นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มบริษัท รามา-สยาม ซึงได้แก่ บริษัทรวมอาหารจํากัด บริษัทสยามพรีเสิรฟ์ ฟู้ดส์จาํ กัด บริษัทแนชเชอรัลฟู้ดส์
จํากัด และ บริษัทอินโนเวชันเซ็นเตอร์ (ซึงต่อไปจะใช้คาํ ว่า “กลุม่ บริษัทฯ ” ) เคารพสิทธิความเป็ นส่วนตัวของลูกค้า คู่คา้ ผูถ้ ือ
หุน้ พนักงาน และ บุคคลต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ และเพือให้เกิดความมันใจว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รบั ความคุม้ ครอง
สิทธิอย่างครบถ้วนตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มบริษัทฯ จึงมีนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เพือให้มี
หลักเกณฑ์ มาตรการกํากับดูแล และ การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนและเหมาะสม ดังนี
1. ข้อมูลส่วนบุคคล และ ลักษณะของข้อมูล
ในประกาศฉบับนี หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ทีเกียวกับบุคคลธรรมดาทีทําให้สามารถระบุถึงตัวบุคคลธรรมดานันได้ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผูถ้ งึ แก่กรรม และ ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูล
ส่วนบุคคลเกียวกับเชือชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชือในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ
อาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ (เช่น การสแกนลายนิวมือ การ
สแกนใบหน้า เป็ นต้น) หรือข้อมูลอืนใดซึงกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทํานองเดียวกันตามทีคณะกรรมการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกําหนด
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที กลุ่มบริษทั ฯ มีการเก็บรวบรวม
กลุ่มบริษัทฯ อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี
 ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชือและนามสกุล วันเดือนปี เกิด สถานภาพสมรส ข้อมูลตามทีระบุในบัตรประจําตัวประชาชน
และหนังสือเดินทาง สําเนาบัตรประชาชน หรือหมายเลขบัตรประชาชน
 ข้อมูลติดต่อ ได้แก่ ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่ออืน บุคคลและหมายเลขโทรศัพท์หรือช่องทาง
ติดต่ออืนกรณีฉกุ เฉิน
 ตําแหน่งงาน หน่วยงานหรือองค์กร ข้อมูลเกียวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ email line-ID
 ข้อมูลทีท่านได้ให้ไว้เมือท่านติดต่อ หรือทําธุรกรรมใด ๆ กับ กลุม่ บริษัทฯ เป็ นต้น
3. การเคารพสิทธิ และ การเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคล
3.1 กลุ่มบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลทีละเอียดอ่อนในลักษณะทีเหมาะสม เพือการ
ปฏิบตั ิตามสัญญา, ภาระผูกพันตามสัญญา, การปฏิบตั ิงานตามภาระหน้าที, ผลประโยชน์ตามกฎหมาย และ
ภาระผูกพันทางกฎหมาย
3.2 กลุ่มบริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในเวลาทีเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิ ดเผย
3.3 กลุ่มบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบเกียวกับวัตถุประสงค์ในการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที
ละเอียดอ่อนของท่าน และจะใช้ขอ้ มูลดังกล่าวภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ทีระบุ
3.4 กลุ่มบริษัทฯ จะใช้มาตรการทีจําเป็ นและเหมาะสมในการจัดการ ข้อมูลส่วนบุคคล และ ข้อมูลส่วนบุคคลที
ละเอียดอ่อน อย่างปลอดภัย
3.5. กลุ่มบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม/ใช้/เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในกรณีที
จําเป็ นได้แก่ สถานการณ์ทีคุกคามชีวติ , ภาระผูกพันตามสัญญา, งานตามภาระหน้าที , ผลประโยชน์ตาม
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กฎหมาย , ภาระผูกพันทางกฎหมาย, การสืบสวน, วัตถุประสงค์ในการประเมินผล, วัตถุประสงค์ในการจ้างงาน,
วัตถุประสงค์เพือผลประโยชน์ของพนักงาน , การเปิ ดเผยโดยหน่วยงานราชการ เป็ นต้น
3.6 กลุ่มบริษัทฯ จะไม่แบ่งปันหรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลทีละเอียดอ่อน แก่บุคคลทีสามใดๆ
ยกเว้นกรณีทีมีการระบุไว้เป็ นอย่างอืน หรือ ได้รบั ความยินยอม
4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
4.1. สําหรับลูกค้า : เพือประโยชน์ในการจัดหาหรือจําหน่ายผลิตภัณฑ์ การให้หรือรับบริการ เพือจัดส่งสินค้า เพือตอบ
