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นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

บริษัท เถา้แก่น้อย ฟู๊ ดแอนดม์ารเ์ก็ตต้ิง จ ากดั (มหาชน)  และบริษัทฯ ในเครือ
1
  (“บริษัทฯ”) ไดต้ระหนัก

ถึงความส าคัญในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายล าดับรองท่ี

เกี่ยวขอ้ง และใหห้มายความรวมถึงกฎหมายฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมใดๆ ในอนาคต (“กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล

ฯ”) บริษัทฯ จึงจัดท านโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)  ส าหรับท่าน (“นโยบายฯ”) ฉบับน้ีขึ้ น 

เพื่อใหท่้านเช่ือมัน่ว่าขอ้มูลท่ีสามารถระบุตัวตนของท่านไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลฯ (“ขอ้มูลส่วนบุคคลฯ”) เป็นขอ้มูลท่ีบริษัทฯ ใหค้วามส าคญัเป็นอย่างสูงโดยมีการคุม้ครองและบริหาร

จดัการขอ้มลูส่วนบุคคลฯ ดว้ยมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม 

บริษัทฯ มีความจ าเป็นในการเก็บ รวบรวม ประมวลผล ใช ้เปิดเผย ส่งต่อขอ้มูลส่วนบุคคลฯ ของ ท่านจึง

จดัท านโยบายฯ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฯ ดังน้ัน บริษัทฯ ขอแนะน าใหท่้านอ่านและท า

ความเขา้ใจถึงขอ้ก าหนดต่างๆ ภายใตน้โยบายฯ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.  ขอบเขตและประเภทของนโยบายคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล 

นอกจากนโยบายฉบับน้ีซ่ึงเป็นการกล่าวถึงภาพรวมของการประมวลผลชอ้มูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ แลว้   

บริษัทฯ อาจก าหนดนโยบายย่อยเป็นการเฉพาะเร่ือง ตามประเภทของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  ซ่ึงถือเป็นส่วนขยาย

หรือก าหนดรายละเอียดของนโยบายน้ี  ไดแ้ก่  นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรบัพนักงาน นโยบายคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคลส าหรบัผูส้มคัรงาน นโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลส าหรบัลูกคา้ นโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล

ส าหรบัคู่คา้  นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรบับุคคลภายนอก นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรบัผูถื้อ

หุน้ หรือนโยบายอื่นตามท่ีบริษัทฯ จะแจง้ใหท้ราบต่อไป 

 

___________________________________________ 

 บริษัทในเครือ หมายถึง บริษัทในเครือของบริษัทฯ ซ่ึงปัจจุบนั ไดแ้ก่ 

(1) บริษัท เถา้แก่น้อย ฟู๊ ดแอนดม์ารเ์ก็ตต้ิง จ ากดั (มหาชน) (2) บริษัท เถา้แก่น้อย เรสเตอรองท ์แอนด ์แฟรนไชส ์

จ ากดั (3) บริษัท เอ็นซีพี เทรดด้ิงแอนดซ์พัพลาย จ ากดั  (4) บริษัท เถา้แก่น้อย แคร ์จ ากดั (5) Taokaenoi USA Inc. 

2.  ค านิยาม 

ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลเกี่ยวกับบุคคลซ่ึงท าใหส้ามารถระบุตัวบุคคลน้ันได ้ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้ม  แต่ไม่รวมถึงขอ้มลูของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ  
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ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) หมายถึง ขอ้มูลท่ีระบุตวับุคคลไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้มและเป็นขอ้มูลท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 26 ไดแ้ก่ ขอ้มูล

ส่วนบุคคลเกี่ยวกบัเช้ือชาติ เผ่าพนัธุ ์ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลทัธิ ศาสนาหรือปรชัญา พฤติกรรมทาง

เพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ หรือขอ้มลู

อื่นใดซ่ึงกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกนัตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศ

ก าหนด 

เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล หมายถึง ลูกคา้ คู่คา้  พนักงาน   ลูกจา้ง   ผูส้มคัรงาน    

ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีตดัสินใจเกี่ยวกบัการรวบรวม ใช ้

หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล  ซึ่งตามนโยบายน้ีคือ “บริษัทฯ”  

บุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดา 

ประมวลผล หมายถึง เก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย โอน ส่ง หรือแลกเปล่ียน ขอ้มลูส่วนบุคคล  

  ทั้งน้ี บริษัทฯ อาจก าหนดค านิยามส าหรบันโยบายเฉพาะเร่ืองหรือเฉพาะประเภทเจา้ของขอ้มลูได ้ 

3.  วตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคล   

บริษัทฯ ท าการประมวลผลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเท่าท่ีจ าเป็น เพื่อปฏิบติัตามสญัญากบัเจา้ของขอ้มลู

