
 

หน้า 1 จาก 3 

 

บริษทั สรุพลฟู้ดส ์จาํกดั (มหาชน)  

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) 

 

บรษิทั สรุพลฟู้ดส ์จํากดั (มหาชน) ไดต้ระหนักและใหค้วามสาํคญักบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและดําเนินงานให้

เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัทําและเผยแพร่ประกาศความเป็นส่วนตวั (Privacy 

Notice) เพื�อชี�แจงรายละเอยีดเกี�ยวกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถงึสทิธแิละการปกป้องคุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบุคคลตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ.���� 

 

1. วตัถปุระสงคใ์นการเกบ็ข้อมลูส่วนบุคคล 

บรษิทัฯ ขอแจง้วตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน ดงัต่อไปนี�  
 เพื�อประโยชน์ในการดําเนินการตามสญัญาทางธุรกจิ การทําธุรกรรม หรอืตามขอ้ตกลงที�กําหนด เช่น การ

ชาํระค่าสนิคา้และบรกิาร กระบวนการจดัซื�อจดัจา้ง การนําเสนอและพฒันาผลติภณัฑ ์สนิคา้และบรกิาร   
 เพื�อการตดิต่อสื�อสาร สอบถามความพงึพอใจ ตอบคาํถามเกี�ยวกบัผลติภณัฑ ์สนิคา้และบรกิาร และกจิกรรม

ทางการตลาด 
 เพื�อบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรบุคคล 
 เพื�อบรหิารจดัการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 เพื�อป้องกนัและระงบัอนัตรายต่อชวีติและสขุภาพ การบรหิารจดัการดา้นสขุอนามยัและความปลอดภยั 
 เพื�อการรกัษาความมั �นคงความปลอดภยัภายในบรเิวณอาคารและสถานที� 
 เพื�อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย เช่น การบรหิารความเสี�ยง การตรวจสอบภายในการกระทําที�มชิอบ

ดว้ยกฎหมาย  
 เพื�อปฏบิตัติามกฎหมาย เช่น กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึการปฏบิตัติามคาํสั �ง

ของศาลหรอืหน่วยงานราชการที�มอีาํนาจตามกฎหมาย และสทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย 
 

ในกรณีที�ท่านใหข้อ้มลูสว่นบุคคลใดๆ ของบุคคลภายนอกกบับรษิทัฯ ท่านจะตอ้งแน่ใจว่าบุคคลดงักล่าวไดร้บัทราบคํา
ประกาศนี� หรอืไดร้บัความยนิยอมจากบุคคลดงักล่าวใหเ้ปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลนั �นได ้

ท่านมอีสิระในการตดัสนิใจในการใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน แต่หากท่านไม่ประสงคใ์หข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่
บรษิทัฯ ท่านอาจไม่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์บางอย่าง เช่น ทาํใหบ้รษิทัฯ ไม่ไดร้บัขอ้มลูเพยีงพอที�จะพจิารณา เขา้ทาํสญัญากบัท่าน 
รวมถงึไม่สามารถปฏบิตัติามขอ้สญัญา หรอืขอ้ผกูพนัไดใ้นบางกรณี 
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2. ข้อมูลที�ทาํการเกบ็รวมรวม 

จากวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ บรษิทัฯ เกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน ดงัต่อไปนี� 
 ขอ้มูลที�ใช้ในการยนืยนัตวัตน เช่น ชื�อ-นามสกุล ขอ้มูลบนบตัรประชาชน รูปถ่าย รวมถึงข้อมูลที�มคีวาม

อ่อนไหว ได้แก่ ศาสนา ซึ�งบริษัทฯ ได้รบัความยินยอมตามกฎหมายจากท่าน หรือมคีวามจําเป็นตามที�
กฎหมายอนุญาตใหด้าํเนินการได ้

 ขอ้มลูการตดิต่อ เช่น อเีมล ที�อยู่ เบอรโ์ทรศพัทส์ว่นตวั   
 ขอ้มูลทางการเงนิและธุรกรรม เช่น ขอ้มูลบญัชธีนาคาร ขอ้มูลในใบแจ้งหนี� ใบกํากบัภาษี ใบเสรจ็รบัเงิน 

หนงัสอืรบัรองการหกั ณ ที�จ่าย 
 ขอ้มลูเกี�ยวกบัการปฏบิตังิาน เช่น ขอ้มลูการจา้งงาน ขอ้มลูทางเทคนิค การใชง้านระบบสารสนเทศ      
 ขอ้มลูดา้นการรกัษาความปลอดภยั เช่น ขอ้มลูบนัทกึจากกลอ้งวงจรปิด ทะเบยีนรถ 
 ขอ้มลูดา้นสขุภาพ เช่น การคดักรองตามมาตรการป้องกนัโรคระบาด 

 

3. ระยะเวลาในการเกบ็รกัษาขอ้มูล 

บริษัทฯ จะเก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลในระยะเวลาเท่าที�มีความจําเป็น ตามวตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและ
ประมวลผลขอ้มูล ตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง รวมถึงความจําเป็นที�ต้องเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลต่อไปตามระยะเวลาที�จําเป็น เพื�อ
ปฏบิตัติามกฎหมาย   

 

4. ความยินยอม 

ในบางกรณีบรษิทัฯ จะขอความยนิยอมจากท่านในการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน อาท ิ
 ขอ้มลูสว่นบุคคลที�มคีวามอ่อนไหว 
 กรณีท่านเป็นผูเ้ยาว ์คนไรค้วามสามารถ คนเสมอืนไรค้วามสามารถ ซึ�งตอ้งไดร้บัความยนิยอมตามกฎหมาย

