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นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ส าหรบัผูถ้ือหุน้ 

 

1. บททัว่ไป 

บริษัท เถา้แก่น้อย ฟู๊ ดแอนดม์ารเ์ก็ตต้ิง จ ากดั (มหาชน)  และบริษัทในเครือ
1
 (“บริษทัฯ”) ไดต้ระหนักถึงความส าคญัใน

การปฏบิติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายล าดบัรองท่ีเกี่ยวขอ้ง และใหห้มายความ

รวมถึงกฎหมายฉบับแกไ้ขเพิ่มเติมใดๆ ในอนาคต (“กฎหมายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฯ”) บริษัทฯ จึงจัดท า

นโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (Privacy Policy) ส าหรบัผูถื้อหุน้ และ/หรือ ผูถื้อหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ (รวมเรียกว่า “ผู ้

ถือหุน้” และท่ีเกี่ยวกบันโยบาย เรียกว่า “นโยบายฯ”) ฉบบัน้ีขึ้ น เพื่อใหท่้านเช่ือมัน่ว่าขอ้มลูท่ีสามารถระบุตวัตนของผูถื้อ

หุน้ไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ตามกฎหมายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฯ (“ขอ้มูลสว่นบุคคลฯ”) เป็นขอ้มลูท่ีบริษัท

ฯ ใหค้วามส าคญัเป็นอย่างสูงโดยมีการคุม้ครองและบริหารจัดการขอ้มูลส่วนบุคคลฯ ดว้ยมาตรการรักษาความมัน่คง

ปลอดภยัท่ีเหมาะสม  

บริษัทฯ มีความจ าเป็นในการเก็บ รวบรวม ประมวลผล ใช ้เปิดเผย ส่งต่อขอ้มลูส่วนบุคคลฯ ของผูถื้อหุน้จึงจดัท านโยบายฯ 

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฯ ดังน้ัน บริษัทฯ ขอแนะน าใหผู้ถื้อหุน้อ่านและท าความเขา้ใจถึง

ขอ้ก าหนดต่างๆ ภายใตน้โยบายฯ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.  วตัถปุระสงค ์

บริษัทฯ จะด าเนินการ เก็บ รวบรวม ใช ้ประมวลผล เปิดเผย ส่งต่อขอ้มูลส่วนบุคคลฯ ของผูถื้อหุน้ เพื่อวัตถุประสงค์ 

ดงัต่อไปน้ี 

___________________________________________ 

1
บริษัทในเครือ หมายถึง บริษัทในเครือของบริษัทฯ ซ่ึงปัจจบุนั ไดแ้ก่ 

(1) บริษัท เถา้แก่น้อย เรสเตอรองท ์แอนด ์แฟรนไชส ์จ ากดั  (2) บริษัท เอ็นซีพี เทรดด้ิงแอนดซ์พัพลาย จ ากดั                      

(3) บริษัท เถา้แก่น้อย แคร ์จ ากดั (4) Taokaenoi USA Inc. 

 

 



 

2 

 

2.1 การจดัท าทะเบียนผูถื้อหุน้ 

2.2 การก าหนดสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุน้ 

2.3 การประมวลผลเพื่อการส่งหนังสือเชิญประชุม หรือหนังสือบอกกล่าวอื่นๆ เพื่อแจง้สิทธิของผูถื้อหุน้ 

2.4 การยนืยนัตวัตนของผูถื้อหุน้ เพื่อแสดงสิทธิต่างๆ ในการเป็นผูถื้อหุน้ฯ เช่น การใชสิ้ทธิในการร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 

สิทธิในการโอนหุน้ เป็นตน้ 

2.5 การจดัการตอบรบัการส่ือสารท่ีผูถื้อหุน้ติดต่อบริษัทฯ  

2.6 การแจง้เกี่ยวกบัผลประโยชน์ ขอ้มลูทางการเงิน เช่น การจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้  

2.7 การเปล่ียนแปลงในสิทธิผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 

2.8 วตัถุประสงคอ์ื่นๆ ท่ีมีความจ าเป็น เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้และความเกี่ยวขอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ระบุไว ้

2.9  เพื่อปฎบิติัตามกฎหมายหรือสญัญาหรือมีความจ าเป็นตอ้งใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของผูถื้อหุน้เพื่อเขา้ท าสญัญา   

