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ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 
 

ส าหรับผู้สมคัรงาน บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) 
(ปรับปรุงเม่ือ: วนัท่ี 15 มิถุนายน 2565) 

 

บริษทั กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) ได้ให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่งกับการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรงาน (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “ท่าน”) ท่ีไดใ้หข้อ้มูลไวก้บับริษทัฯ และเพ่ือใหท่้านมัน่ใจวา่
บริษทัฯ ไดป้ฏิบติักบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านสอดคลอ้งตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ
กฎหมายล าดบัรองท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกฎหมายฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติมใด ๆ ในอนาคตนั้น (“กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล”) บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีข้ึน เพื่อให้ท่านทราบถึงรายละเอียดการด าเนินการกบั
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (รวมเรียกว่า “การ
ประมวลผล”) ตลอดจนแจง้ใหท่้านทราบถึงสิทธิในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อบริษทัฯ ทั้งน้ีบริษทัฯ 
ใคร่ขอใหท่้านท าความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้ก าหนด และค าช้ีแจงภายใตป้ระกาศฯ ฉบบัน้ี  

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่กบ็รวบรวม 
บริษทัฯ เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ดงัต่อไปน้ี 
(1) ขอ้มูลอตัลกัษณ์ เช่น ช่ือ นามสกลุ รูปภาพ หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน เป็นตน้ 

(2) ขอ้มูลประวติั เช่น วนั เดือน ปีเกิด อาย ุน ้ าหนกั ส่วนสูง สถานภาพสมรส สถานภาพทางทหาร เป็นตน้ 

(3) ขอ้มูลท่ีอยูท่ี่ติดต่อ เช่น ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น ท่ีอยูปั่จจุบนั หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล เป็นตน้ 

(4) ขอ้มูลครอบครัว เช่น ขอ้มูลบุตร ขอ้มูลคู่สมรส ขอ้มูลบิดามารดา ขอ้มูลพ่ีนอ้ง เป็นตน้ 

(5) ขอ้มูลการศึกษา เช่น สถานศึกษา วฒิุการศึกษา วชิาเอก เกรดเฉล่ียสะสม เป็นตน้ 

(6) ขอ้มูลการท างาน เช่น ช่ือสถานท่ีท างาน ต าแหน่ง เงินเดือน เป็นตน้ 

(7) ขอ้มูลการเงิน เช่น เลขท่ีบญัชีธนาคาร เป็นตน้ 

(8) ขอ้มูลอ่อนไหว เช่น เช้ือชาติ สญัชาติ ศาสนา ประวติัสุขภาพ โรคประจ าตวั ความพิการ เป็นตน้ 

(9) ขอ้มูลความสามารถอ่ืน ๆ เช่น ขอ้มูลการฝึกอบรม วฒิุบตัร ความสามารถพิเศษ การขบัข่ียานพาหนะ เป็นตน้ 

(10) เอกสารหลกัฐาน เช่น ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบียนบา้น ส าเนาใบขบัข่ี ส าเนาใบรับรองผล
การเรียน ส าเนาวฒิุบตัร เป็นตน้  

2. แหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษทัฯ ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดงัน้ี 
(1) บริษทัฯ ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง จากขั้นตอนการสมคัรงานท่ีท่านไดใ้ห้ขอ้มูลไวผ้่านทาง

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ผ่านทางการส่งไปรษณีย ์ผ่านทางการส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ และผ่านทางการกรอก

ขอ้มูลในใบสมคัรงาน 

(2) บริษทัฯ ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลท่ีสาม ผา่นบริษทัจดัหางานท่ีท่านไดใ้หข้อ้มูลไว ้ผา่นการ

เปิดเผยจากบริษทัในเครือ หรือผา่นการถูกอา้งถึงจากบุคคลใกลชิ้ดท่าน 
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3. วตัถุประสงค์ในการประมวลผล 
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีท่ีท่านเป็นผูส้มัครงานของบริษัทฯ การ

ประมวลผลขอ้มูลดงักล่าวบริษทัฯ จะด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพียงคร้ังเดียวในขั้นตอนการสมคัรงาน และจะใชข้อ้มูล
ต่อไปจนกวา่จะส้ินสุดวตัถุประสงคก์ารเก็บรวบรวมตามประกาศในขอ้ 5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล โดย
บริษทัฯ มีความจ าเป็นในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

