
 

เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและคู่ค้า  

บริษัท พิบูลย์ชัยน ้าพริกเผาไทยแม่ประนอม จ้ากัด  

------------------------------------ 

บริษัท พิบูลย์ชัยน ้ำพริกเผำไทยแม่ประนอม จ้ำกัด ให้ควำมส้ำคัญกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนใน
ฐำนะท่ีท่ำนเป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่ำนเกิดควำมเช่ือมั่นในมำตรกำรด้ำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของบริษัท ควำมเช่ือมั่นของท่ำนในตัวบริษัทมีควำมส้ำคัญเป็นอย่ำงมำกกับกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของท่ำน บริษัทจึงมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนำสินค้ำและบริกำรให้ตรงกับควำมคำดหวังของท่ำน 
และในขณะเดียวกันก็มีกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับกฎหมำย ด้วย
เหตุนี  เอกสำรฉบับนี แสดงถึงควำมตั งใจของบริษัทในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมพระรำชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในฐำนะท่ีบริษัทเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะใช้เอกสำรฉบับนี ใน
กำรอธิบำยถึงวัตถุประสงค์ของบริษัทในกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

 

1. ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท้ำให้สำมำรถระบุตัวบุคคลนั นได้ ไม่ว่ำทำงตรงหรือ 
ทำงอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพำะ” 

“ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหว” หมำยถึง ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวกับเชื อชำติ เผ่ำพันธุ์ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง 
ควำมเช่ือในลัทธิ ศำสนำหรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติอำชญำกรรม ข้อมูลสุขภำพ ควำมพิกำร ข้อมูล
สหภำพแรงงำน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภำพ (เช่น ข้อมูลภำพจ้ำลองใบหน้ำ ข้อมูลจ้ำลองม่ำนตำ ข้อมูลจ้ำลอง
ลำยนิ วมือ) หรือข้อมูลอื่นใดท่ีกระทบต่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลในท้ำนองเดียวกันตำมท่ีคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลประกำศก้ำหนด 

“ประมวลผล” หรือ “กำรประมวลผล” หมำยถึง เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีอ้ำนำจในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 



 

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด้ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมค้ำส่ังหรือในนำมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั งนี  บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่ง
ด้ำเนินกำรดังกล่ำวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่าน 

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลของท่ำนเมื่อ: 

 ท่ำนเป็นผู้ติดต่อกับบริษัท 

 ท่ำนให้ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท 

 ท่ำนติดต่อกับบริษัทผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Social Media เช่น Facebook และ Line Official 

Account   

 ท่ำนให้ข้อมูลกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce Platform/ Marketplace) 

 ท่ำนให้ข้อมูลกับบริษัทผ่ำนงำน Event ท่ีบริษัทจัดขึ น ผ่ำนตัวแทนจ้ำหน่ำย (Distributor) หรือผ่ำนกำร

แนะน้ำจำกบุคคลท่ีสำม เช่น หน่วยงำนรัฐท่ีมีหน้ำท่ีส่งเสริมกำรค้ำ (เช่น กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ) หรือ

กำรแนะน้ำจำกลูกค้ำปัจจุบันและอดีตลูกค้ำของบริษัท 

บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเท่ำท่ีจ้ำเป็นในกำรเสนอขำยสินค้ำ ปฏิบัติตำมสัญญำ และให้บริกำรกับท่ำน 
เพื่อให้ท่ำนติดต่อสอบถำมข้อมูล และเพื่อด้ำเนินธุรกิจในทำงท่ีท่ำนสำมำรถคำดหวังได้ว่ำบริษัทจะใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำนเพื่อกำรนั น  

บริษัทอำจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่ำง  ๆ ของท่ำน ซึ่งสำมำรถจ้ำแนกเป็นกลุ่มได้
ดังนี  

ข้อมูลกำรติดต่อ 
(Contact Data) 

ได้แก่ ช่ือ-นำมสกุล , ท่ีอยู่ , อีเมล, หมำยเลขโทรศัพท์ , Line ID, เลขทะเบียน
ยำนพำหนะ (เฉพำะกรณีท่ำนเป็นผู้เข้ำมำเย่ียมบริษัท: Visitor) 



 

ข้อมูลด้ำนเทคนิค 
(Technical Data) 
เฉพำะกรณีท่ำนเข้ำ
เว็บไซต์ของบริษัท 

ได้แก่ หมำยเลข IP Address ของคอมพิวเตอร์, ชนิดของบรำวเซอร์, กำรตั งค่ำเรื่อง
เขตเวลำ (time zone), ท่ีตั ง (location), ระบบปฏิบัติกำร , แพลตฟอร์มและ
เทคโนโลยีของอุปกรณ์ท่ีใช้เข้ำเว็บไซต์ 

