
 

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล (Privacy Policy) ส าหรับผู้ถือหุ้น 
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จ ากดั (มหาชน) 

1. บทท่ัวไป 

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จ ากัด (มหาชน)  และบริษัทในเครือ 1 (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักถึงความส าคญัในการปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติ
คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายล าดบัรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติมใดๆ ในอนาคต (“กฎหมาย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) บริษัทฯ จึงจดัท านโยบายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล (Privacy Policy) ส าหรับผู้ถือหุ้น (“นโยบายฯ”) ฉบบันีข้ึน้ เพ่ือให้
ท่านเชื่อมัน่ว่าข้อมูลที่สามารถระบตุวัตนของผู้ถือหุ้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคลฯ (“ ข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) 
เป็นข้อมูลที่บริษัทฯ ให้ความส าคัญเป็นอย่างสูงโดยมีการคุ้มครองและบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลฯ ด้วยมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่
เหมาะสมอย่างดีที่สดุ  

บริษัทฯ มีความจ าเป็นในการเก็บ รวบรวม ประมวลผล ใช้ เปิดเผย ส่งต่อข้อมูลส่วนบคุคลฯ ของผู้ถือหุ้นจึงจัดท านโยบายฯ เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมายการ
คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลฯ ดงันัน้ บริษัทฯ ขอแนะน าให้ผู้ถือหุ้นอ่านและท าความเข้าใจถึงข้อก าหนดต่างๆ ภายใต้นโยบายฯ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  ้

2.  วัตถุประสงค์ 

บริษัทฯ จะด าเนินการ เก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ส่งต่อข้อมลูส่วนบคุคลฯ ของผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหลกัทรัพย์  เพ่ือวตัถปุระสงค์ ดังต่อไปนี ้

2.1 การจดัท าทะเบียนผู้ถือหุ้น 

2.2 การก าหนดสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น 

2.3 การประมวลผลเพ่ือการส่งหนงัสือเชิญประชมุ หรือหนงัสือบอกกล่าวอ่ืนๆ เพื่อแจ้งสิทธิของผู้ถือหุ้น 

2.4 การยืนยนัตวัตนของผู้ถือหุ้น เพื่อแสดงสิทธิต่างๆ ในการเป็นผู้ถือหุ้นฯ เช่น การใช้สิทธิในการร่วมประชมุผู้ถือหุ้น สิทธิในการโอนหุ้น เป็นต้น 

___________________________________________ 

1บริษัทในเครือ หมายถึง บริษัทในเครือของบริษัทฯ ซึง่ปัจจบุนั ได้แก่ 
(1) บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จ ากดั (มหาชน) (2) บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จ ากดั            (3) บริษัท เอ็นซีพี เทรดดิง้
แอนด์ซพัพลาย จ ากดั  (4) บริษัท เถ้าแก่น้อย แคร์ จ ากดั (5) Taokaenoi USA Inc. 

2.5 การจดัการตอบรับการสื่อสารทีผู่้ถือหุ้นติดต่อบริษัทฯ  

2.6 การแจ้งเกี่ยวกบัผลประโยชน์ ข้อมลูทางการเงิน เช่น การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น  

2.7 การเปลี่ยนแปลงในสิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

2.8 วตัถปุระสงค์อ่ืนๆ ที่มีความจ าเป็น เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและความเกี่ยวข้องกบัวตัถปุระสงค์ที่ระบไุว้ 

2.9  เพ่ือปฎิบตัิตามกฎหมายหรือสญัญาหรือมีความจ าเป็นต้องให้ข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ถือหุ้นเพ่ือเข้าท าสญัญา   



 

 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลฯ แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคลฯ 

3.1 ภายใต้นโยบายฯ ฉบบันี ้เม่ือผู้ถือหุ้นได้เข้าถือหุ้นของบริษัทฯ หรือส่งมอบเอกสารต่างๆ ซึง่มีข้อมูลส่วนบคุคลฯ ปรากฏอยู่มาให้กบับริษัทฯ และ
บริษัทฯ ได้รับข้อมูลของผู้ถือหุ้น ในฐานะผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหลกัทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“TSD”) แหล่งที่มา
ของข้อมลูส่วนบคุคลฯ อาจได้รับโดยตรงจากการที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง หรือจากการที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึง่บริษัทฯ 
มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคลฯ ตามกฎหมาย หรือ จาก TSD ในฐานะผู้ให้บริการนายทะเบียนหลกัทรัพย์ให้แก่    
บริษัทฯ และเป็นผู้ท าหน้าที่ในการดแูลและรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นดงักล่าว รวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ดงัต่อไปนี ้

