ้นในฐานะเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคลฯ มีสิทธิต่างๆ ภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลฯ ดงัต่อไปนี ้ 

6.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมลูส่วนบคุคล 

ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ ถือหุ้น และขอรับส าเนาข้อมลูส่วนบคุคลฯ ของผู้ ถือหุ้นซึง่ผู้ ถือหุ้น

ได้ให้ไว้ในนโยบายฯ ฉบบันี ้ตามที่กฎหมายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลฯ ก าหนด 

6.2 สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมลูส่วนบคุคลฯ 

ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมลูส่วนบคุคลฯ ไปยงัผู้ควบคมุข้อมลูส่วนบคุคลรายอื่น หรือตวัท่านเอง เว้นแต่โดย

สภาพไม่สามารถท าได้ ตามที่กฎหมายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลฯ ก าหนด 

6.3 สิทธิในการคดัค้านการเก็บ รวบรวม ประมวลผล และ ใช้ ข้อมลูส่วนบคุคลฯ  

ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิขอคดัค้านการเก็บ รวบรวม ประมวลผล และ ใช้ ข้อมลูส่วนบคุคลฯ ได้ตามที่กฎหมายการคุ้มครอง

ข้อมลูส่วนบคุคลฯ ก าหนด 

6.4 สิทธิในการลบข้อมลูส่วนบคุคลฯ 

ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบ หรือ ท าลายหรือท าให้ข้อมลูส่วนบคุคลฯ เป็นข้อมลูที่ไม่สามารถระบตุวับคุคลได้

ตามทีก่ฎหมายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลฯ ก าหนด 

6.5 สิทธิในการขอให้ระงบัการใช้ข้อมลูส่วนบคุคลฯ 

ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงบัการใช้ข้อมลูส่วนบคุคลฯ ตามที่กฎหมายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลฯ ก าหนด 

6.6 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมลูส่วนบคุคลฯ ให้ถกูต้อง 

กรณีที่ผู้ ถือหุ้นพบว่าข้อมลูส่วนบคุคลฯ  ที่ได้ให้ไว้ตามนโยบายฯ ฉบบันี ้ไม่ถูกต้อง หรือผู้ ถือหุ้นมีการเปล่ียนแปลง

ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลฯ ให้ถูกต้อง ตามที่กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วน    

บคุคลฯ ก าหนด 
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6.7 สิทธิในการรับทราบกรณีการแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบการลงทะเบยีนเก่ียวกบัข้อมลูส่วนบคุคลฯ 

บริษัทฯ อาจมีการพิจารณาแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบการลงทะเบยีนเก่ียวกบัข้อมูลส่วนบคุคลฯ ตามความเหมาะสม 

เพื่อให้มัน่ใจว่าข้อมลูส่วนบคุคลฯ ของผู้ ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมตามทีก่ฎหมายการคุ้มครอง

ข้อมลูส่วนบคุคลฯ ก าหนด  

6.8 สิทธิในการร้องเรียน 

หากผู้ ถือหุ้นมีความกังวลหรือมีข้อสงสัยเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ  เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ          

ผู้ ถือหุ้น ให้ติดต่อบริษัทฯ โดยใช้รายละเอียดการติดต่อตามข้อ 7 ของนโยบายฯ ฉบบันี ้ทัง้นี ้ในกรณีที่มีเหตใุห้เชื่อ

ได้ว่าบริษัทฯ ได้ท าการฝ่าฝืนกฎหมายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการ

ผู้ เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลตามระเบียบและวิธีการตามที่กฎหมาย

การคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลก าหนด 

อย่างไรก็ตาม สิทธิต่างๆของผู้ ถือหุ้นในฐานะเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคลตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายฯ ฉบบันี ้ อยู่ภายใต้ข้อจ ากดั

และเงื่อนไขตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  บริษัทจึงอาจปฎิเสธค าร้องของท่านโดยให้เหตุผลที่กฎหมายก าหนด

รวมทัง้ของสงวนสิทธิในการพิจารณาค าร้องขอท่านภายใต้เงื่อนไข กระบวนการ และกฎระเบียบของบริษัท  

7. วิธีการติดต่อบริษทัฯ 

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตัง้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Office :DPO) เป็นผู้ประสานงานเก่ียวกับการ

คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลฯ ตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลฯ หากผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอใช้สิทธิต่างๆ  ในข้อ 

6. ของนโยบายฯ ฉบบันี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทาง ดงันี ้

7.1 เจ้าหน้าที่นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

อีเมล: IR@taokaenoi.co.th 

สถานท่ีติดต่อ: 337 ถนนบอนด์สตรีท ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ รหสัไปรษณีย์ 11120 

7.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล (Data Protection Officer :DPO) 

อีเมล: DPO@taokaenoi.co.th  

สถานท่ีติดต่อ: 337 ถนนบอนด์สตรีท ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ รหสัไปรษณีย์ 11120  
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8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ฉบับนี ้

บริษัทฯ อาจท าการเปล่ียนแปลงนโยบายฯ ฉบับนีเ้ป็นครัง้คราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใดๆ ที่เก่ียวกับการ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฯ  และตามที่กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องก าหนด โดย

บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปล่ียนแปลงประกาศฯ ที่ส าคัญใดๆ พร้อมกับประกาศฯ ฉบับปรับปรุงผ่าน  

www.taokaenoi.co.th หรือช่องทางอื่นที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบ ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอแนะน าให้ท่านตรวจสอบการเปล่ียนแปลง

ประกาศฯ เป็นระยะๆ 

ให้ประกาศฯ ฉบบันีม้ีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2564 