ข้อมูลกำรใช้งำน 
(Usage Data) 
เฉพำะกรณีท่ำนเข้ำ
เว็บไซต์ของบริษัท 

ได้แก่ หน้ำเว็บไซต์ท่ีท่ำนเข้ำถึงก่อนท่ีท่ำนจะเข้ำสู่แพลตฟอร์ม, หน้ำเว็บไซต์ท่ีท่ำน
เข้ำชม, จ้ำนวนเวลำท่ีท่ำนใช้ในกำรชมหน้ำเว็บไซต์, สินค้ำหรือข้อมูลท่ีท่ำนค้นหำ
ในแพลตฟอร์ม, เวลำและวันท่ีเข้ำชมเว็บไซต์, ข้อมูลกำรกดดูเว็บไซต์  

ข้อมูลกำรส่ือสำร 
(Communication 
Data) 

ได้แก่ อีเมล, บันทึกข้อมูลสนทนำ และข้อมูลในกำรส่ือสำร 

ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรท้ำสัญญำ 
(Contract-related 
Data) 

ได้แก่ เลขประจ้ำตัวประชำชน, ท่ีอยู่, หมำยเลขบัญชีธนำคำร, วันเดือนปีเกิด, เพศ  

 

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 

1. บริษัทได้ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมำจำกท่ำนโดยตรง ผ่ำนช่องทำงดังต่อไปนี  

 ท่ำนลงทะเบียนในเว็บไซต์ของบริษัท 

 ท่ำนมีกำรติดต่อส่ือสำรกับบริษัทด้วยตัวท่ำนเอง หรือติดต่อผ่ำนโทรศัพท์เพื่อสอบถำมเรื่องสินค้ำ  

 ท่ำนมีกำรติดต่อส่ือสำรกับพนักงำนขำยของบริษัท 

 ท่ำนเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยของบริษัท เช่น งำน Event ท่ีบริษัทจัด หรือผ่ำนช่องทำง

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Social Network  



 

2. บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกบุคคลภำยนอก (Third Party) ท่ีด้ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมค้ำส่ังหรือในนำมของบริษัท เช่น 

 ตัวแทนจ้ำหน่ำย (Distributor) 

 หน่วยงำนรัฐท่ีมีหน้ำท่ีส่งเสริมกำรค้ำ (เช่น กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ) 

 ลูกค้ำปัจจุบันและอดีตลูกค้ำของบริษัทท่ีแนะน้ำท่ำนให้มำเป็นลูกค้ำกับทำงบริษัท 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจะไม่ถูกน้ำไปใช้นอกเหนือจำกวัตถุประสงค์ท่ีบริษัทได้ก้ำหนดหรือส่ังไว้ และบริษัทได้
ก้ำหนดให้บุคคลภำยนอกต้องรักษำควำมลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมมำตรฐำนของกฎหมำย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้มำจำกคุกกี  (cookies) เมื่อท่ำนเข้ำชมเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลเหล่ำนี ช่วยให้บริษัท
สำมำรถจัดให้มีกำรบริกำรท่ีดีขึ น เร็วขึ น ปลอดภัยขึ น และเพื่อควำมเป็นส่วนตัวของท่ำน เมื่อท่ำนใช้บริกำร และ/
หรือเข้ำสู่แพลตฟอร์ม 

 

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนภำยใต้ขอบเขตของกฎหมำยคุ้มครองข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงเท่ำท่ี
จ้ำเป็นส้ำหรับกำรด้ำเนินกำรดังกล่ำว บริษัทจะจัดเก็บเพียงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกำรขำยสินค้ำและกำรให้บริกำร
ระหว่ำงท่ำนกับบริษัทท่ีเป็นกำรจ้ำเป็น: 

 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของบริษัท (Legitimate Interests) หรือประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมำยของบุคคลภำยนอก หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของท่ำน โดยท่ีไม่ท้ำให้สิทธิขั นพื นฐำน

ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนนั นลดน้อยลง 

 เพื่อกำรปฏิบัติตำมสัญญำท่ีท่ำนเป็นคู่สัญญำ หรือเพื่อใช้ในกำรด้ำเนินกำรตำมค้ำขอของท่ำนก่อนเข้ำท้ำ

สัญญำ 

 เพื่อเป็นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยของบริษัท หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรื อ

สุขภำพของบุคคล 



 