(ก) ข้อมลูส่วนบคุคลที่ปรากฏในส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาใบอนญุาตขบัรถ ส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ ส าเนาหนงัสือเดินทาง 
ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกลุ เช่น ชื่อ นามสกลุ วนั/เดือน/ปีเกิด อาย ุเพศ หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน หมายเลขหนงัสือเดินทาง รูปถ่าย 
ลายมือชื่อ สญัชาติ เชือ้ชาติ ศาสนา2 เป็นต้น 
(ข) ข้อมลูการติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศพัท์ โทรสาร อีเมล ไอดี
ผู้ใช้ส าหรับไลน์แอปพลิเคชนั (Line ID) ข้อมลูผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉกุเฉิน และข้อมลูบคุคลอ้างอิง เป็นต้น 
(ค) ข้อมลูเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 
(ง) การบนัทึกหรือถ่ายทอดผา่นระบบออนไลน์ หรืออิเล็คทรอนิกส์ การบนัทึกวดีีโอทศัน์ การบนัทึกเสียง การบนัทึกภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหวผา่นกล้องวงจรปิด (CCTV)  

___________________________________________ 

2 ข้อมลูส่วนบคุคลทีผู่้ถือหุ้นส่งให้แกบ่ริษัทฯ อาจปรากฏข้อมลูอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น สญัชาติ เชือ้ชาติ ศาสนา ซึง่เป็นข้อมลูที่ไม่มีความจ าเป็น
ในการประชมุผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นปกปิดข้อมลูดงักลา่วก่อนน าส่งให้แก่บริษัทฯ ในกรณีที่     ผู้ถือหุ้นไม่ได้ปกปิดข้อมลูดงักล่าว บริษัทฯ ถือว่าผู้
ถือหุ้นยินยอมในการให้บริษัทฯ เก็บข้อมลูดงักล่าว 

3.2 ในการเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลฯ ของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดต่างๆ ตามที่ระบใุน   นโยบายฯ ฉบบันี ้ซึง่รวมถึงแต่
ไม่จ ากัดเฉพาะวตัถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากเป็นกรณีที่
กฎหมายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลฯ ก าหนดให้การประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลใดต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะขอความ
ยินยอมจากผู้ถือหุ้นโดย     ชดัแจ้ง 

3.3 ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของผู้ถือหุ้นไว้ก่อนวนัที่กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ    ในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลมีผลใช้บงัคบับริษทัฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมลูส่วนบคุคลฯ ของผู้ถือหุ้นต่อไปตามวตัถปุระสงค์
เดิมที่บริษัทฯ ได้เคยแจ้งไว้แก่ผู้ถือหุ้นในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านมีสิทธิยกเลิกความยินยอม โดยติดต่อมายังบริษัทฯ ตาม
รายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของนโยบายฯ ฉบบันี ้ทัง้นี ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาค าขอยกเลิกความยินยอมของท่าน
และด าเนินการตามที่กฎหมายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลก าหนด 

3.4 ในกรณีที่บริษัทฯ จะด าเนินการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบคุคลฯ ของผู้ถือหุ้นในลกัษณะ และ/หรือเพื่อวตัถุประสงค์ที่ไม่สอดคล้อง
กับวตัถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 2.บริษัทฯ จะจัดให้มีนโยบายหรือประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ิมเติม และ/หรือมีหนงัสือไป
ยงัผู้ถือหุ้นเพ่ืออธิบายการประมวลผลข้อมลูในลกัษณะดงักล่าว โดยผู้ถือหุ้นควรอ่านนโยบายหรือประกาศเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องร่วมกบันโยบายฯ 
ฉบบันี ้และ/หรือหนงัสือดงักล่าว (แล้วแต่กรณี)  

 



 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ถือหุ้นฯ ได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ จะถูกเก็บ รวบรวม ประมวลผล ใช้ และเปิดเผย ตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคค ลฯ ในการ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นให้กับบุคคลอ่ืน บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสม         เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยและเพื่อ
ปฏิบตัิตามมาตรฐานและหน้าที่การคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลตามที่กฎหมายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลฯ ก าหนด  

การเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลฯ ภายใต้วตัถปุระสงค์ที่ก าหนดและตามหลกัเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด โดยบริษัทฯ อาจมี       ความจ าเป็นต้องเปิดผยให้แก่
บคุคลและหน่วยงานดงัต่อไปนี ้

4.1 ผู้ ให้บริการ และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายหรือว่าจ้างให้ท าหน้าที่บริหารจัดการ/ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฯ 
ให้แก่บริษัทฯ ในการให้บริการต่างๆ เช่น การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการบนัทึกข้อมูล บริการด้านสุขภาพ บริการวิเคราะห์
ข้อมลู หรือบริการอ่ืนใดที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน  

