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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

                 กลุ่มบรษิัท รามา-สยาม ซงึไดแ้ก่ บรษิัทรวมอาหารจาํกดั  บรษิัทสยามพรีเสิรฟ์ฟู้ดสจ์าํกดั  บรษิัทแนชเชอรลัฟู้ดส์

จาํกดั  และ บรษิัทอินโนเวชนัเซ็นเตอร ์ (ซงึต่อไปจะใชค้าํว่า “กลุม่บรษิัทฯ ” )  เคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัของลกูคา้ คู่คา้ ผูถื้อ

หุน้ พนกังาน และ บุคคลต่าง ๆ ทเีกียวขอ้งกับกลุ่มบรษิัทฯ และเพอืใหเ้กดิความมนัใจวา่บุคคลดงักล่าวจะไดร้บัความคุม้ครอง

สิทธิอย่างครบถว้นตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล กลุ่มบรษิัทฯ จึงมนีโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล เพอืใหม้ี

หลกัเกณฑ ์มาตรการกาํกบัดูแล และ การบรหิารจดัการขอ้มลูส่วนบุคคลอย่างชดัเจนและเหมาะสม ดงันี 

1. ข้อมูลสว่นบคุคล  และ ลักษณะของขอ้มูล  

ในประกาศฉบบัน ีหมายถึง ขอ้มลูใด ๆ ทีเกียวกบับคุคลธรรมดาททีาํใหส้ามารถระบถุึงตวับุคคลธรรมดานนัไดไ้มว่่า

ทางตรงหรือทางออ้ม โดยไม่รวมถึงขอ้มลูส่วนบคุคลของผูถ้งึแกก่รรม  และ ขอ้มลูส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว หมายถึง ขอ้มลู

ส่วนบคุคลเกียวกับเชอืชาติ เผ่าพนัธุ ์ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชอืในลทัธิ ศาสนาหรือปรชัญา พฤตกิรรมทางเพศ ประวตัิ

อาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพ ความพิการ ขอ้มลูสหภาพแรงงาน ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูชวีภาพ (เชน่ การสแกนลายนิวมือ การ

สแกนใบหนา้ เป็นตน้) หรือขอ้มลูอนืใดซงึกระทบต่อเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลในทาํนองเดียวกนัตามทคีณะกรรมการคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคลประกาศกาํหนด 

2. ข้อมูลสว่นบคุคลท ีกลุ่มบริษทัฯ มกีารเก็บรวบรวม 

กลุ่มบรษิัทฯ อาจมีการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน ดงัต่อไปน ี

 ขอ้มลูส่วนตวั ไดแ้ก่ ชือและนามสกลุ วนัเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส ขอ้มลูตามทรีะบใุนบตัรประจาํตวัประชาชน

และหนงัสือเดินทาง สาํเนาบตัรประชาชน หรือหมายเลขบตัรประชาชน 

 ขอ้มลูติดต่อ ไดแ้ก่ ทีอยู่ หมายเลขโทรศพัท ์หรือช่องทางติดต่ออนื  บุคคลและหมายเลขโทรศพัทห์รือช่องทาง

ติดต่ออนืกรณีฉกุเฉิน 

 ตาํแหน่งงาน หน่วยงานหรอืองคก์ร ขอ้มลูเกียวกบัการใชง้านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ไดแ้ก่ email   line-ID 

 ขอ้มลูทีท่านไดใ้หไ้วเ้มอืทา่นติดตอ่ หรือทาํธุรกรรมใด ๆ กบั กลุม่บรษิัทฯ เป็นตน้ 

3. การเคารพสทิธิ และ การเก็บรวบรวม ข้อมูลสว่นบุคคล 

3.1   กลุ่มบรษิัทฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลและขอ้มลูส่วนบคุคลทลีะเอียดอ่อนในลกัษณะทเีหมาะสม เพอืการ 

ปฏิบตัิตามสญัญา,  ภาระผูกพนัตามสญัญา, การปฏิบตัิงานตามภาระหนา้ท,ี ผลประโยชนต์ามกฎหมาย และ

ภาระผกูพนัทางกฎหมาย 

3.2   กลุ่มบรษิัทฯ จะไมเ่ก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล เวน้แตจ่ะไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูเป็น

ลายลกัษณอ์กัษรหรือวิธีการทางอเิล็กทรอนิกสก์่อนหรือในเวลาทเีก็บรวบรวม ใช ้หรือ เปิดเผย 

