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ประกาศ
เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายอาหารว่าง 
(SNACK) ในแบรนด์ โปเต้  ปาปริก้า  คอนเน่  ฯ  บริษัทฯ มีความเคารพในสิทธิความเป็น
ส่วนตัว และความเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ซึ่งบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม  
ใช้  หรือเปิดเผยตามภารกิจของบริษัทฯ  บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูล มิให้เกิดการรั่วไหล  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  ละเมิด  หรือนำออกไปใช้ใน
ทางใดๆ โดยไม่มีอำนาจ และมิชอบ  โดยได้กำหนดกรอบการปฏิบัติเป็นนโยบายการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ผู้เป็นเจ้าของข้อมูล  ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้อง ได้รับ
ทราบ และปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมตามฐานะที่ตนเองเกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ ถือเป็นทรัพย์สินอันมีค่าของบริ
ษัทฯ  ผู้ใดละเมิดถือเป็นความผิด ต้องได้รับโทษ  เพื่อการนี้  บริษัทฯ จึงขอประกาศนโยบาย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อสาธารณะ ดังต่อไปนี้

คำจำกัดความ
บริษัทฯ หรือ องค์กร หรือ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  หมายถึง  บริษัท อาหารยอดคุณ 
จำกัด
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งทำหน้าที่เก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  ได้แก่  ผู้รับเหมา  ผู้รับ
จ้างช่วงของบริษัทฯ
ข้อมูลส่วนบุคคล  หมายถึง  ข้อมูล  ข้อเท็จจริง  เอกสาร  รูป ที่ระบุเชื่อมโยงไปถึงตัว
บุคคลที่เป็นเจ้าของได้โดยตรง และโดยอ้อม
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์แห่งประกาศฉบับนี้
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  หมายถึง  บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายข้อที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด

บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบนพื้นฐานของความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  เว้นแต่มีข้อกำหนดทางกฎหมายให้กระทำรวบรวมได้โดยไม่ต้อง
ขอความยินยอม

ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบทุกครั้ง
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นโยบายข้อที่ 2 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้ง

แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ในกรณีมีวัตถุประสงค์ใหม่ และจำเป็นต้องใช้ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ใหม่นั้น  บริษัทฯ จะแจ้ง และขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วย
กฎหมาย  มีความชอบธรรม และสอดคล้องตามภารกิจขององค์กร  และบริษัทฯ ได้กำหนด
วัตถุประสงค์ของข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทไว้ชัดเจนในการจัดทำบันทึกรายการข้อมูล
ส่วนบุคคล

นโยบายข้อที่ 3 คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง  เว้นแต่มี

เหตุจำเป็นที่ต้องเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นซึ่งบริษัทฯ จะนำข้อมูลที่ได้มานั้นไปขอความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลภายใน 30 วัน  ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นก่อนการขอ
ความยินยอม  บริษัทฯ จะขอความยินยอมก่อนการใช้ข้อมูลเป็นครั้งแรก

บริษัทฯ จะทำการปรับปรุงข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ไม่
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด โดยกำหนดให้มีการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ปี
ละ 1 ครั้ง และกำหนดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วน
บุคคลของตนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้น

บริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 
(Sensitive Data) เว้นแต่มีความจำเป็นต้องใช้ภายใต้ความยินยอมที่ชัดเจนจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีข้อยกเว้นทางกฎหมายให้กระทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม และ
กำหนดมาตรการจัดเก็บรักษาข้อมูลนั้นเป็นการเฉพาะแยกจากข้อมูลทั่วไป

นโยบายข้อที่ 4 การจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
บริษัทฯ จะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับความ

ยินยอมจากเจ้าของข้อมูล  ในกรณีที่มีการให้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่ 3  
บริษัทฯ จะกำกับควบคุมให้ผู้ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล ใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้
เท่านั้น

การส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ไปต่างประเทศจะกระทำได้ในกรณี
ที่ผู้รับข้อมูลปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ  หากไม่มี แต่มี
เหตุจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบ และขอความ
ยินยอมก่อนส่งข้อมูลนั้น

นโยบายข้อที่  5 มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
บริษัทฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดมาตรการการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัย ป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือนำข้อมูลไปเปิดเผย
โดยมิชอบ โดยกำหนดให้มีมาตรการทั้งทางกายภาพ  ทางเทคนิค และทางการบริหาร และ
กำหนดให้มีการทบทวนมาตรการที่กำหนดขึ้น  
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โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยตามภารกิจ

นโยบายข้อที่ 6 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ เคารพในสิทธิความเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งด้านความยินยอม การ

เข้าถึงข้อมูล การขอรับสำเนา การขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล การคัดค้าน การขอให้เปิดเผย
แหล่งที่มาของข้อมูล การแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การขอให้ระงับการใช้ การลบ การ
ทำลายข้อมูล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้จะยังคงมีสิทธิในข้อมูลของ
ตนทุกประการ

นโยบายข้อที่ 7 การเปิดเผยเกี่ยวกับนโยบาย การดำเนินการ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แนวทางบริหารจัดการ
ข้อมูลส่วนบุคคล และกำหนดมาตรการอันจำเป็นในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยตามภารกิจ  ในกรณีที่เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อสงสัย หรือต้องการทราบในรายละเอียดซึ่ง
เกี่ยวข้องกับตน  ท่านสามารถติดต่อกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือ เจ้าหน้าที่คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กำหนดไว้

นโยบายข้อที่ 8 ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทำหน้าที่ควบคุมข้อมูล
บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและกำหนด

ให้มีมาตรการอันจำเป็นในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และได้กำหนดให้มี
การฝึกอบรม สร้างความตระหนักและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานใน
การรักษาและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร

ในกรณีเกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล  บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบ สอบสวน 
และกำหนดแนวทางแก้ไขและแจ้งแก่เจ้าของข้อมูล รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบภายใน 72 
ชั่วโมง

การติดต่อกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  สามารถติดต่อได้ที่
1. บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด

เลขที่  9  ถนนนิมิตใหม่  แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ 10510  โทร.  02 
1810039 – 45

2. เจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
โทรศัพท์  02 1810039 - 45  ต่อ  6724   อีเมล์  personal@usefulfood.co.th

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  27  พฤษภาคม  
2565

       ประกาศ ณ วันที่  27  พฤษภาคม  2565

                                 (นายประทีป  ปุษยไพบูลย์)
                                         กรรมการผู้จัดการ 
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