3. การเก็บรวบรวม แหล่งท่ีมา การวิเคราะหแ์ละใชข้อ้มูลสว่นบุคคลฯ 

3.1 ภายใตน้โยบายฯ ฉบับน้ี แหล่งท่ีมาของขอ้มูลส่วนบุคคลฯ ท่ีบริษัทฯ ไดร้ับมาจากผูถื้อหุน้จะไดม้าโดยในกรณี

ดงัต่อไปน้ี  

เมื่อบุคคลไดเ้ขา้ถือหุน้ของบริษัทฯ หรือผูถื้อหุน้ส่งมอบเอกสารต่างๆ ซ่ึงมีขอ้มูลส่วนบุคคลฯ ปรากฏอยู่มาใหก้บั

บริษัทฯ หรือบริษัทฯ ไดร้ับขอ้มูลส่วนบุคคลฯ ของผูถื้อหุน้ จาก บริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) 

จ ากดั (“TSD”) หรือจากการท่ีบริษัทฯ ไดต้รวจสอบสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ หรือจากหน้าท่ีในการเก็บ

รวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลฯ ของบริษัทฯ ตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมาย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์รวมถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยขอ้มูลส่วนบุคคลฯ ของผู ้ถือหุน้ท่ีบริษัทจะ

ด าเนินการเก็บ รวบรวม ประมวลผล ใช ้เปิดเผย ส่งต่อขอ้มลูส่วนบุคคลฯ มีดงัต่อไปน้ี 

(ก) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีปรากฏในส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาใบอนุญาตขับรถ ส าเนาบัตรประจ าตัว

ขา้ราชการ ส าเนาหนังสือเดินทาง ส าเนาใบเปล่ียนช่ือนามสกุล เช่น ช่ือ นามสกุล วนั/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ 
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หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง รูปถ่าย ลายมือช่ือ สญัชาติ เช้ือชาติ ศาสนา
2
 เป็น

ตน้ 

(ข) ขอ้มูลการติดต่อ เช่น ท่ีอยู่ติดต่อได ้หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ขอ้มูลผูท่ี้สามารถติดต่อไดใ้น

กรณีฉุกเฉิน และขอ้มลูบุคคลอา้งอิง เป็นตน้ 

(ค) ขอ้มลูเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 

(ง) การบนัทึกหรือถ่ายทอดผ่านระบบ เช่น ออนไลน์ หรืออิเล็คทรอนิกส ์การบนัทึกวีดีโอทศัน์ การ

บนัทึกเสียง การบนัทึกภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวผ่านกลอ้งวงจรปิด (CCTV) ฯลฯ 

3.2  ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลฯ ของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะไดร้ับการแจง้ถึงรายละเอียดต่างๆ ตามท่ีระบุใน   

นโยบายฯ ฉบบัน้ี ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะวตัถุประสงคแ์ละฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย 

และ/หรือ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล หรือหากเป็นกรณีท่ีกฎหมายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฯ ก าหนดให้

การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใดตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูถื้อหุน้ บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากผูถื้อหุน้

โดยชดัแจง้ 

3.3 ในกรณีท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลฯ ของผูถื้อหุน้ไวก้่อนวนัท่ีกฎหมายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฯ    

ในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลมีผลใชบ้งัคบั บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและ

ใชข้อ้มลูส่วนบุคคลฯ ของผูถื้อหุน้ต่อไปตามวตัถุประสงคเ์ดิมท่ีบริษัทฯ ไดเ้คยแจง้ไวแ้ก่ผูถื้อหุน้ในการเก็บรวบรวม

ขอ้มลูส่วนบุคคลซึง่ท่านมีสิทธิยกเลิกความยนิยอม โดยติดต่อมายงับริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อท่ีระบุไวใ้น

ขอ้ 7    ของนโยบายฯ ฉบบัน้ี ทั้งน้ี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาค าขอยกเลิกความยินยอมของท่านและ

ด าเนินการตามท่ีกฎหมายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลก าหนด 

___________________________________________ 

2
 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีผูถื้อหุน้ส่งใหแ้ก่บริษัทฯ อาจปรากฏขอ้มูลอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น สญัชาติ เช้ือชาติ ศาสนา 

ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไม่มีความจ าเป็นในการประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทฯ ขอใหผู้ถื้อหุน้ปกปิดขอ้มูลดงักล่าวก่อนน าส่งใหแ้ก่บริษัทฯ 

