
นโยบายความเป�นสวนตวั 
ปรับปรุงข�อมูลลาสุด: 29 มีนาคม 2564  
 
บทนํา 
ข�อมูลสวนบุคคลถือเป�นส่ิงท่ีสําคัญ ดังน้ันบริษัท เอส แอนด+ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”” หรือ “เรา”) จึงได�
จัดทํานโยบายความเป�นสวนตัวน้ีเพื่ออธิบายถึงวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช� เป<ดเผย โอน และดําเนินการเก่ียวกับข�อมูลสวน
บุคคลของทาน ในการเข�าถึงและใช�แอปพลิเคช่ัน เว็บไซต+ และบริการออนไลน+อ่ืนๆ ท่ีบริษัทฯ เป�นเจ�าของหรือเป�น
ผู�ดําเนินการ บริการตางๆ หรือกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ+อ่ืนใด ที่ดําเนินการโดยบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแอปพลิเคช่ัน 
S&P ในโทรศัพท+เคล่ือนที่, เว็บไซต+ www.snp1344.com,  เว็บไซต+ www.snpfood.com, และคอลเซ็นเตอร+ โทร. 1344 
(รวมเรียกวา “บริการ”) เราจึงขอให�ทานกรุณาอานและทําความเข�าใจเก่ียวกับนโยบายความเป�นสวนตัวน้ีกอนใช�งาน 
 
นโยบายความเป�นสวนตัวน้ี เป�นไปตามพระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ("พ.ร.บ. คุ�มครองข�อมูลสวน
บุคคล") มีผลบังคับใช�ต้ังแตวันท่ีระบุไว�ด�านบนของเอกสาร และอาจมีการแก�ไขปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพื่อให�สมบูรณ+ย่ิงข้ึน 
ซึ่งเราจะได�ประกาศและระบุวันท่ีที่มีการปรับปรุงข�อมูลลาสุด (วันท่ีมีผลบังคับใช�) ท่ีด�านบนของเอกสารน้ี ดังน้ันเราจึงขอให�
ทานตรวจสอบนโยบายความเป�นสวนตัวน้ีเป�นระยะเพื่อรับทราบการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน 
 
ข�อมูลส�วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวมรวม 
ข�อมูลสวนบุคคลท่ีเราเก็บรวบรวม ได�แก ข�อมูลที่สามารถใช�ระบุตัวตนของทานได� โดยเราจะเก็บรวบรวมข�อมูลสวนบุคคล
ของทานเมื่อทานสมัครสมาชิก หรือใช�งานบริการ โดยข�อมูลสวนบุคคลของทานท่ีเรารวบรวมได�แบงออกเป�นสามประเภท 
คือ (A) ข�อมูลสวนบุคคลท่ีทานมอบให�แกเรา (B) ข�อมูลสวนบุคคลท่ีเรารวบรวมด�วยวิธีอัตโนมัติ และ (C) ข�อมูลสวนบุคคลท่ี
เรารวบรวมจากแหลงอ่ืน ๆ ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 
(A) ข�อมูลส�วนบุคคลที่ท�านมอบให�แก�เราได�แก 

 ข�อมูลสวนบุคคลท่ีทานมอบไว�เมื่อทานสมัครสมาชิก หรือใช�งานบริการ หรือการติดตอเราทางโทรศัพท+ หรือผาน
ชองทางบริการ หรือชองทางอ่ืน ๆ เชน ช่ือ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท+มือถือ 
อีเมล+ วันเดือนปXเกิด หรือข�อมูลการติดตออ่ืน ๆ 

 ข�อมูลการทําธุรกรรม เชน ข�อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ+ท่ีทานซื้อ หรือสนใจ รวมไปถึงราคา วิธีการชําระเงิน
รายละเอียดการชําระเงินอ่ืน ๆ และ การสะสมและแลกคะแนนสะสม เป�นต�น 

 ข�อมูลบัญชีผู�ใช� เชน ช่ือผู�ใช� รหัสผาน หรือข�อมูลอ่ืน ๆ ที่ระบุถึงตัวตนของทาน ท่ีใช�เพื่อเข�าถึงบริการ 

 ข�อมูลสวนบุคคลอ่ืน ๆ ที่ทานให�เพื่อใช�ในการติดตอส่ือสารกับเรา 
 
 
 