(1) เพื่อการรับสมคัรงานท่ีด าเนินการโดยบริษทัฯ ซ่ึงผูส้มคัรด าเนินการติดต่อเขา้มาดว้ยตนเอง หรือผ่านการ

เปิดเผยขอ้มูลจากบริษทัจดัหางาน หรือบริษทัในเครือ 

(2) เพื่อการตรวจสอบคุณสมบติัของผูส้มคัรงาน เช่น อาย ุสญัชาติ เช้ือชาติ ศาสนา โรคประจ าตวั วฒิุการศึกษา 

(3) เพื่อด าเนินการสมัภาษณ์งาน วเิคราะห์ตรวจสอบประวติัการศึกษา ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้ง  

(4) เพ่ือติดต่อสมัภาษณ์งาน และแจง้ผลการสมัภาษณ์งาน 

(5) เพ่ือเก็บรักษาไวพิ้จารณาต าแหน่งงานท่ีเปิดรับใหม่ในอนาคต ส าหรับผูส้มคัรงานท่ียงัไม่ไดรั้บการคดัเลือก 

(6) เพื่อเปิดเผยขอ้มูลไปยงับริษทัในเครือท่ีมีการเปิดรับสมคัรต าแหน่งงานท่ีใกลเ้คียงกนั  

(7) เพื่อจัดท าสัญญาการจ้างงาน ข้ึนทะเบียนพนักงาน จัดเตรียมบัตรประจ าตวั อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ อีเมล 

UserID และ Password ของระบบต่าง ๆ ท่ีใชป้ฏิบติังานในบริษทัฯ  

(8) เพ่ือข้ึนทะเบียน และด าเนินการเก่ียวกบัสวสัดิการ สิทธิประโยชน์ของผูป้ฏิบติังาน และครอบครัว 
(9) เพ่ือข้ึนทะเบียนค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าล่วงเวลา และการจดัการทางดา้นภาษีของผูป้ฏิบติังาน 

หากท่านไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความจ าเป็นดังกล่าว บริษทัฯ อาจไม่สามารถพิจารณาความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งงานท่ีเปิดรับสมคัรได ้อาจไม่สามารถท าสัญญาจา้งงานได ้และอาจไม่สามารถข้ึนทะเบียนพนักงาน รวมถึงข้ึน
ทะเบียนค่าตอบแทนใหแ้ก่ท่านได ้อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีท่านไดใ้หข้อ้มูลของบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลอา้งอิงอ่ืนนั้น 
ท่านจะตอ้งแจง้ใหบุ้คคลอา้งอิงดงักล่าวทราบถึงประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีดว้ย  

 

4. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
เม่ือบริษทัฯ ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งท่ีมาแลว้ บริษทัจะด าเนินการกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน

ตามท่ีแจง้ไวใ้นประกาศขอ้ 3 แสดงรายละเอียดดงัน้ี 
 

กจิกรรมประมวลผล กลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล ฐานทางกฎหมาย 
การรับสมคัรงาน ขอ้มูลอตัลกัษณ์, ขอ้มูลประวติั, ขอ้มูลท่ีอยูท่ี่

ติดต่อ, ขอ้มูลการศึกษา, ขอ้มูลการท างาน, 
ขอ้มูลอ่อนไหว, ขอ้มูลครอบครัว, ขอ้มูล
ความสามารถอ่ืน, ขอ้มูลการเงิน 

1. ฐานความจ าเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมาย  
(Legitimate Interest) 
2. ฐานความจ าเป็นในการปฏิบติั
ตามกฎหมาย (Legal Obligation) 

การตรวจสอบคุณสมบติั ขอ้มูลประวติั, ขอ้มูลอ่อนไหว, ขอ้มูล
การศึกษา, ขอ้มูลการท างาน 

1. ฐานความจ าเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมาย  
(Legitimate Interest) 
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กจิกรรมประมวลผล กลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล ฐานทางกฎหมาย 

การสมัภาษณ์งาน  วเิคราะห์
ตรวจสอบประวติัการศึกษา  และ
ประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้มูลการศึกษา, ขอ้มูลการท างาน, ขอ้มูล
ความสามารถอ่ืน, เอกสารหลกัฐาน 

1. ฐานความจ าเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมาย  
(Legitimate Interest) 