ส่วนบุคคล เพื่อปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษัทฯ และเพื่อวตัถุประสงค์

อื่นท่ีกฎหมายก าหนด (แลว้แต่กรณี) โดยตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายฯ ฉบบัน้ี  และกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล

ฯ หากบริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคข์องการด าเนินการใดท่ีเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลฯ จะแจง้ใหเ้จา้ของ

ขอ้มลูส่วนบุคคลทราบ 

4.  เหตหุรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคล  

บริษัทฯ ท าการ เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล  โดยไดร้บัความยินยอมจาก

เจา้ของขอ้มูลดว้ยวิธีการตามท่ีกฎหมายก าหนด   เวน้แต่กรณีท่ีกฎหมายก าหนดเง่ือนไขหรือเหตุผลอื่นท่ีใหท้ าไดโ้ดย

ไม่ตอ้งขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  เช่น ฐานการปฏิบัติตามสัญญาในการเขา้ท าหรือปฏิบัติตาม

สัญญา ฐานการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย  ฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของ ผู ้

ควบคุมขอ้มูล ภายใตเ้ง่ือนไขประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษัทฯ ในฐานะผูค้วบคุมขอ้มูล ฐานประโยชน์ต่อ

ชีวิต เพื่อป้องกนัและยบัยั้งอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ ฐานประโยชน์สาธารณะ เพื่อการปฏิบติัภารกิจเพื่อ

ประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการใชอ้ านาจรฐั หรือเหตุอื่นท่ีกฎหมายบญัญติั เป็นตน้  
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5.  แหล่งท่ีมาของขอ้มูลสว่นบุคคล  

บริษัทฯ ในฐานะผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลจะไม่ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นท่ีไม่ใช่จาก

เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลโดยตรง เวน้แต่กรณีท่ีสามารถท าไดต้ามท่ีกฎหมายบญัญติั กรณีเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล

จากบุคคลอื่น  บริษัทฯ จะด าเนินการตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนดรวมทั้งแจง้รายละเอียดเกี่ยวกบัการประมวลผล

ขอ้มลูส่วนบุคคลในกรณีดงักล่าวใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบดว้ย ในบางกรณี บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของ

เจา้ของขอ้มูลโดยอตัโนมติัผ่านช่องทางต่างๆ  ขึ้ นอยู่กบัการใชง้านหรือแนวปฎิบติัหรือการติดต่อระหว่างเจา้ของขอ้มลู

และบริษัทฯ เช่น หากลูกคา้ใชง้านเว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีการ การใชคุ้กกี้  (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ท่ี

คลา้ยคลึงกนั รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูนโยบายการใชคุ้กก้ี  

6.  การเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคล  

 ในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามวตัถุประสงคท่ี์แจง้ต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลน้ัน  บริษัทฯ อาจมี

ความจ าเป็นตอ้งเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้บับุคคลหรือหน่วยงานอื่น ซ่ึงจะท าการเก็บรวบรวม ใช ้และ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามวตัถุประสงคใ์นนโยบายน้ี ส าหรบัประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซ่ึงขอ้มลูส่วนบุคคลท่ี

เก็บรวบรวมอาจถูกเปิดเผย  เช่น บริษัทคู่คา้ทางธุรกิจ หน่วยงานของรฐับาลหรือหน่วยงานอื่นท่ีกฎหมายก าหนด หรือ

ตามค าสัง่ของเจ้าพนักงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย ท่านสามารถเขา้ดูนโยบายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ

บุคคลภายนอกดังกล่าว เพื่อจะไดท้ราบเพิ่มเติมว่าบุคคลดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่านอยา่งไร เน่ืองจากการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจะอยูภ่ายใตน้โยบายความเป็นส่วนตวัของบุคคลภายนอก

เหล่าน้ันดว้ย 

7.  การสง่หรือโอนขอ้มูลสว่นบุคคลไปยงัตา่งประเทศ 

ในบางกรณีบริษัทฯ อาจจ าเป็นตอ้งส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ ประเทศปลายทาง

หรือองคก์ารระหว่างประเทศเพื่อด าเนินการตามวตัถุประสงคใ์นการใหบ้ริการแก่ท่าน เช่น เพื่อส่งขอ้มูลส่วนบุคคลไป

ยงัระบบคลาวด์ (Cloud) ท่ีมีแพลตฟอร์มหรือเคร่ืองแม่ข่าย (Server) อยู่ต่างประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ หรือ

ประเทศสหรฐัอเมริกา เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตั้งอยู่นอกประเทศไทย ทั้งน้ี ขึ้ นอยู่กบับริการของ

บริษัทฯ ท่ีท่านใชง้านหรือมีส่วนเกี่ยวขอ้งเป็นรายกิจกรรม 

เมื่อ บริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัประเทศปลายทาง บริษัทฯ จะ