คําถามหรือข้อร้องเรียน เพือพัฒนาสินค้าและปรับปรุงบริการอืนๆ รวมถึงการจัดการธุรกิจ และ ความสัมพันธ์ของ
กลุ่มบริษัทฯ กับ ลูกค้า
4.2. สําหรับ คู่คา้ : เพือสือสารกับผูจ้ าํ หน่ายสินค้า และ ผูร้ บั เหมา เพือตอบคําถามหรือแจ้งข้อร้องเรียน เพือ
ประมวลผลใบแจ้งหนีทีเกียวข้องกับการขาย/การจัดหาสินค้าและ/หรือบริการ รวมถึงวัตถุประสงค์อนๆ
ื ทีจําเป็ น
ในการดําเนินงานและทําธุรกิจระหว่าง กลุ่มบริษัทฯ กับ คูค่ า้
4.3. สําหรับผูส้ มัครงาน : เพือติดต่อและ/หรือให้ขอ้ มูลแก่ผสู้ มัครงาน รวมถึงการใช้ในรูปแบบอืนๆ ทีจําเป็ นสําหรับ
กิจกรรมการจ้างงานและการสรรหา
4.4. สําหรับพนักงาน : เพือสือสารกับพนักงานเกียวกับงานหรือเพือวัตถุประสงค์อนื เพือจัดการสุขภาพ และความ
ปลอดภัยของพนักงาน เพือปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงานทีบังคับใช้ เพือรักษาและคงไว้ซงประโยชน์
ึ
และ
ผลประโยชน์ของพนักงาน รวมถึงการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
4.5. สําหรับผูถ้ ือหุน้ : เพือใช้สิทธิและ/หรือปฏิบตั ิงานตามภาระหน้าทีภายใต้กฎหมาย และเพือจัดการงานทีเกียวข้อง
กับผูถ้ ือหุน้ เช่น การจัดทําบันทึกตามกฎหมายและคําสังต่างๆ
5. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาเท่าทีจําเป็ น เพือวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้
และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาทีกลุ่มบริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์กบั ท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาทีจําเป็ น
เพือการปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรือตามอายุความทางกฎหมาย หรือ เพือเหตุอืนตามนโยบายและข้อกําหนดภายในของกลุ่ม
บริษัทฯ ในกรณีทไม่
ี สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชดั เจน กลุ่มบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตาม
ระยะเวลาทีอาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทัวไปสูงสุด ปี )
6. การรักษาความมันคงปลอดภัย
กลุ่มบริษัทฯ กําหนดให้มีมาตรการทีเหมาะสม และเข้มงวดในการรักษาความมันคงปลอดภัย ตามนโยบาย และ แนว
ปฏิบตั ิในการรักษาความมันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ เพือป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทําลาย
ใช้ แปลง แก้ไขหรือมิให้มีการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่มีสทิ ธิหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
7. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ในฐานะทีเป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิตามทีกําหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 รวมถึงสิทธิตา่ ง ๆ ดังนี
7.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีท่านได้ให้ความยินยอมไว้กบั
กลุ่มบริษัทฯได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีขอ้ จํากัดโดยกฎหมายหรือสัญญาทีให้ประโยชน์แก่ทา่ น
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ในฐานะทีท่านเป็ นเจ้าของข้อมูลทังนี การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลทีท่าน ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
7.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูลของท่านซึงอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงขอให้กลุ่ม
บริษัทฯ เปิ ดเผยการได้มาซึงข้อมูลดังกล่าวทีท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อกลุม่ บริษัทฯ ได้
7.3 สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอให้กลุ่มบริษัทฯ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีท่านให้ไว้กบั กลุ่มบริษัทฯ ได้ตามทีกฎหมายกําหนด
7.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลทีเกียวกับท่านสําหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลทีเกียวกับตนได้ตามทีกฎหมายกําหนด
7.5 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอให้กลุ่มบริษัทฯ ลบหรือทําลายหรือทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลทีไม่สามารถระบุตวั ตนได้ตามที
กฎหมายกําหนด
7.6 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอให้กลุ่มบริษัทฯ ระงับการใช้ขอ้ มูลของท่านได้ตามทีกฎหมายกําหนด