ติดต่อสมัภาษณ์งาน และแจง้ผลการ
สมัภาษณ์งาน 

ขอ้มูลท่ีอยูท่ี่ติดต่อ 1. ฐานความจ าเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมาย  
(Legitimate Interest) 

เก็บรักษาไวพิ้จารณาต าแหน่งงานท่ี
เปิดรับใหม่ในอนาคต 

ขอ้มูลอตัลกัษณ์, ขอ้มูลประวติั, ขอ้มูลท่ีอยูท่ี่
ติดต่อ, ขอ้มูลการศึกษา, ขอ้มูลการท างาน, 
ขอ้มูลอ่อนไหว, ขอ้มูลครอบครัว, ขอ้มูล
ความสามารถอ่ืน, ขอ้มูลการเงิน, เอกสาร
หลกัฐาน 

1. ฐานความจ าเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมาย  
(Legitimate Interest) 

เปิดเผยขอ้มูลไปยงับริษทัในเครือท่ี
มีการเปิดรับต าแหน่งงานท่ี
ใกลเ้คียงกนั 

ขอ้มูลอตัลกัษณ์, ขอ้มูลประวติั, ขอ้มูลท่ีอยูท่ี่
ติดต่อ, ขอ้มูลการศึกษา, ขอ้มูลการท างาน, 
ขอ้มูลอ่อนไหว, ขอ้มูลครอบครัว, ขอ้มูล
ความสามารถอ่ืน, ขอ้มูลการเงิน, เอกสาร
หลกัฐาน 

1. ฐานขอความยนิยอม (Consent) 

จดัท าสญัญาการจา้งงาน ข้ึน
ทะเบียนพนกังาน จดัเตรียมบตัร
ประจ าตวั คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ 
อีเมล UserID และPassword ของ
ระบบต่าง ๆ ท่ีใชป้ฏิบติังานใน
บริษทัฯ 

ขอ้มูลอตัลกัษณ์, ขอ้มูลท่ีอยูท่ี่ติดต่อ, ขอ้มูล
การเงิน, เอกสารหลกัฐาน 

1. ฐานความจ าเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมาย  
(Legitimate Interest) 
2. ฐานการปฏิบติัตามสญัญา 
(Contractual Basis) 
 

ข้ึนทะเบียน และด าเนินการเก่ียวกบั
สวสัดิการ สิทธิประโยชน์ของ
ผูป้ฏิบติังาน และครอบครัว 

ขอ้มูลอตัลกัษณ์, ขอ้มูลประวติั, ขอ้มูลท่ีอยูท่ี่
ติดต่อ, ขอ้มูลครอบครัว, เอกสารหลกัฐาน 

1. ฐานการปฏิบติัตามสญัญา 
(Contractual Basis) 
2. ฐานความจ าเป็นในการปฏิบติั
ตามกฎหมาย (Legal Obligation) 

ข้ึนทะเบียนค่าตอบแทน เงินเดือน 
ค่าล่วงเวลา และการจดัการทางดา้น
ภาษี ของผูป้ฏิบติังาน 

ขอ้มูลอตัลกัษณ์, ขอ้มูลท่ีอยูท่ี่ติดต่อ, ขอ้มูล
ครอบครัว, ขอ้มูลการเงิน, เอกสารหลกัฐาน 

1. ฐานการปฏิบติัตามสญัญา 
(Contractual Basis) 
2. ฐานความจ าเป็นในการปฏิบติั
ตามกฎหมาย (Legal Obligation) 

 
 

5. ระยะเวลาในการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในลกัษณะท่ีเป็นเอกสาร และในฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ โดย

ตามปกติแลว้บริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลของผูส้มคัรงานท่ียงัไม่ไดรั้บการคดัเลือกเขา้เป็นพนกังานไวเ้ป็นระยะเวลา 6 เดือน 
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หรือในบางกรณีอาจเก็บรักษาขอ้มูลของผูส้มคัรงานไวน้านกวา่ระยะเวลาดงักล่าว แต่ไม่เกิน 1 ปี นับจากวนัท่ีท่านไดใ้ห้
ขอ้มูลไวก้บับริษทัฯ ส่วนขอ้มูลของผูส้มคัรงานท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้เป็นพนกังาน บริษทัฯ จะท าการเก็บรักษาขอ้มูลของ
ท่านต่อไป จนกวา่การเป็นพนกังานของท่านจะส้ินสุดลง และบริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลน้ีต่อไปอีกเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
ตามพ.ร.บ. คุม้ครองแรงงาน หลงัจากท่ีครบก าหนดระยะเวลาเก็บรักษาตามประกาศฉบบัน้ี บริษทัฯ จะลบหรือท าลายขอ้มูล
ส่วนบุคคลจากการจดัเก็บของบริษทัฯ หรือท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวัตนได ้อีกทั้งจะท า
การติดตามใหบ้ริษทัในเครือด าเนินการกบัขอ้มูลดงักล่าวดว้ย  