4.2 TSD ในฐานะผู้ให้บริการนายทะเบียนหลกัทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ  

4.3 สถาบนัการเงินต่างๆ ที่บริษัทฯ จะแจ้งข้อมลูส่วนบคุคลฯ เพ่ือผลประโยชน์ในข้อมลูทางการเงิน เช่น                           การจ่ายเงินปันผลแกผู่้
ถือหุ้น  

4.4 หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ก ากบัดูแลตามกฎหมาย หรือที่ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคลโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมาย หรือที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการทางกฎหมาย หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมสรรพากร กรมการปกครอง กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
ส านกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทย่อยของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (เช่น TSD) และ ส านกังานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล เป็นต้น 

4.5 บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนใดที่ท่านให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือหน่วยงานนัน้ๆ อาทิ การเปิดเผยการ
ประมวลภาพกิจกรรมตามช่องทางสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป 

4.6 ที่ปรึกษาของบริษัทฯ อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทนายความ ที่ปรึกษาทางบญัชี ผู้ตรวจสอบบญัชี หรือผู้ เชี่ยวชาญอ่ืนใด ทัง้ภายในและ
ภายนอกของบริษัทฯ เป็นต้น 

5. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ 

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมลูส่วนบคุคลฯ ของผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่จ าเป็นเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์ที่ก าหนดในการเก็บ รวบรวม ประมวลผล และ ใช้ข้อมลู
ส่วนบคุคลฯ ซึง่ได้ระบไุว้ในนโยบายฯ ฉบบันี ้โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมลูส่วนบคุคลฯ                   จะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึน้อยู่กบัวตัถปุระสงค์ที่ก าหนด
ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ๆ นอกจากนี ้บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบคุคลเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด โดยค านึงถึง
อายคุวามตามกฎหมายส าหรับการด าเนินคดี    ที่อาจเกิดขึน้จากหรือเกี่ยวข้องกบัเอกสารหรือข้อมลูส่วนบคุคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ในแต่ละรายการ  

ในกรณีที่ไม่สามารถระบรุะยะเวลาในการจดัเก็บข้อมลูส่วนบคุคลฯ ได้ชดัเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมลูส่วนบคุคลฯ            ของผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่
อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บข้อมลูส่วนบคุคลฯ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นไว้ตามระยะเวลาที่จ าเป็นในระหว่างที่ผู้
ถือหุ้ นมีความสัมพันธ์อยู่กับบริษัทฯในฐานะผู้ ถือหุ้ น หรือตลอดระยะเวลาที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี ้ซึ่งอาจ
จ าเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลงัจากนัน้หากมีกฎหมายก าหนดหรืออนุญาตไว้เป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนัที่สิน้สุดความเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับ
ข้อมูลส่วนบคุคลฯ จากผู้ถือหุ้น สิน้สุดลง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาเกินกว่าระยะเวลาดงักล่าวหาก
กฎหมายอนญุาตหรือการเก็บรักษาข้อมลูส่วนบคุคลดงักล่าวจ าเป็นต่อการก่อตัง้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมายของบริษัทฯ 



 

 

หลงัจากครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบคุคลดงักล่าว จากการจัดเก็บหรือระบบของบริษัทฯ และของบคุคล
อ่ืนซึง่ให้บริการแก่บริษัทฯ (ถ้ามี) หรือท าให้ข้อมลูส่วนบคุคลของท่านเป็นข้อมลูที่ไม่สามารถ        ระบตุวัท่านได้  

6.  สิทธิต่างๆ ของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฯ 

ผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคลมีสิทธิตา่งๆ ภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลฯ ดงัต่อไปนี ้ 

6.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมลูส่วนบคุคล 
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ถือหุ้น และขอรับส าเนาข้อมลูส่วนบคุคลฯ ของผู้ถือหุ้นซึง่ผู้ถือหุ้นได้ให้ไว้ในนโยบายฯ ฉบบั
นี ้ตามที่กฎหมายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลฯ ก าหนด 

6.2 สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมลูส่วนบคุคลฯ 
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมลูสว่นบคุคลฯ ไปยงัผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลรายอ่ืน หรือตวัท่านเอง เว้นแตโ่ดยสภาพไม่สามารถท าได้ 
ตามที่กฎหมายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลฯ ก าหนด 