ด าเนินการเพื่อให้ข ้อมูลส่วนบุคคลท่ีส่งหรือโอนไปมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตาม

มาตรฐานสากล เวน้แต่ 

7.1 เป็นการปฏบิติัตามกฎหมาย  
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7.2 ไดร้บัความยนิยอมจากท่านโดยแจง้ใหท่้านทราบถึงมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีไม่เพียงพอ

ของประเทศปลายทางหรือองคก์ารระหว่างประเทศท่ีรบัขอ้มลูส่วนบุคคลแลว้   

7.3 เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสญัญาซ่ึงท่านเป็นคู่สญัญา หรือเพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอ

ของท่านก่อนเขา้ท าสญัญาน้ัน 

7.4 เป็นการกระท าตามสญัญาระหว่างบริษัทฯ กบับุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ของท่าน 

7.5 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่

สามารถใหค้วามยนิยอมในขณะน้ันได ้ 

7.6 เป็นการจ าเป็นเพื่อการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะท่ีส าคญั 

7.7 เพื่อการด าเนินการด้วยความจ าเป็นหรือเหตุอย่างอื่นตามท่ีบริษัทฯ แจง้ใหท้ราบ ท่ีไม่ขัดแยง้กับ

กฎหมาย (ถา้มี) 

8.   ผลกระทบที่เป็นไปไดจ้ากการไม่ใหข้อ้มูลสว่นบุคคล 

 กรณีท่ีท่านตอ้งใหข้อ้มลูส่วนบุคคลเพื่อปฏบิติัตามกฎหมายหรือสญัญาหรือมีความจ าเป็นตอ้งใหข้อ้มลูส่วนบุคคล

เพื่อเขา้ท าสัญญา หรือเพื่อด าเนินการอื่นใด หากท่านไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนแก่บริษัทฯ 

รวมถึงท่านประสงคจ์ะใชสิ้ทธิของท่านตามขอ้ 11.  อาทิ สิทธิในการขอเขา้ถึง ขอรบั ขอ้มูลส่วนบุคคลของตน ขอให ้

ลบหรือท าลายขอ้มูล ระงับการใช ้ สิทธิในการขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูล สิทธิในการโอนยา้ยขอ้มูล สิทธิในการ

คดัคา้น หรือการถอนความยินยอม มีผลใหบ้ริษัทฯ ไม่ไดป้ระมวลผลไดบ้างส่วนหรือทั้งหมด โปรดทราบว่าบริษัทฯ 

อาจไม่สามารถปรบัปรุงหรือพฒันาสินคา้ หรือด าเนินการเจรจาต่อรองเพื่อท าสญัญา หรือการใหบ้ริการใหเ้หมาะสม

ความตอ้งการของท่าน หรือด าเนินการใด ๆ รวมถึงบริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินการประสงค์ของบริษัทฯ ในการ

ประมวลผลได ้ดงัน้ัน บริษัทฯ จึงอาจปฎิเสธค ารอ้งของท่านโดยใหเ้หตุผลท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งของสงวนสิทธิใน

การพิจารณาค ารอ้งขอท่านภายใตเ้ง่ือนไข กระบวนการ และกฎระเบียบของบริษัทฯ  หรือจ าเป็นต่อการปฎิบติัตาม

สญัญาระหว่างบริษัทฯ กบัท่าน โดย บริษัทฯ จะแจง้ใหท่้านทราบต่อไป  

9.  มาตรการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลสว่นบุคคล 

บริษัทฯ ก าหนดใหม้ีมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกนัการ     

สูญหาย การเขา้ถึง การใช ้การเปล่ียนแปลง การแกไ้ข หรือการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลโดยไม่มีอ านาจหรือโดยขดัต่อ

กฎหมายซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายฯ และวิธีปฏบิติัดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของบริษัทฯ 
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ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไดว้่าจา้งหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกใหด้ าเนินการเกี่ยวกบัการประมวลผลและส่งขอ้มลู

ส่วนบุคคลท่ีจดัเก็บไวไ้ปใหแ้ก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะก าหนดใหห้น่วยงานหรือบุคคลภายนอก

ดังกล่าว เก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็นความลับ และรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึง

ป้องกันมิใหน้ าขอ้มูลส่วนบุคคลไปประมวลผลและส่งเพื่อการอื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามขอบเขตการว่าจา้ง หรือขดัต่อ

กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฯ 

ทั้งน้ี นโยบายและกฎระเบียบเกี่ยวกบัมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคล บริษัทฯ อาจ

มีการก าหนดเง่ือนไขเพิ่มเติมต่อไป 

10.  ระยะเวลาที่จดัเก็บหรือเก็บรกัษาขอ้มูลสว่นบุคคล 

บริษัทฯ ท าการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาท่ีจ าเป็นส าหรบัการ