3.3   กลุ่มบรษิัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบเกียวกบัวตัถุประสงคใ์นการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลและขอ้มลูส่วนบุคคลที

ละเอียดอ่อนของท่าน และจะใชข้อ้มลูดงักล่าวภายในขอบเขตของวตัถปุระสงคที์ระบ ุ

3.4   กลุ่มบรษิัทฯ จะใชม้าตรการทีจาํเป็นและเหมาะสมในการจดัการ ขอ้มลูส่วนบคุคล และ ขอ้มลูส่วนบุคคลที

ละเอียดอ่อน อย่างปลอดภยั 

3.5.   กลุ่มบรษิัทฯ จะเก็บรวบรวม/ใช/้เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลโดยไม่ไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูในกรณีท ี

จาํเป็นไดแ้ก ่สถานการณที์คกุคามชีวติ , ภาระผูกพนัตามสญัญา, งานตามภาระหนา้ที , ผลประโยชนต์าม
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กฎหมาย , ภาระผูกพนัทางกฎหมาย, การสืบสวน, วตัถปุระสงคใ์นการประเมินผล, วตัถปุระสงคใ์นการจา้งงาน, 

วตัถปุระสงคเ์พอืผลประโยชนข์องพนกังาน , การเปิดเผยโดยหนว่ยงานราชการ เป็นตน้ 

3.6   กลุ่มบรษิัทฯ จะไม่แบ่งปันหรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล หรอื ขอ้มลูส่วนบุคคลทีละเอียดอ่อน แก่บุคคลทสีามใดๆ   

ยกเวน้กรณีทีมกีารระบุไวเ้ป็นอยา่งอนื หรือ ไดร้บัความยินยอม 

4. วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูสว่นบุคคล 

4.1. สาํหรบัลกูคา้ :  เพอืประโยชนใ์นการจดัหาหรือจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์การใหห้รือรบับรกิาร  เพอืจดัส่งสินคา้ เพอืตอบ

คาํถามหรือขอ้รอ้งเรยีน เพอืพฒันาสินคา้และปรบัปรุงบรกิารอนืๆ รวมถึงการจดัการธุรกิจ และ ความสมัพนัธข์อง

กลุ่มบรษิัทฯ กบั ลกูคา้ 

4.2. สาํหรบั คู่คา้  :  เพอืสือสารกบัผูจ้าํหน่ายสินคา้ และ ผูร้บัเหมา  เพอืตอบคาํถามหรือแจง้ขอ้รอ้งเรยีน เพอื

ประมวลผลใบแจง้หนีทเีกียวขอ้งกับการขาย/การจดัหาสินคา้และ/หรือบรกิาร รวมถึงวตัถปุระสงคอื์นๆ ทีจาํเป็น

ในการดาํเนินงานและทาํธุรกจิระหว่าง กลุ่มบรษิัทฯ กับ คูค่า้  

4.3. สาํหรบัผูส้มคัรงาน :  เพอืติดต่อและ/หรือใหข้อ้มลูแก่ผูส้มคัรงาน รวมถึงการใชใ้นรูปแบบอนืๆ ทีจาํเป็นสาํหรบั

กิจกรรมการจา้งงานและการสรรหา 

4.4. สาํหรบัพนกังาน :  เพอืสือสารกบัพนกังานเกียวกบังานหรือเพอืวตัถปุระสงคอื์น  เพอืจดัการสขุภาพ และความ

ปลอดภยัของพนกังาน  เพอืปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานทบีงัคบัใช ้ เพอืรกัษาและคงไวซ้งึประโยชนแ์ละ

ผลประโยชนข์องพนกังาน รวมถงึการประเมินผลการปฏิบตังิาน 

4.5. สาํหรบัผูถื้อหุน้ :  เพอืใชสิ้ทธิและ/หรือปฏิบตัิงานตามภาระหนา้ทภีายใตก้ฎหมาย และเพอืจดัการงานทเีกียวขอ้ง

กบัผูถ้ือหุน้ เช่น การจดัทาํบนัทึกตามกฎหมายและคาํสงัต่างๆ 

5. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบคุคล 

กลุ่มบรษิัทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าทีจาํเป็น เพอืวตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้

และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลตามระยะเวลาทีกลุ่มบรษิัทฯ ยงัมีความสมัพนัธก์บัท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาทีจาํเป็น

เพอืการปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือตามอายคุวามทางกฎหมาย หรอื เพอืเหตอืุนตามนโยบายและขอ้กาํหนดภายในของกลุ่ม

บรษิัทฯ ในกรณีทไีม่สามารถระบรุะยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลไดช้ดัเจน กลุ่มบรษิัทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มลูไวต้าม

ระยะเวลาทีอาจคาดหมายไดต้ามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายคุวามตามกฎหมายทวัไปสงูสดุ  ปี) 

6. การรักษาความมันคงปลอดภยั 

กลุ่มบรษิัทฯ กาํหนดใหม้ีมาตรการทเีหมาะสม และเขม้งวดในการรกัษาความมนัคงปลอดภยั ตามนโยบาย และ แนว

ปฏิบตัิในการรกัษาความมนัคงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบรษิัทฯ เพอืป้องกนัการสญูหาย การเขา้ถงึ ทาํลาย 

ใช ้แปลง แกไ้ขหรือมใิหม้ีการนาํขอ้มลูส่วนบุคคลไปใชโ้ดยไม่มีสิทธิหรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

7. สิทธขิองท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลสว่นบคุคล 

ในฐานะทเีป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลท่านมีสิทธิตามทกีาํหนดไวโ้ดยพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 

2562 รวมถึงสิทธิตา่ง ๆ ดงันี 

7.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม 

     ท่านมีสิทธิในการเพกิถอนความยินยอมในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลทที่านไดใ้หค้วามยนิยอมไวก้บั       

กลุ่มบรษิัทฯได ้เวน้แต่การเพกิถอนความยินยอมจะมีขอ้จาํกดัโดยกฎหมายหรือสญัญาทใีหป้ระโยชนแ์ก่ทา่น      
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ในฐานะทที่านเป็นเจา้ของขอ้มลูทงันี การเพกิถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลขอ้มลูส่วน

บุคคลทีท่าน ไดใ้หค้วามยินยอมไปแลว้โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

7.2 สิทธิในการขอเขา้ถงึขอ้มลูส่วนบคุคล 

     ท่านมีสิทธิขอเขา้ถึงและขอรบัสาํเนาขอ้มลูของทา่นซงึอยู่ในความรบัผิดชอบของกลุ่มบรษิัทฯ รวมถงึขอใหก้ลุ่ม

บรษิัทฯ เปิดเผยการไดม้าซงึขอ้มลูดงักล่าวทีท่านไม่ไดใ้หค้วามยินยอมต่อกลุม่บรษิัทฯ ได ้

7.3 สิทธิในการขอใหส่้งหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคล 

ท่านมีสิทธิขอใหก้ลุ่มบรษิัทฯ โอนขอ้มลูส่วนบุคคลของทา่นทที่านใหไ้วก้บักลุ่มบรษิัทฯ ไดต้ามทกีฎหมายกาํหนด 

7.4 สิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูทเีกียวกบัทา่นสาํหรบักรณีการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลู

ส่วนบคุคลทีเกียวกับตนไดต้ามทกีฎหมายกาํหนด 

7.5 สิทธิในการขอลบขอ้มลูส่วนบคุคล 

ท่านมีสิทธิขอใหก้ลุ่มบรษิัทฯ ลบหรือทาํลายหรือทาํใหข้อ้มลูส่วนบุคคลเป็นขอ้มลูทีไม่สามารถระบุตวัตนไดต้ามที

กฎหมายกาํหนด 

7.6 สิทธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคล 

ท่านมีสิทธิขอใหก้ลุ่มบรษิัทฯ ระงบัการใชข้อ้มลูของท่านไดต้ามทกีฎหมายกาํหนด 

7.7 สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลใหถ้กูตอ้ง 

กรณีทีท่านเห็นว่าขอ้มลูทีกลุ่มบรษิัทฯ  มีอยู่นนัไม่ถกูตอ้งหรือท่านมีการเปลียนแปลงขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านเอง 

ท่านมีสิทธิขอใหก้ลุ่มบรษิัทฯ แกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านเพอืใหข้อ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวถกูตอ้ง เป็นปัจจบุนั 

สมบูรณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

7.8  สิทธิในการรบัทราบกรณีมีการแกไ้ขเปลียนแปลงแบบแจง้เกียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 

กลุ่มบรษิัทฯ อาจมีการพิจารณาทบทวนและแกไ้ขเปลียนแปลงแบบแจง้นีตามความเหมาะสม ในบางครงัเพอืให้