ว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 
 สง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศที�อาจมมีาตรฐานในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที�ไม่

เพยีงพอ 
ทั �งนี� เวน้แต่เป็นกรณีที�กฎหมายกําหนดใหบ้รษิทัฯ สามารถดําเนินการไดโ้ดยไม่ต้องไดร้บัความยนิยอม โดยบรษิทัฯ 

จะปฏบิตัติามกฎหมายอย่างเคร่งครดัในการจดัการขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 
 

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1 บรษิทัฯ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้วตัถุประสงคท์ี�กําหนดและตามหลกัเกณฑ์ที�กฎหมายกําหนด 
ใหแ้ก่บุคคลและหน่วยงานดงัต่อไปนี� 
 บรษิทัในเครอืเท่าที�เกี�ยวขอ้ง และตามความจาํเป็นเพื�อการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล  
 บุคคลและนิติบุคคลอื�นที�ไม่ได้เป็นบรษิัทในเครือ เพื�อบรรลุวตัถุประสงค์การเกบ็รวบรวมและประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลตามที�ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี�  เช่น คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ และผู้
ประมวลผลใหแ้ก่บรษิทัฯ เช่น ผูใ้หบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ผูใ้หบ้รกิารเกี�ยวกบัธุรกรรมและการเงนิ 
ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ บรษิัทประกันภัย ที�ปรึกษา ผู้สอบบัญชี หน่วยตรวจประเมินรบัรองมาตรฐาน 
หน่วยงานของรฐั เพื�อใหบ้รษิทัฯ สามารถดาํเนินธุรกจิและใหบ้รกิารแก่ท่าน  

5.2 บรษิทัฯ จะจดัเกบ็ขอ้มลูและเปิดเผยแก่ผูไ้ดร้บัมอบหมายจากบรษิทั บนหลกัการเฉพาะเท่าที�จําเป็น เพื�อใหบ้รรลุ
ตามวตัถุประสงคโ์ดยชอบเท่านั �น 
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6. มาตรการความปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิทัฯ มมีาตรการดูแลความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลที�เหมาะสม เพื�อปกป้องขอ้มูลของท่าน และประมวลผล
ขอ้มลูสว่นบุคคลดงักล่าวเท่าที�จาํเป็นเท่านั �น และดาํเนินการเพื�อป้องกนัการสญูหาย เขา้ถงึ ใช ้เปลี�ยนแปลง แกไ้ข หรอืเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที�ไม่มีสิทธิหรือหน้าที�ที�เกี�ยวข้องกบัข้อมูลส่วนบุคคลนั �น โดยไม่ได้รับอนุญาต และโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย   

 

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบคุคล 

ท่านมสีทิธใินฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล ดงัต่อไปนี�  
 แจง้ใหท้ราบก่อนหรอืในขณะเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคล หรอืจะมกีารนําขอ้มลูไปใช ้เปิดเผย 
 เขา้ถงึ ขอรบัสาํเนาขอ้มลูสว่นบุคคลของตนที�บรษิทั เกบ็รวบรวมไว ้โดยบรษิทั  
 คดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล  
 ลบหรอืทาํลายขอ้มลูสว่นบุคคลที�เกี�ยวกบัตน  
 ระงบัการใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลที�เกี�ยวกบัตน  
 แกไ้ข หรอืเปลี�ยนแปลงขอ้มลู ใหม้คีวามถูกตอ้ง สมบรูณ์ เป็นปัจจุบนั และไม่ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ  
 สง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบุคคลที�เกี�ยวกบัตน   
 ถอนความยนิยอมในการเกบ็รกัษา ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลู   

 
เจา้ของขอ้มลูสามารถขอใชส้ทิธดิงักล่าวขา้งตน้ได ้โดยยื�นคาํรอ้งขอใชส้ทิธต่ิอบรษิทัฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืผ่าน

ทางอเีมล ์ถงึเจา้หน้าที�คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล โดยบรษิทัจะพจิารณาและแจง้ผลการพจิารณาตามคํารอ้งฯ ของเจา้ของขอ้มูล 
ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที�ไดร้บัคาํรอ้ง ทั �งนี� บรษิทัอาจปฏเิสธคาํขอของท่านในกรณทีี�ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายกาํหนดไว ้
 

8. วิธีการติดต่อบริษทัฯ 

หากท่านมขีอ้สงสยั ขอ้เสนอแนะ หรอืตอ้งการตดิต่อสอบถามเกี�ยวกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย หรอืขอใชส้ทิธขิอง
ท่าน รวมถงึรอ้งเรยีนและการแจง้เหตุการละเมดิขอ้มลูสว่นบุคคล สามารถตดิต่อไดท้ี�  

เจ้าหน้าที�คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)   

สถานที�ตดิต่อ บรษิทั สรุพลฟู้ดส ์จาํกดั (มหาชน) เลขที� 247 หมู่ 1 ถนนเทพารกัษ์ ตําบลเทพารกัษ์  
จงัหวดัสมุทรปราการ 10270  
โทรศพัท ์02-385-3038-54 ต่อ 221  
อเีมล ์    DPO@surapon.com 

 
 ประกาศ ณ วนัที� 1 มถุินายน 2565 
 

         
 