7.7 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง
กรณีทีท่านเห็นว่าข้อมูลทีกลุ่มบริษัทฯ มีอยู่นนไม่
ั ถกู ต้องหรือท่านมีการเปลียนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง
ท่านมีสิทธิขอให้กลุ่มบริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั
สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
7.8 สิทธิในการรับทราบกรณีมีการแก้ไขเปลียนแปลงแบบแจ้งเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
กลุ่มบริษัทฯ อาจมีการพิจารณาทบทวนและแก้ไขเปลียนแปลงแบบแจ้งนีตามความเหมาะสม ในบางครังเพือให้
แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รบั ความคุม้ ครองอย่างเหมาะสม
7.9 สิทธิในการร้องเรียน
ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าทีผูม้ ีอาํ นาจตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 หากกลุ่มบริษัทฯ ฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติดงั กล่าวได้ ในกรณีทเจ้
ี าของข้อมูลส่วนบุคคลยืน
คําร้องขอใช้สิทธิภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมือกลุ่มบริษัทฯ ได้
รับคําร้องขอดังกล่าวแล้ว จะดําเนินการภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด อนึง กลุ่มบริษัทฯ สงวนสิทธิทีจะ
ปฏิเสธหรือไม่ดาํ เนินการตามคําร้องขอดังกล่าวได้ในกรณีทกฎหมายกํ
ี
าหนด ในกรณีทเจ้
ี าของข้อมูลมีขอ้ จํากัด
โดยเลือกทีจะให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเฉพาะอย่างอาจส่งผลให้ ไม่สามารถได้รบั บริการจากกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่าง
เต็มที รวมทังกลุ่มบริษัทฯ อาจจะไม่สามารถทํางานร่วมกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือให้บริการใดๆ ได้ หาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ยินยอมให้ขอ้ มูลทีกลุม่ บริษัทฯ ต้องการ
8. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอืนหรือหน่วยงานอืน
กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความจําเป็ นในการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในกลุ่ม หรือบุคคลหรือหน่วยงานอืนทีเป็ น
พันธมิตรทางกลยุทธ์ทงในประเทศและต่
ั
างประเทศ ซึงทํางานร่วมกับกลุ่มบริษัทฯ ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และ
ให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ หรือตามความจําเป็ นตามสมควรในการบังคับใช้ขอ้ กําหนดและเงือนไขของกลุ่มบริษัทฯ
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หรือกรณีทีมีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัท หรือการขายกิจการ และอาจมีการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ให้กบั หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานภาครัฐตามข้อบังคับของกฎหมายหรือตามคําสังศาลหรือตามคําสังเจ้าหน้าทีผู้
มีอาํ นาจ โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รบั การเก็บรักษาเป็ นความลับ ทังในรูปเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทังใน
ระหว่างการส่งผ่านข้อมูลทุกขันตอน ทังนี ในกรณีทีต้องมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ จะ
ดําเนินการตามทีพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด
9. เจ้าหน้าทีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการดําเนินการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตังเจ้าหน้าที
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพือตรวจสอบการดําเนินการของบริษัททีเกียวกับการ
เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตคิ มุ ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
รวมถึงกฎหมายทีเกียวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
10. วิธีการติดต่อ
ในกรณีทมีี ขอ้ สงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรด
ติดต่อกลุม่ บริษัทฯ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท รวมอาหาร จํากัด
บริษัท สยามพรีเสิรฟ
์ ฟู้ดส์ จํากัด
บริษัท แนชเชอรัลฟู้ดส์ จํากัด
บริษัท อินโนเวชันเซนเตอร์ จํากัด
Email : dpd.enquiry@ramasiam.com
เริมใช้ วันที 1 มิถนุ ายน 2565 เป็ นต้นไป

( นายนครินทร์ เนตรจรัสแสง )
CEO
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