 

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผูส้มคัรงาน และจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อ

บริษทัในเครือเท่านั้น ในกรณีท่ีบริษทัในเครือมีการเปิดรับสมคัรต าแหน่งงาน และคุณวฒิุของท่านสอดคลอ้งกบัต าแหน่ง
งานดงักล่าว บริษทัฯ จะท าการขอความยินยอมจากท่านก่อนท่ีจะมีการเปิดเผยขอ้มูลไปยงับริษทัในเครือ ซ่ึงการขอความ
ยนิยอม บริษทัฯ อาจขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรืออาจขอความยนิยอมในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ รูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 

 

7. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล 
ท่านในฐานะท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี ท่านสามารถขอใชสิ้ทธิต่าง ๆ ของท่านไดต้ามช่องทางการติดต่อบริษทัฯ ในขอ้ท่ี  10 โดยสิทธิของ
ท่านมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอม 

ในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้ห้ความยินยอมไวก้บับริษทัฯ ไดต้ลอดระยะเวลาท่ีขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่านยงัคงอยูก่บับริษทัฯ  

(2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access): ท่านมีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
และขอให้บริษทัฯ ท าส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษทัฯ เปิดเผยการไดม้าซ่ึง
ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไม่ไดใ้หค้วามยนิยอมต่อบริษทัฯ  

(3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification): ท่านมีสิทธิในการขอใหบ้ริษทัฯ แกไ้ข
ขอ้มูล กรณีท่ีท่านเห็นวา่ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ มีอยูน่ั้นไม่ถูกตอ้งหรือท่านมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านเอง เพ่ือใหข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั ไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

(4) สิทธิในการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษทัฯ ท าการลบ 
หรือท าลาย ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได ้ในกรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลไม่มีความจ าเป็นส าหรับวตัถุประสงคใ์น
การเก็บรวบรวม หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป หรือเป็นการประมวลผลข้อมูลของท่าน         
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย  หรือท่านคัดค้านการประมวลผลข้อมูล และบริษัทฯ ไม่มีเหตุแห่งการอ้างการ
ประมวลผลโดยประโยชน์อนัชอบธรรม 

(5) สิทธิในการระงบัการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict of Processing): ท่านมีสิทธิในการระงบัการใช้
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีท่ีบริษทัฯ อยูใ่นระหวา่งพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายในการ
ใชข้อ้มูล หรือบริษทัฯ อยู่ระหวา่งการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีท่านร้องขอหรือ
บริษัทฯ ได้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันมิชอบด้วยกฎหมาย แต่ท่านต้องการห้ามมิให้มีการ
ประมวลผล แทนการลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล หรือท่านเห็นวา่การประมวลผลไม่มีความจ าเป็นอีก
ต่อไป แต่การเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านยงัคงมีความจ าเป็นอยู ่
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(6) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability): ท่านมีสิทธิในการโอนยา้ยขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านท่ีใหไ้วก้บับริษทัฯ ไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลรายอ่ืน หรือตวัท่านเองได ้เวน้แต่สภาพทางเทคนิคไม่
สามารถท าได ้

(7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได ้ในกรณีท่ีการประมวลผลเป็นไปเพ่ือวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการตลาด 
หรือการประมวลผลมีวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการศึกษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือสถิติ เวน้แต่
การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน บริษทัฯ ด าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือบริษทัฯ แสดงให้
เห็นถึงเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายท่ีส าคญัยิง่กวา่ 

ทั้งน้ี ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใด ๆ ในการด าเนินการตามสิทธิขา้งตน้ โดยบริษทัฯ จะพิจารณาและแจง้ผล
การพจิารณาตามค าร้องขอของท่านภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บค าร้องขอดงักล่าว 