แน่ใจว่าขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านจะไดร้บัความคุม้ครองอย่างเหมาะสม 

7.9  สิทธิในการรอ้งเรียน 

ท่านมีสิทธิในการรอ้งเรียนต่อพนกังานเจา้หนา้ทผีูมี้อาํนาจตามพระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 

2562 หากกลุ่มบรษิัทฯ ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญัติดงักล่าวได ้ในกรณีทเีจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลยืน

คาํรอ้งขอใชสิ้ทธิภายใตบ้ทบญัญัติของพระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมอืกลุ่มบรษิัทฯ ได้

รบัคาํรอ้งขอดงักล่าวแลว้ จะดาํเนินการภายในระยะเวลาทกีฎหมายกาํหนด อนึง กลุ่มบรษิัทฯ สงวนสิทธิทีจะ

ปฏิเสธหรือไม่ดาํเนินการตามคาํรอ้งขอดงักล่าวไดใ้นกรณีทกีฎหมายกาํหนด ในกรณีทเีจา้ของขอ้มลูมีขอ้จาํกดั

โดยเลือกทจีะใหข้อ้มลูส่วนบคุคลเฉพาะอย่างอาจส่งผลให ้ไม่สามารถไดร้บับรกิารจากกลุ่มบรษิัทฯ  ไดอ้ย่าง

เต็มท ีรวมทงักลุ่มบรษิัทฯ   อาจจะไม่สามารถทาํงานรว่มกบัเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลหรือใหบ้รกิารใดๆ ได ้หาก

เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลไม่ยินยอมใหข้อ้มลูทีกลุม่บรษิัทฯ ตอ้งการ 

8. การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลกับบุคคลอนืหรือหน่วยงานอนื 

กลุ่มบรษิัทฯ อาจมีความจาํเป็นในการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลใหแ้ก่บรษิัทในกลุ่ม หรือบุคคลหรือหน่วยงานอนืทเีป็น

พนัธมิตรทางกลยทุธท์งัในประเทศและต่างประเทศ ซงึทาํงานรว่มกบักลุ่มบรษิัทฯ ในการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละ

ใหบ้รกิารในรูปแบบต่าง ๆ หรือตามความจาํเป็นตามสมควรในการบงัคบัใชข้อ้กาํหนดและเงอืนไขของกลุ่มบรษิัทฯ   
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หรือกรณีทีมีการปรบัโครงสรา้งองคก์ร การควบรวมบรษิัท หรือการขายกจิการ และอาจมกีารเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล

ใหก้บัหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานภาครฐัตามขอ้บงัคบัของกฎหมายหรือตามคาํสงัศาลหรือตามคาํสงัเจา้หนา้ทีผู้

มีอาํนาจ โดยขอ้มลูส่วนบคุคลจะไดร้บัการเก็บรกัษาเป็นความลบั ทงัในรูปเอกสารและขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์รวมทงัใน

ระหว่างการส่งผ่านขอ้มลูทุกขนัตอน ทงันี ในกรณีทีตอ้งมีการโอนขอ้มลูส่วนบคุคลไปยงัต่างประเทศ กลุ่มบรษิัทฯ จะ

ดาํเนินการตามทีพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 กาํหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั 

9. เจ้าหน้าทคีุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล 

กลุ่มบรษิัทฯ ไดม้ีการดาํเนินการปฏิบติัตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 โดยแตง่ตงัเจา้หนา้ที

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (Data Protection Officer : DPO) เพอืตรวจสอบการดาํเนินการของบรษิัททเีกียวกบัการ

เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 

รวมถงึกฎหมายทเีกียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

10. วิธีการติดต่อ 

ในกรณีทมีีขอ้สงสยัหรือตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพมิเตมิเกียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน โปรด

ติดต่อกลุม่บรษิัทฯ ไดต้ามช่องทางดงัต่อไปน ี
 

ผู้ควบคุมขอ้มูลสว่นบคุคล 
 

บริษัท รวมอาหาร จาํกดั 

บริษัท สยามพรีเสิรฟ์ฟู้ดส ์จาํกัด   

บริษัท แนชเชอรัลฟู้ดส ์จาํกัด 

บริษัท อนิโนเวชนัเซนเตอร ์จาํกัด 

Email : dpd.enquiry@ramasiam.com 
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