(B) ข�อมูลส�วนบุคคลที่เรารวบรวมด�วยวิธีอัตโนมัติ 
เราอาจใช�เทคโนโลยีอัตโนมัติในการเก็บรวบรวมข�อมูลการใช�งานบริการ จากอุปกรณ+ส่ือสารเคล่ือนที่ของทานท่ีใช�งาน เชน 

 ประเภทอุปกรณ+เคล่ือนท่ีและการต้ังคา 

 ตัวระบุอุปกรณ+ที่ไมซ้ํากัน (UDID) หรือตัวระบุอุปกรณ+เคล่ือนท่ี (MEID) สําหรับอุปกรณ+เคล่ือนท่ีของทาน 

 หมายเลขซีเรียลของอุปกรณ+ตาง ๆ 

 เว็ปไซต+หรือแอพพลิเคช่ันท่ีอ�างอิง (เว็ปไซต+หรือท่ีนําทานมาหาเรา) 

 กิจกรรมออนไลน+บนเว็ปไซต+อ่ืน ๆ แอพพลิเคช่ัน หรือส่ือสังคมออนไลน+ 

 การติดตอส่ือสารกับเรา หรือเก่ียวกับส่ือสังคมออนไลน+ 

 กิจกรรมที่เก่ียวข�องกับการใช�งานบริการ 
 
(C) ข�อมูลส�วนบุคคลที่เรารวบรวมจากแหล�งอ่ืนๆ 
เราอาจรวบรวมข�อมูลสวนบุคคลของทานจากหนวยงานอ่ืน ๆ โดยเป�นไปตามที่ พ.ร.บ. คุ�มครองข�อมูลสวนบุคคลกําหนด 
ซึ่งอาจรวมถึงรวบรวมข�อมูลสวนบุคคลของทานเม่ือทานโต�ตอบกับเราผานส่ือสังคมออนไลน+ 
 
วิธีที่เรานําข�อมูลของท�านไปใช� 
ข�อมูลสวนบุคคลของทานที่ถูกเก็บจะชวยให�เราสามารถให�บริการทานด�วยความราบรื่น เป�นไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล�องกับประสบการณ+ของทาน เพื่อให�ทานได�รับประโยชน+สูงสุด โดยเราอาจใช�ข�อมูลสวนบุคคลของทานที่รวบรวม
เก่ียวกับทานเพื่อ : 
1. สร�างและจัดการบัญชีของทาน   
2. ดําเนินการตามคําส่ังซ้ือ ชําระเงิน และการทําธุรกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับบริการ     
3. ตอบสนองเก่ียวกับผลิตภัณฑ+และคําร�องขอบริการของลูกค�า 
4. รวบรวมข�อมูลทางสถิติท่ีไมสามารถระบุตัวตนได� และการวิเคราะห+ข�อมูลสําหรับใช�ภายในหรือกับบุคคลภายนอก 
5. ตรวจสอบและวิเคราะห+การใช�งานและแนวโน�มเพื่อปรับปรุงประสบการณ+ของทานที่มีกับบริการ 
6. เพิ่มประสิทธิภาพและการดําเนินการของบริการ 
7. ป`องกันการฉ�อโกง ตรวจสอบการโจรกรรม และป`องกันอาชญากรรม 
8. ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช� 
9. วัตถุประสงค+เก่ียวกับการตลาด หรือการนําเสนอผลิตภัณฑ+ เชน 
 a. ติดตอทานเพื่อสงข�อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ+และการบริการที่ทานอาจสนใจ 
 b. นําเสนอผลิตภัณฑ+ใหม การบริการ และ/หรือคําแนะนําแกทาน 
 c. จัดการดูแลการชิงโชค โปรโมช่ัน และการแขงขันตางๆ 
 d. สงโฆษณาท่ีตรงเป`าหมาย คูปอง ขาวสาร และข�อมูลอ่ืน ๆ เก่ียวกับโปรโมช่ันหรือกิจกรรมพิเศษให�กับทาน 



   ท้ังน้ี ทานอาจไมให�ความยินยอมในการนําข�อมูลสวนบุคคลไปใช�เพื่อวัตถุประสงค+ตามข�อ 9. น้ีก็ได� แตการไมให�ความ
ยินยอมดังกลาวอาจสงผลตอการเสนอผลิตภัณฑ+หรือโปรโมช่ันตาง ๆ แกทาน 
 