 

8. มาตรการในการรักษาความปลอดภัย 
บริษทัฯ มีการก าหนดนโยบาย แนวปฏิบติั และมาตรฐานในการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่าน ทั้งมาตรการในการบริหารจดัการ (Organizational Measure) และมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) เพ่ือป้องกนั
การเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยมิไดรั้บอนุญาต อีกทั้งบริษทัฯ ไดมี้การปรับปรุงแนวทางการปฏิบติัและมาตรฐาน
การรักษาความมัน่คงของขอ้มูลเป็นระยะ ๆ ตามเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด แต่หากปรากฎวา่มีเหตุแห่งการละเมิดทางบริษทั
จะแจง้ใหท่้านทราบถึงเหตุแห่งการละเมิดภายใน 72 ชัว่โมงนบัแต่ท่ีรู้เหตุแห่งการละเมิดนั้น 

 

9. การเปลีย่นแปลงประกาศความเป็นส่วนตวัส าหรับผู้สมคัรงาน 
บริษทัฯ จะพิจารณาทบทวนประกาศความเป็นส่วนตวั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติั และกฎหมายขอ้บงัคบัท่ี

เก่ียวขอ้ง ทั้ งน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงประกาศความเป็นส่วนตวั บริษทัฯ จะแจ้งให้ท่านทราบโดยการประกาศแจง้บน 
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยเร็วท่ีสุด ปัจจุบนัประกาศความเป็นส่วนตวัถูกทบทวนเม่ือ วนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

10. ช่องทางการตดิต่อบริษัทฯ 
หากท่านมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคล การใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูล การคุม้ครองขอ้มูล หรือมีขอ้ร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อ บริษทั กรุงไทยอาหาร 
จ ากดั (มหาชน) ไดด้งัช่องทางต่อไปน้ี 
 

(1) ช่องทางการตดิต่อผู้ควบคุมข้อมูล 

ส านักงานใหญ่ พระราม 2 

ช่ือ:   คุณพิกลุ  ฐิติสรเสริญ ฝ่ายบุคคลกลาง 

สถานท่ีติดต่อ:  บริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 312 ถนนพระราม 2  

                                       แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 

ช่องทางการตดิต่อ 

 เบอร์โทรศพัท:์ 02-473-8000 ต่อ 7003 

 E-mail:  Pikul-Thit@gfpt.co.th 

 Website:  www.gfpt.co.th 

mailto:Pikul-Thit@gfpt.co.th
http://www.gfpt.co.th/
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โรงงาน กรุงไทยอาหาร สมุทรปราการ 

ช่ือ:   คุณธกร  ค าศรีสุข  ฝ่ายบุคคลโรงงาน 

สถานท่ีติดต่อ:  บริษทั กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 266 หมู่ 11 ซอยสุขสวสัด์ิ 92  

                                       ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ 10290  

ช่องทางการตดิต่อ 

 เบอร์โทรศพัท:์ 02-473-7800 ต่อ 7850 

 E-mail:  Takorn-kham@gfpt.co.th 

 Website:  www.ktfood.co.th 

 

โรงงาน กรุงไทยอาหาร ชลบุรี 

ช่ือ:   คุณเสกสรรค ์ เมฆไตรรัตน์ ฝ่ายบุคคลโรงงาน 

สถานท่ีติดต่อ:  บริษทั กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 135/2 หมู่ 4 ทางหลวงหมายเลข 331  

                                       ต  าบลคลองก่ิว อ าเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี 20220 

ช่องทางการตดิต่อ 

 เบอร์โทรศพัท:์ 03-844-2700 ต่อ 2701 

 E-mail:  Seksan-mekt@gfpt.co.th 

 Website:  www.ktfood.co.th 

 

(2) ช่องทางการตดิต่อเจ้าหน้าทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

ช่ือ:   คุณธีระศกัด์ิ  เป่ียมสุภคัพงศ ์

สถานท่ีติดต่อ:  บริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 312 ถนนพระราม 2  

                                       แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 

ช่องทางการตดิต่อ 

เบอร์โทรศพัท:์ 02-473-8000 ต่อ 1188, 1121 

E-mail:  DPO@gfpt.co.th 
Website:  www.gfpt.co.th 
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