ด าเนินการตามวตัถุประสงค ์โดยระยะเวลาเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคล จะมีความแตกต่างกนัตามประเภทเจา้ของขอ้มลู

และจะมีการเปล่ียนแปลงไปขึ้ นอยู่กบัวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลน้ันๆ ส าหรบัการเก็บ

รกัษาขอ้มลูเพื่อวตัถุประสงคเ์กี่ยวกบัการเขา้ท าสญัญาหรือปฎบิติัตามสญัญา บริษัทฯ จะเก็บรกัษาไวต้ลอดระยะเวลาท่ี

คู่สัญญายงัคงมีสถานะความสัมพันธ์ตามสัญญาดังกล่าว  นอกจากน้ี บริษัทฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลตาม

นโยบายย่อยเป็นการเฉพาะเร่ืองตามประเภทของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  และเป็นระยะเวลาตามท่ีกฎหมายท่ี

เกี่ยวขอ้งก าหนด โดยค านึงถึงอายุความตามกฎหมายส าหรับการด าเนินคดีท่ีอาจเกิดขึ้ นจากหรือเกี่ยวขอ้งกบัการ

ด าเนินการกบัขอ้มลูส่วนบุคคลตามวตัถุประสงคแ์ต่ละกรณีดว้ย  หลงัจากครบก าหนดระยะเวลาการเก็บรกัษา  บริษัท

ฯ จะลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าว จากการจดัเก็บหรือระบบของบริษัทฯ หรือท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็น

ขอ้มลูท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลได ้ 

11.  สิทธิของเจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคล  

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเขา้ถึง ขอรับ ขอ้มูลส่วนบุคคลของตน ขอให้ ลบหรือท าลายขอ้มูล 

ระงบัการใช ้ตลอดจนสิทธิในการขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูลใหถู้กตอ้ง ทันสมยั และสมบูรณ์อยู่เสมอ   สิทธิในการ

โอนยา้ยขอ้มูล สิทธิในการคดัคา้น สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการรอ้งเรียน  ตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลฯ  ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดแ้จง้สิทธิตามกฎหมายในรายละเอียดแยกตามประเภทเจา้ของขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงนโยบาย

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรับพนักงาน นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรับผูส้มคัรงาน นโยบายคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรับลูกคา้ นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรับคู่คา้  นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ส าหรบับุคคลภายนอก และ นโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลส าหรบัผูถื้อหุน้  โดยบริษัทฯ จดัใหม้ีช่องทางการติดต่อ

ส าหรบัการใชสิ้ทธิของท่านในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  อย่างไรก็ตามสิทธิต่างๆ  อยู่ภายใตข้อ้จ ากดัและเง่ือนไข
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ตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฯ บริษัทฯ จึงอาจปฎิเสธค ารอ้งขอใชสิ้ทธิของท่านโดยใหเ้หตุผลท่ีกฎหมาย

ก าหนดรวมทั้งของสงวนสิทธิในการพิจารณาค ารอ้งขอท่านภายใตเ้ง่ือนไข กระบวนการ และกฎระเบียบของบริษัทฯ  

12.   วิธีการติดตอ่บริษทัฯ 

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีคุ ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Office: DPO) เป็นผู ้

ประสานงานเกี่ยวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฯ หากท่านมี

ความประสงคจ์ะขอใชสิ้ทธิต่างๆ สามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทาง ดงัน้ี  

เจา้หน้าท่ีคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

อีเมล:DPO@taokaenoi.co.th  

สถานท่ีติดต่อ: เลขท่ี 337 ถนนบอนดส์ตรีท ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี รหสัไปรษณีย ์

11120 

13. การเปล่ียนแปลงนโยบายฯ  

บริษัทฯ อาจท าการเปล่ียนแปลงนโยบายฯ ฉบับน้ี นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรับพนักงาน นโยบาย

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรบัผูส้มคัรงาน นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรบัลูกคา้ นโยบายคุม้ครองขอ้มลู

ส่วนบุคคลส าหรบัคู่คา้  นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรบับุคคลภายนอก นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ส าหรบัผูถื้อหุน้   หรือนโยบายอื่น เป็นครั้งคราว เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเกี่ยวกบัการประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลฯ  และตามท่ีกฎหมายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งก าหนด โดยบริษัทฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปล่ียนแปลงประกาศฯ ท่ีส าคัญใดๆ พร้อมกับประกาศฯ ฉบับ ปรับปรุงผ่าน 

www.taokaenoi.co.th หรือช่องทางอื่นท่ีบริษัทฯ จะแจ้งใหท้ราบ ทั้งน้ี บริษัทฯ ขอแนะน าให้ท่านตรวจสอบการ

เปล่ียนแปลงประกาศฯ เป็นระยะๆ 

ใหป้ระกาศฯ ฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 

 

 

  

 