การเป0ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลของท�าน 
ข�อมูลสวนบุคคลของทานที่เราเก็บรักษาอยูอาจได�รับการเป<ดเผยให�กับบุคคลดังตอไปน้ี 
 
ผู�ให�บริการบุคคลภายนอก 
เราอาจเป<ดเผยข�อมูลสวนบุคคลของทานให�แกบุคคลภายนอกท่ีให�บริการแกเราหรือในนามของเรา รวมถึงการปฏิบัติตาม
คําส่ังซื้อของทาน การประมวลผลการชําระเงิน การวิเคราะห+ข�อมูล การบริการลูกค�าการจัดโปรโมช่ัน การแขงขัน การจับ
รางวัลและการชิงโชค การทําวิจัยหรือการสํารวจความพึงพอใจของลูกค�า ซึ่งบุคคลภายนอกเหลาน้ีมีหน�าท่ีในการปกป̀อง
ข�อมูลสวนบุคคลของทาน ทั้งน้ีเพื่อให�เราสามารถให�บริการแกทานได�อยางมีประสิทธิภาพ 
 
บริษัทในเครือ บริษัท เอส แอนด3 พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
เราอาจเป<ดเผยข�อมูลสวนบุคคลของทานภายในเครือ บริษัท เอส แอนด+ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) เพื่อให�เราสามารถ
ให�บริการทานได�อยางถูกต�องครบถ�วน อยางไรก็ตามบริษัทในเครือฯ ไมได�รับอนุญาตให�ใช�หรือเป<ดเผยข�อมูลสวนบุคคลของ
ทานน้ี ยกเว�นเฉพาะท่ีระบุไว�ในนโยบายความเป�นสวนตัวน้ี 
 
บุคคลอ่ืนๆ 
เราอาจมีความจําเป�นต�องเป<ดเผยข�อมูลสวนบุคคลของทานตามข�อกําหนดของกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย การ
ดําเนินคดี และ/หรือการเรียกร�องโดยหนวยงานของรัฐและสาธารณะ นอกจากน้ีเราอาจเป<ดเผยข�อมูลสวนบุคคลที่เก่ียวกับ
ทานหากเราพิจารณาแล�ววา เพื่อความม่ันคงของชาติ การบังคับใช�กฎหมาย หรือเรื่องอ่ืน ๆ ที่มีความสําคัญตอสาธารณะ 
โดยเราจะเป<ดเผยเทาท่ีจําเป�นและเหมาะสม หรือ นอกจากน้ีเราอาจเป<ดเผยข�อมูลสวนบุคคลของทานหากเราพิจารณาแล�ว
วา มีความจําเป�นเพื่อคับใช�ข�อกําหนดและเง่ือนไขในการบริการ หรือปกป`องการดําเนินงานหรือผู�ใช�ของเรา นอกจากน้ีใน
กรณีท่ีมีการปรับเปล่ียนโครงสร�างองค+กร การควบกิจการ หรือการขายธุรกิจท้ังหมดหรือบางสวนของเรา เราอาจโอนข�อมูล
สวนบุคคลของทานท้ังหมดหรือบางสวนที่เราได�รวบรวมไว�ให�แกบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข�อง 
 
คุกก้ีและเทคโนโลยีอื่นๆ 
เราและผู�ขายของเราที่ให�บริการแกเรา อาจใช� 

 "คุกก้ี” คือไฟล+ข�อมูลขนาดเล็กท่ีสร�างข้ึนจากเว็บบราวเซอร+หรืออุปกรณ+ของผู�ใช�งานอินเตอร+เน็ต และใช�เพื่อจดจํา 
และ/หรือรับข�อมูลเก่ียวกับผู�ใช�งาน 

 “เว็บบีคอน” เป�นวัตถุหรือภาพขนาดเล็กที่ถูกติดต้ังอยูในหน�าเว็บ แอพพลิเคช่ัน หรืออีเมล+ และจะใช�ในการ
ติดตามกิจกรรม นอกจากน้ีในบางครั้งจะเรียกวา พิกเซล และ แท็ก 

 เทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีคล�ายคลึงกัน 



ในการให�บริการ เพื่อ 
• ระบุตัวตนหรืออุปกรณ+ของทาน    
• อนุญาตให�ทานเข�าถึงและใช�งานบริการ ด�วยการทํางานที่ถูกต�อง 
• ปรับปรุงผลิตภัณฑ+และบริการของเรา 
• ชวยในการตรวจสอบประสิทธิภาพของบริการ (เชน ข�อผิดพลาดเมื่อมีผู�ใช�จํานวนมาก เวลาในการโหลด สวนที่นิยม อ่ืน )ๆ  
• จดจําข�อมูลของทานเพื่อความสะดวกเม่ือทานเข�าใช�งานบริการ  
• ชวยปรับปรุงให�สอดคล�องกับประสบการณ+ของทาน 
• เพื่อแสดงโฆษณาตามกลุมเป̀าหมาย   
• หรือวัตถุประสงค+อ่ืนๆ ท่ีอธิบายไว�ในนโยบายความเป�นสวนตัวน้ีในหัวข�อ “วิธีที่เรานําข�อมูลสวนบุคคลของทานไปใช�” 

 
อันจะชวยให�เราสามารถย่ืนข�อเสนอของเราให�สอดคล�องกับประสบการณ+และความสนใจของทานมากย่ิงข้ึน ท้ังน้ีเราจะใช�
คุกก้ี เว็บบีคอน และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เพื่อเก็บรวบรวม ใช� เป<ดเผย โอน และดําเนินการกับข�อมูลเฉพาะแตวัตถุประสงค+ที่
อธิบายไว�ในนโยบายความเป�นสวนตัวน้ี 
 
การส�งหรือโอนข�อมูลส�วนบุคคลของท�านไปยังต�างประเทศ 
เราอาจโอนหรือสงข�อมูลสวนบุคคลของทานไปยังตางประเทศเพื่อจุดประสงค+ที่กําหนดไว�ในนโยบายน้ี โดยเราจะดําเนินการ
เพื่อให�มั่นใจวาประเทศปลายทาง และหนวยงานที่ได�รับข�อมูลสวนบุคคลของทานมีมาตรฐานในการป`องกันข�อมูลสวนบุคคล
ของทานท่ีเพียงพอและเทียบเทากับการคุ�มครองภายใต�หรือในมาตรฐานเดียวกันกับกฎหมายคุ�มครองข�อมูลสวนบุคคลที่
บังคับใช�กับเรา 
 
สิทธิของท�าน 
ทานมีสิทธิในข�อมูลสวนตัวของทานภายใต� พ.ร.บ.คุ�มครองข�อมูลสวนบุคคล ดังตอไปน้ี 
 
1. สิทธิขอเข�าถึงและขอรับสําเนาข�อมูลสวนบุคคล  
ทานมีสิทธิในการขอเข�าถึงและขอรับสําเนาข�อมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับทานและอยูในความดูแลของบริษัทฯ หรือขอให�
เป<ดเผยถึงการได�มาซึ่งข�อมูลสวนบุคคลดังกลาวที่ทานไมได�ให�ความยินยอมได� 
 
2. สิทธิขอให�สงหรือโอนข�อมูลสวนบุคคล 
ทานมีสิทธิในการขอให�บริษัทฯ สงหรือโอนข�อมูลสวนบุคคลไปยังผู�ควบคุมข�อมูลสวนบุคคลอ่ืนด�วยวิธีอัตโนมัติ และมีสิทธิใน
การขอรับข�อมูลสวนบุคคลท่ีบริษัทฯ สงหรือโอนไปยังผู�ควบคุมข�อมูลสวนบุคคลอ่ืนโดยตรง เว�นแตโดยสภาพทางเทคนิคไม
สามารถทําได� 
 
 