ในกรณีท่ี     ผูถื้อหุน้ไม่ไดป้กปิดขอ้มลูดงักล่าว บริษัทฯ ถือว่าผูถื้อหุน้ยนิยอมในการใหบ้ริษัทฯ เก็บขอ้มลูดงักล่าว 

3.4 ในกรณีท่ีบริษัทฯ จะด าเนินการเก็บ รวบรวม ใช ้เปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคลฯ ของผูถื้อหุน้ในลกัษณะ และ/หรือ

เพื่อวตัถุประสงคท่ี์เพิ่มขึ้ นหรือแตกต่างกบัวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นนโยบาย ฯ ฉบบัน้ี บริษัทฯ จะจดัใหม้ีนโยบาย

หรือประกาศเกี่ยวกับการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม และ/หรือมีหนังสือไปยงัผูถื้อหุน้เพื่ออธิบายการ

ประมวลผลขอ้มูลในลักษณะดังกล่าว โดยผู ้ถือหุน้ควรอ่านนโยบายหรือประกาศเพิ่มเติมท่ีเกี่ยวขอ้งร่วมกับ

นโยบายฯ ฉบบัน้ี และ/หรือหนังสือดงักล่าว (แลว้แต่กรณี)  



 

4 

 

4. การเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลฯ 

ขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีผูถื้อหุน้ฯ ไดใ้หไ้วแ้ก่บริษัทฯ จะถูกเก็บ รวบรวม ประมวลผล ใช ้และเปิดเผย ตามกฎหมายการคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลฯ ในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผูถื้อหุน้ใหก้บับุคคลอื่น บริษัทฯ จะจดัใหม้ีมาตรการท่ีเหมาะสม         

เพื่อคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดเ้ปิดเผยและเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าท่ีการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ี

กฎหมายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฯ ก าหนด และท่ีจะเพิ่มเติมในอนาคต 

การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลฯ ภายใตว้ตัถุประสงคท่ี์ก าหนดและตามหลักเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด โดยบริษัทฯ อาจมี        

ความจ าเป็นตอ้งเปิดเผยใหแ้ก่บุคคลและหน่วยงานดงัต่อไปน้ี 

4.1 ผูใ้หบ้ริการ และผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทฯ มอบหมายหรือว่าจา้งใหท้ าหน้าท่ีบริหารจัดการ/

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลฯ ให้แก่บริษัทฯ ในการให้บริการต่างๆ เช่น การใหบ้ริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ บริการบันทึกขอ้มูล บริการด้านสุขภาพ บริการวิเคราะห์ขอ้มูล หรือบริการอื่นใดท่ีอาจเป็น

ประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้  

4.2 TSD ในฐานะผูใ้หบ้ริการนายทะเบียนหลกัทรพัยใ์หแ้ก่บริษัทฯ  

4.3 สถาบันการเงินต่างๆ ท่ีบริษัทฯ จะแจ้งขอ้มูลส่วนบุคคลฯ เพื่อผลประโยชน์ในขอ้มูลทางการเงิน เช่น                           

การจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้  

4.4 หน่วยงานของรฐัท่ีมีหน้าท่ีก ากบัดูแลตามกฎหมาย หรือท่ีรอ้งขอใหเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยอาศยัอ านาจ

ตามกฎหมาย หรือท่ีเกี่ยวขอ้งกบักระบวนการทางกฎหมาย หรือท่ีไดร้บัอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง อาทิ 

กรมสรรพากร กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ ส านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย ์ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (TSD) 

ส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล เป็นตน้ 

4.5 บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดท่ีท่านใหค้วามยินยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือหน่วยงาน

น้ันๆ อาทิ การเปิดเผยการประมวลภาพกิจกรรมตามช่องทางส่ือต่างๆ ของบริษัทฯ ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป เป็น

ตน้ 

4.6 ท่ีปรึกษาของบริษัทฯ อาทิ ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ทนายความ ท่ีปรึกษาทางบัญชี ผูต้รวจสอบบัญชี หรือ

ผูเ้ช่ียวชาญอื่นใด ทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ เป็นตน้ 
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5. ระยะเวลาในการจดัเก็บขอ้มูลสว่นบุคคลฯ 

บริษัทฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลฯ ของผูถื้อหุน้ตามระยะเวลาท่ีจ าเป็นเพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดในการเก็บ 

รวบรวม ประมวลผล และ ใชข้อ้มลูส่วนบุคคลฯ ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นนโยบายฯ ฉบบัน้ี โดยระยะเวลาเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลฯ                   