6.3 สิทธิในการคดัค้านการเก็บ รวบรวม ประมวลผล และ ใช้ ข้อมลูสว่นบคุคลฯ  
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอคดัค้านการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลฯ ได้ตามที่กฎหมายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลฯ ก าหนด 

6.4 สิทธิในการลบข้อมลูส่วนบคุคลฯ 
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบ หรือ ท าลายหรือท าให้ข้อมลูส่วนบคุคลฯ เป็นข้อมลูที่ไม่สามารถระบตุวับคุคลได้ตามที่กฎหมายการคุ้มครอง
ข้อมลูส่วนบคุคลฯ ก าหนด 

6.5 สิทธิในการขอให้ระงบัการใช้ข้อมลูสว่นบคุคลฯ 
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงบัการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลฯ ตามที่กฎหมายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลฯ ก าหนด 

6.6 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมลูส่วนบคุคลฯ ให้ถกูต้อง 
กรณีที่ผู้ถือหุ้นพบว่าข้อมลูส่วนบคุคลฯ  ที่ได้ให้ไว้ตามนโยบายฯ ฉบบันี ้ไม่ถกูต้อง หรือผู้ถือหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูส่วนบคุคลฯ ผู้ถือหุ้น
มีสิทธิขอแก้ไขข้อมลูส่วนบคุคลฯ ให้ถกูต้อง ตามที่กฎหมายการคุ้มครองข้อมลูส่วน    บคุคลฯ ก าหนด 

6.7 สิทธิในการรับทราบกรณีการแก้ไขเปลีย่นแปลงแบบการลงทะเบียนเกี่ยวกบัข้อมลูส่วนบคุคลฯ 
บริษัทฯ อาจมีการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบการลงทะเบียนเกี่ยวกบัข้อมลูส่วนบคุคลฯ ตามความเหมาะสม เพื่อให้มัน่ใจว่าข้อมลูส่วน
บคุคลฯ ของผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมตามที่กฎหมายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลฯ ก าหนด ตามที่กฎหมายการ
คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลฯ ก าหนด 

 

6.8 สิทธิในการร้องเรียน 
หากผู้ถือหุ้นมีความกังวลหรือมีข้อสงสยัเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบตัิของบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ          ผู้ถือหุ้น โปรดติดต่อ
บริษัทฯ โดยใช้รายละเอียดการติดต่อตามข้อ 7 ของนโยบายฯ ฉบบันี ้ทัง้นี ้ในกรณีที่มีเหตใุห้เชื่อได้ว่าบริษัทฯ ได้ท าการฝ่าฝืนกฎหมายการ
คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล ผู้ถือหุ้นมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้ เช่ียวชาญที่ได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูส่วน
บคุคลตามระเบียบและวิธีการตามที่กฎหมายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลก าหนด 



 

 

อย่างไรก็ตาม สิทธิต่างๆของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบคุคลตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายฯ ฉบบันี ้ อยู่ภายใต้ข้อจ ากัดและเงื่อนไขตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล  บริษัทจึงอาจปฎิเสธค าร้องของท่านโดยให้เหตผุลที่กฎหมายก าหนดรวมทัง้ของสงวนสิทธิในการพิจารณาค าร้องขอท่านภายใต้
เง่ือนไข กระบวนการ และกฎระเบียบของบริษัท  

7. วิธีการติดต่อบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตัง้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล (Data Protection Office :DPO) เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกบัการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของ
บริษัทฯ ตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอใช้สิทธิต่างๆ  ในข้อ 6. ของนโยบายฯ ฉบบันี ้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทาง ดงันี ้

7.1 เจ้าหน้าที่นกัลงทนุสมัพนัธ์ 
อีเมล: IR@taokaenoi.co.th 
สถานที่ตดิต่อ: 337 ถนนบอนด์สตรีท ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ รหสัไปรษณีย์ 11120 

7.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล (Data Protection Officer :DPO) 
อีเมล: DPO@taokaenoi.co.th  
สถานที่ตดิต่อ: 337 ถนนบอนด์สตรีท ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ รหสัไปรษณีย์ 11120  

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ฉบับนี ้

บริษัทฯ อาจท าการเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ฉบบันีเ้ป็นครัง้คราว เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกบัการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลของ
ท่าน และตามที่กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องก าหนด โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ประกาศฯ ที่ส าคญัใดๆ พร้อมกับประกาศฯ ฉบบัปรับปรุง               ผ่านช่องทางที่เหมาะสม ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอแนะน าให้ท่านตรวจสอบการ เปลี่ยนแปลง
ประกาศฯ ฉบบันีเ้ป็นระยะๆ 

ให้ประกาศฯ ฉบบันีมี้ผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ 15 มีนาคม 2564 