3. สิทธิคัดค�านการเก็บรวบรวม ใช�หรือเป<ดเผยข�อมูลสวนบุคคล 
ทานมีสิทธิคัดค�านการเก็บรวบรวม ใช� หรือเป<ดเผยข�อมูลสวนบุคคลที่เก่ียวกับทานเมื่อใดก็ได� เว�นแตในกรณีดังตอไปน้ี 
3.1 เพื่อการปฏิบัติหน�าที่ในการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน+สาธารณะของผู�ควบคุมข�อมูลสวนบุคคล หรือปฏิบัติหน�าท่ีใน
การใช�อํานาจรัฐท่ีได�มอบให�แกผู�ควบคุมข�อมูลสวนบุคคล 
3.2 เพื่อประโยชน+โดยชอบด�วยกฎหมายของผู�ควบคุมข�อมูลสวนบุคคล เว�นแตประโยชน+ดังกลาวมีความสําคัญน�อยกวาสิทธิ
ข้ันพื้นฐานในข�อมูลสวนบุคคลของเจ�าของข�อมูลสวนบุคคล 
3.3 เพื่อวัตถุประสงค+เก่ียวกับการตลาดแบบตรง 
3.4 เพื่อการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร+ ประวัติศาสตร+ หรือสถิติ 
 
4. สิทธิในการขอให�ลบหรือทําลายหรือทําให�ข�อมูลสวนบุคคลเป�นข�อมูลท่ีไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเป�นเจ�าของข�อมูลสวนบุคคลได� 
ทานมีสิทธิในการขอให�ลบหรือทําลายข�อมูลสวนบุคคลของทาน หรือทําให�ข�อมูลสวนบุคคลไมสามารถระบุตัวตนของ
เจ�าของข�อมูลได� ในกรณีดังตอไปน้ี 
4.1 เมื่อข�อมูลสวนบุคคลหมดความจําเป�นในการเก็บรักษาไว�ตามวัตถุประสงค+ในการเก็บรวบรวม ใช� หรือเป<ดเผย 
4.2 เมื่อทานถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช� หรือเป<ดเผยข�อมูลสวนบุคคลและบริษัทฯ ไมมีอํานาจตามกฎหมายที่
จะเก็บรวบรวม ใช� หรือเป<ดเผยได�ตอไป 
4.3 เมื่อทานคัดค�านการเก็บรวบรวม ใช� หรือเป<ดเผยข�อมูลสวนบุคคล และบริษัทฯ ไมมีอํานาจตามกฎหมายท่ีจะปฏิเสธได� 
4.4 เมื่อการเก็บรวบรวม ใช� หรือเป<ดเผยข�อมูลสวนบุคคลน้ันไมชอบด�วยกฎหมายตาม พ.ร.บ. คุ�มครองข�อมูลสวนบุคคล 
 
5. สิทธิในการระงับการใช�ข�อมูลสวนบุคคล 
ทานมีสิทธิในการขอให�ระงับใช�ข�อมูลสวนบุคคลของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 
5.1 อยูในระหวางการตรวจสอบข�อมูลสวนบุคคลวามีความถูกต�อง เป�นปlจจุบัน สมบูรณ+หรือไม 
5.2 เป�นข�อมูลท่ีต�องลบหรือทําลายเม่ือข�อมูลสวนบุคคลได�ถูกเก็บรวบรวม ใช� หรือเป<ดเผยโดยไมชอบด�วยกฎหมายแตทานขอให�ระงับแทน 
5.3 เมื่อข�อมูลสวนบุคคลหมดความจําเป�นในการเก็บรักษาไว�ตามวัตถุประสงค+ในการเก็บรวบรวมข�อมูลสวนบุคคล แตทาน
ยังมีความจําเป�นต�องขอให�เก็บรักษาไว�เพื่อใช�ในการกอต้ังสิทธิเรียกร�องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช�สิทธิ
เรียกร�องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนตอสู�สิทธิเรียกร�องตามกฎหมาย 
5.4 เม่ือบริษัทฯ อยูในระหวางการพิสูจน+สิทธิในการปฏิเสธคําขอการคัดค�านการเก็บรวบรวม ใช� หรือเป<ดเผยข�อมูลสวนบุคคล 
 
6. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม 
ทานมีสิทธิถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได� เว�นแตเมื่อการถอนความยินยอมน้ันขัดแย�งกับนโยบายของทางบริษัทฯ 
 
7. สิทธิในการขอให�แก�ไขข�อมูลสวนบุคคลให�ถูกต�องเป�นปlจจุบัน 
บริษัทฯ ต�องดําเนินการให�ข�อมูลสวนบุคคลน้ันถูกต�องเป�นปlจจุบัน สมบูรณ+และไมกอให�เกิดความเข�าใจผิด หากทางบริษัทฯ 
ปฏิเสธคําขอของทาน บริษัทฯ จะบันทึกการปฏิเสธดังกลาวพร�อมด�วยเหตุผลลงในบันทึกรายการ 