จะเปล่ียนแปลงไปโดยขึ้ นอยู่กบัวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลน้ันๆ นอกจากน้ี บริษัทฯ จะเก็บ

รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งก าหนด โดยค านึงถึงอายุความตามกฎหมายส าหรบัการ

ด าเนินคดีท่ีอาจเกิดขึ้ นจากหรือเกี่ยวขอ้งกบัเอกสารหรือขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวมไวใ้นแต่ละรายการ  

ในกรณีท่ีไม่สามารถระบุระยะเวลาในการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลฯ ไดช้ัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลฯ            

ของผูถื้อหุน้ตามระยะเวลาท่ีอาจคาดหมายไดต้ามมาตรฐานของการเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลฯ บริษัทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วน

บุคคลของผูถื้อหุน้ไวต้ามระยะเวลาท่ีจ าเป็นในระหว่างท่ีผูถื้อหุน้มีความสมัพนัธอ์ยู่กบับริษัทฯในฐานะผูถื้อหุน้ หรือตลอด

ระยะเวลาท่ีจ าเป็นเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์เกี่ยวขอ้งในนโยบายฉบับน้ี ซ่ึงอาจจ าเป็นตอ้งเก็บรักษาไวต่้อไปภายหลัง

จากน้ันหากมีกฎหมายก าหนดหรืออนุญาตไวเ้ป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนัท่ีส้ินสุดความเป็นผูถื้อหุน้ หรือไดร้ับขอ้มูล

ส่วนบุคคลฯ จากผูถื้อหุน้ ส้ินสุดลง อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ อาจเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลฯ ของผูถื้อหุน้เป็นระยะเวลาเกินกว่า

ระยะเวลาดงักล่าวหากกฎหมายอนุญาตหรือการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าวจ าเป็นต่อสิทธิเรียกรอ้งทางกฎหมาย

ของบริษัทฯ 

หลังจากครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวขา้งตน้ บริษัทฯ จะลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าว จากการจดัเก็บหรือ

ระบบของบริษัทฯ และของบุคคลอื่นซ่ึงใหบ้ริการแก่บริษัทฯ (ถา้มี) หรือท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มูลท่ี ไม่

สามารถระบุตวัท่านได ้ 

6.  สิทธิตา่งๆ ของผูถื้อหุน้เก่ียวกบัขอ้มูลสว่นบุคคลฯ 

ผูถื้อหุน้ในฐานะเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลฯ มสิีทธิต่างๆ ภายใตก้ฎหมายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฯ ดงัต่อไปน้ี  

6.1 สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคล 

ผูถื้อหุน้มีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลของผูถื้อหุน้ และขอรบัส าเนาขอ้มลูส่วนบุคคลฯ ของผูถื้อหุน้ซ่ึงผูถื้อ

หุน้ไดใ้หไ้วใ้นนโยบายฯ ฉบบัน้ี ตามท่ีกฎหมายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฯ ก าหนด 

6.2 สิทธิในการขอใหส่้งหรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลฯ 

ผูถื้อหุน้มีสิทธิขอใหส่้งหรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลฯ ไปยงัผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลรายอื่น หรือตวัท่านเอง เวน้แต่

โดยสภาพไม่สามารถท าได ้ตามท่ีกฎหมายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฯ ก าหนด 
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6.3 สิทธิในการคดัคา้นการเก็บ รวบรวม ประมวลผล และ ใช ้ขอ้มลูส่วนบุคคลฯ 

 ผูถื้อหุน้มีสิทธิขอคัดคา้นการเก็บ รวบรวม ประมวลผล และ ใช ้ขอ้มูลส่วนบุคคลฯ ไดต้ามท่ีกฎหมายการ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฯ ก าหนด 

6.4 สิทธิในการลบขอ้มลูส่วนบุคคลฯ 

ผูถื้อหุน้มีสิทธิขอใหบ้ริษัทฯ ลบ หรือ ท าลายหรือท าใหข้อ้มลูส่วนบุคคลฯ เป็นขอ้มลูท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลได้

ตามท่ีกฎหมายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฯ ก าหนด 

6.5 สิทธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูส่วนบุคคลฯ 

ผูถื้อหุน้มีสิทธิขอใหบ้ริษัทฯ ระงับการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลฯ ตามท่ีกฎหมายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฯ 