8. สิทธิในการร�องเรียนตอคณะกรรมการผู�เช่ียวชาญ 
ทานมีสิทธิร�องเรียนในกรณีที่บริษัทฯ หรือผู�ประมวลผลข�อมูลสวนบุคคลรวมทั้งลูกจ�างหรือผู�รับจ�างของบริษัทฯ ฝnาฝoน
หรือไมปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ�มครองข�อมูลสวนบุคคล หรือประกาศท่ีออกตาม พ.ร.บ.คุ�มครองข�อมูลสวนบุคคล 
 
เว็บไซต3ของบุคคลภายนอก 
การให�บริการอาจมีการเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต+ของบุคคลภายนอกที่ไมเก่ียวข�องกับเรา หากทานเข�าชมเว็บไซต+ท่ีเช่ือมโยง
เหลาน้ี ทานควรอานนโยบายความเป�นสวนตัว เ ง่ือนไขและข�อกําหนดในการให�บริการ และนโยบายอ่ืนๆ ของ
บุคคลภายนอก เราไมมีสวนรับผิดชอบตอเน้ือหา หรือนโยบายความเป�นสวนตัว ความปลอดภัย และนโยบายตางๆ ของ
บุคคลภายนอก 
 
การรักษาความปลอดภัยของข�อมูลส�วนบุคคลของท�าน 
เราใช�มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมในการปกป̀องข�อมูลสวนบุคคลเพื่อรักษาข�อมูลสวนบุคคลของทาน อยางไร
ก็ตามถึงแม�วาเราจะใช�ข้ันตอนที่สมเหตุสมผลในการปกป̀องข�อมูลสวนบุคคลของทานแล�ว แตเราขอแจ�งให�ทานทราบวา ไม
มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดท่ีดีท่ีสุดหรือไมมีข�อบกพรอง ดังน้ันหากทานมีเหตุให�เช้ือวาข�อมูลสวนบุคคลของทานถูกละเมิด 
หรือมีข�อสงสัยประการใดเก่ียวกับนโยบายข�อมูลสวนบุคคลน้ี กรุณาติดตอเราให�ทราบเพื่อดําเนินการชวยเหลือและตรวจสอบ 
 
การเก็บรักษา และความสมบรูณ3ของข�อมูลส�วนบุคคลของท�าน 
เราจะเก็บรักษาข�อมูลสวนบุคคลของทานไว� ตลอดระยะเวลาที่ทานเป�นสมาชิก ผู�ใช�บริการ หรือเป�นระยะเวลาเทาท่ีจําเป�น
เพื่อให�เป�นไปตามวัตถุประสงค+ท่ีระบุไว�ในนโยบายความเป�นสวนตัวน้ี หรือเป�นไปตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด เว�นแต
ในกรณีที่ทานขอให�ขยายระยะเวลาในการเก็บข�อมูลหรือทานได�แจ�งความประสงค+ให�ลบข�อมูลสวนบุคคลของทานซึ่งเป�น
การใช�สิทธิตามกฎหมาย 
 
ทั้งน้ีเรายินดีท่ีจะจัดเก็บข�อมูลสวนบุคคลของทานได�ถูกต�องสมบูรณ+และเป�นข�อมูลลาสุด โดยทานสามารถปรับปรุงข�อมูลได�
ทางชองทางท่ีกําหนด 
 
ติดต�อเรา 
หากทานมีความเห็น ข�อเสนอแนะ คําถาม ร�องเรียน หรือต�องการใช�สิทธิตามกฎหมายเก่ียวกับข�อมูลสวนตัวของทาน กรุณา
ติดตอเจ�าหน�าท่ีคุ�มครองข�อมูลสวนบุคคลของบริษัทฯ ผานทางอีเมล+ dpo@snpfood.com โทรศัพท+ 0-2785-4000 วัน
จันทร+-ศุกร+ เวลา 08.30 น. - 17.30 น. หรือท่ีสํานักงานใหญ ต้ังอยูเลขท่ี 2034/100-103, 106-107 ช้ัน 23-24 
อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร+ ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป< เขตห�วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 