ก าหนด 

6.6 สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลฯ ใหถู้กตอ้ง 

กรณีท่ีผู ้ถือหุ ้นพบว่าขอ้มูลส่วนบุคคลฯ  ท่ีได้ให้ไว ้ตามนโยบายฯ ฉบับน้ี ไม่ถูกต้อง หรือผู ้ถือหุ ้นมีการ

เปล่ียนแปลงขอ้มูลส่วนบุคคลฯ ผู ้ถือหุน้มีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลฯ ใหถู้กต้อง ตามท่ีกฎหมายการ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฯ ก าหนด 

 

6.7 สิทธิในการรบัทราบกรณีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงแบบการลงทะเบียนเกี่ยวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลฯ  

บริษัทฯ อาจมีการพิจารณาแกไ้ขเปล่ียนแปลงแบบการลงทะเบียนเกี่ยวกับขอ้มูลส่วนบุคคลฯ ตามความ

เหมาะสม เพื่อใหม้ัน่ใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลฯ ของผูถื้อหุน้จะไดร้บัความคุม้ครองอย่างเหมาะสมตามท่ีกฎหมาย

การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฯ ก าหนด  

6.8 สิทธิในการรอ้งเรียน 

หากผูถื้อหุน้มีความกงัวลหรือมีขอ้สงสัยเกี่ยวกบัแนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ เกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของ          

ผูถื้อหุน้ ใหติ้ดต่อบริษัทฯ โดยใชร้ายละเอียดการติดต่อตามขอ้ 7 ของนโยบายฯ ฉบบัน้ี ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีเหตุให้

เช่ือไดว้่าบริษัทฯ ไดท้ าการฝ่าฝืนกฎหมายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ผูถื้อหุน้มีสิทธิยื่นขอ้รอ้งเรียนต่อ

คณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดร้บัการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลตามระเบียบและวธีิการ

ตามท่ีกฎหมายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลก าหนด อยา่งไรก็ตาม สิทธิต่างๆของผูถื้อหุน้ในฐานะเจา้ของขอ้มลู

ส่วนบุคคลตามท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายฯ ฉบบัน้ี  อยูภ่ายใตข้อ้จ ากดัและเง่ือนไขตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วน

บุคคล  บริษัทจึงอาจปฎิเสธค ารอ้งของท่านโดยใหเ้หตุผลท่ีกฎหมายก าหนดรวมทั้งของสงวนสิทธิ ในการ

พิจารณาค ารอ้งขอท่านภายใตเ้ง่ือนไข กระบวนการ และกฎระเบียบของบริษัท  
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7. วิธีการติดตอ่บรษิทัฯ 

บริษัทฯ ไดม้ีการแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Office :DPO) เป็นผูป้ระสานงานเกี่ยวกบั

การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฯ ตามกฎหมายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฯ หากผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะขอใชสิ้ทธิ

ต่างๆ  ในขอ้ 6. ของนโยบายฯ ฉบบัน้ี ผูถื้อหุน้สามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทาง ดงัน้ี 

7.1 เจา้หน้าท่ีนักลงทุนสมัพนัธ ์

อีเมล: IR@taokaenoi.co.th 

สถานท่ีติดต่อ: 337 ถนนบอนดส์ตรีท ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี รหสัไปรษณีย ์11120 

7.2 เจา้หน้าท่ีคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (Data Protection Officer :DPO) 

อีเมล: DPO@taokaenoi.co.th  

สถานท่ีติดต่อ: 337 ถนนบอนดส์ตรีท ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี รหสัไปรษณีย ์11120  

8. การเปล่ียนแปลงนโยบายฯ ฉบบัน้ี 

บริษัทฯ อาจท าการเปล่ียนแปลงนโยบายฯ ฉบบัน้ีเป็นครั้งคราว เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเกี่ยวกบัการ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลฯ  และตามท่ีกฎหมายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งก าหนด โดย

บริษัทฯ จะแจง้ใหท่้านทราบถึงการแกไ้ขเปล่ียนแปลงประกาศฯ ท่ีส าคัญใดๆ พรอ้มกับประกาศฯ ฉบับปรับปรุงผ่าน 

www.taokaenoi.co.th หรือช่องทางอื่นท่ีบริษัทฯ จะแจง้ใหท้ราบ ทั้งน้ี บริษัทฯ ขอแนะน าใหท่้านตรวจสอบการเปล่ียนแปลง

ประกาศฯ เป็นระยะๆ 

ใหป้ระกาศฯ ฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 

 

 