บริษัทได้สรุปกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในกำรให้บริกำรกับท่ำน พร้อมทั งอธิบำยฐำนกำรประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลท่ีชอบธรรม (Lawful Basis of Processing) ท่ีบริษัทใช้ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนใน
แต่ละกิจกรรมตำมตำรำงข้ำงล่ำง 

 

วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูล 
ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่

ชอบธรรม 
1. ท่านในฐานะลูกค้าของบริษัท 

ตอบข้อสอบถำมของท่ำนเกี่ยวกับ
สินค้ำและบริกำรของบริษัท 

- ข้อมูลกำรติดต่อ 

- ข้อมูลกำรส่ือสำร 

1) เพื่อกำรจ้ำเป็นเพื่อกำรปฏิบั ติตำม
สัญญำ (มำตรำ 24 (3)) 

2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย
ของบริษัทในกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ำ
และบริกำรท่ีท่ำนสนใจ (มำตรำ 24 (5)) 

ปฏิบัติตำมสัญญำซื อขำย/ สัญญำ
ให้บริกำรกับท่ำนในฐำนะลูกค้ำ
รวมถึง 

 จัดส่งสินค้ำให้กับท่ำน 

 ออกเอกสำรส่งสินค้ำ 

 บริกำรหลังกำรขำย 

 รับเรื่องร้องเรียนจำก

ท่ำน 

- ข้อมูลกำรติดต่อ 

- ข้อมูลกำรส่ือสำร 

- ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกำร
ท้ ำ สั ญ ญ ำ  (Contract-
related Data) 

เพื่อกำรจ้ำเป็นเพื่อกำรปฏิบัติตำมสัญญำ 
(มำตรำ 24 (3)) 

เพื่อจัดกำรควำมสัมพันธ์กับท่ำน
ในฐำนะลูกค้ำ 

- ข้อมูลกำรติดต่อ 

- ข้อมูลกำรส่ือสำร 

1) เป็นกำรจ้ำเป็นเพื่อกำรปฏิบั ติตำม
สัญญำ (มำตรำ 24 (3)) 

2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย
ของบริษัทในกำรแนะน้ำสินค้ำและบริกำร



 

วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูล 
ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่

ชอบธรรม 
ท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของท่ำน 
และเก็บข้อมูลรวมถึงศึกษำรูปแบบกำรใช้
บริกำรของลูกค้ำเพื่อพัฒนำบริกำรของ
บริษัท (มำตรำ 24 (5)) 

เพื่อท้ำกำรตลำดแบบตรงกับท่ำน
ในกำรเสนอสินค้ำหรือบริกำร 
รวมถึงสิทธิพิเศษท่ีท่ำนอำจสนใจ 

- ข้อมูลกำรติดต่อ 

- ข้อมูลกำรส่ือสำร 

บริษัทจะขอควำมยินยอมจำก ท่ำน 
(มำตรำ 24) 

2. ท่านในฐานะผู้เข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท 

เพื่อบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ของ
บริษัท พัฒนำบริกำรของบริษัท 
และเพื่อแก้ปัญหำในเชิงเทคนิคท่ี
เกิดขึ นในกำรใช้เว็บไซต์ 

- ข้อมูลกำรติดต่อ 

- ข้อมูลด้ำนเทคนิค 

 

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของ
บริษัทในกำรน้ำข้อมูลและสถิติกำรใช้งำน
เว็บไซต์ของท่ำนมำวำงแผนธุรกิจเพื่อ
พัฒนำกำรให้บริกำรของบริษัทเพื่อให้
บริกำรลูกค้ำได้มีประสิทธิภำพมำกขึ น 
(มำตรำ 24 (5)) 

เพื่อวิเครำะห์ข้อมูลในกำรพัฒนำ
เว็บไซต์ และพัฒนำประสบกำรณ์
ของลูกค้ำในกำรรับบริกำรจำก
บริษัท 

- ข้อมูลด้ำนเทคนิค 

- ข้อมูลกำรใช้งำน 

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของ
บริษัทในกำรก้ำหนดเป้ำหมำยลูกค้ำ 
ลักษณะกำรใช้งำนของลูกค้ำ และกำร
ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบโจทก์กำรใช้งำน
ของลูกค้ำ  (มำตรำตรำ24 (5)) 

3. ท่านในฐานะผู้เข้ามาเยี่ยมบริษัท (Visitor) 

เพื่อรักษำควำมปลอดภัยกับตัว
ท่ำนและดูแลควำมเรียบร้อยใน

- ข้อมูลกำรติดต่อ 

 

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของ
บริษัท และตัวท่ำน (มำตรำ 24 (5)) 



 

วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูล 
ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่

ชอบธรรม 
ด้ำนควำมปลอดภัยตลอดเวลำใน
กำรท่ีท่ำนเข้ำมำเย่ียมชมบริษัท 

4. ท่านในฐานะคู่ค้ากับบริษัท 

เพื่อให้บริกำรกับท่ำน หรือรับ
บริกำรจำกท่ำน รวมถึงกำร
ติดต่อส่ือสำรกับท่ำนในกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรท้ำสัญญำทั งก่อน
ท้ำสัญญำและภำยหลังท้ำสัญญำ 
โดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ: 

- เป็นหลักฐำนในกำรจ่ำยเงินและ
ค่ำจ้ำงใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสัญญำ  

- ตรวจสอบควำมเรียบร้อยของ
สินค้ำหรือบริกำร  

- รับเรื่องร้องเรียนใด ๆ 

- ข้อมูลกำรติดต่อ 

- ข้อมูลกำรส่ือสำร 

- ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกำร
ท้ำสัญญำ (Contract-
related Data) 

 

1) เพื่อกำรจ้ำเป็นเพื่อกำรปฏิบั ติตำม
สัญญำกับท่ำน (มำตรำ 24 (3)) 

2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย
ของบริษัท (มำตรำ 24 (5))  

 

บริษัทอำจใช้ฐำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีชอบธรรมมำกกว่ำหนึ่งฐำนในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่ำนขึ นอยู่กับวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมของบริษัทท่ีใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

 

5. การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล 

1. บริษัทอำจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้กับบุคคลภำยนอก ดังต่อไปนี  

 ตัวแทนจ้ำหน่ำยสินค้ำของบริษัท (Distributor) 

 แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce Platform/ Marketplace) 



 

 แพลตฟอร์มกำรตลำดหรือโฆษณำออนไลน์ 

 บริษัทหรือท่ีปรึกษำด้ำนกำรตลำด 

 หน่วยงำนภำครัฐ เช่น กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ  

 ท่ีปรึกษำทำงธุรกิจหรือทำงวิชำชีพ 

บริษัทก้ำหนดให้บุคคลภำยนอกท่ีบริษัทเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนท่ีได้กล่ำวไว้ข้ำงต้นต้องรักษำ
ควำมลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมมำตรฐำนท่ีกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย
ก้ำหนด และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้เฉพำะตำมวัตถุประสงค์ท่ีบริษัทได้ก้ำหนดหรือมีค้ำส่ังให้บุคคลภำยนอก
นั นด้ำเนินกำร บุคคลภำยนอกจะไม่สำมำรถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนนอกเหนือจำกวัตถุประสงค์ดังกล่ำวได้  

2. เมื่อถูกร้องขอ บริษัทอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำย เช่น 
เพื่อป้องกันกำรข่มขู่ต่อชีวิตหรือร่ำงกำย เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบังคับใช้กฎหมำย กำรตั งข้อหำ กำรใช้สิทธิ์ปกป้อง
สิทธิทำงกฎหมำย กำรป้องกันกรณีฉ้อโกง 

 

6. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในระบบงำนสำรสนเทศของบริษัท และจัดให้มีกำรรักษำควำมปลอดภัยท่ีมี
มำตรฐำนเพื่อให้ระบบงำนสำรสนเทศของบริษัทและกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนมีควำมปลอดภัยโดยมี
มำตรกำรดังนี   

 จ้ำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอำจจะเข้ำถึงได้โดยพนักงำน ตัวแทน คู่ค้ำ หรือบุคคลภำยนอก กำร

เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภำยนอกจะสำมำรถท้ำได้ตำมเท่ำท่ีก้ำหนดไว้หรือตำมค้ำส่ัง ซึ่ง

บุคคลภำยนอกจะต้องมีหน้ำท่ีในกำรรักษำควำมลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 จัดให้มีวิธีกำรทำงเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีกำรเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีไม่ได้รับอนุญำต 

 จัดกำรท้ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อควำมปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่ำวไม่จ้ำเป็นส้ำหรับ

วัตถุประสงค์ทำงกฎหมำยและธุรกิจอีกต่อไป 



 

 มีกระบวนกำรจัดกำรกับกรณีละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีท่ีต้องสงสัย และต้องแจ้งเหตุกำรละเมิด

ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตำมเงื่อนไขท่ีกฎหมำยก้ำหนด 

ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ในระยะเวลำท่ีจ้ำเป็นเพื่อด้ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ในกำร

ให้บริกำรของบริษัท และเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก้ำหนดโดยมำตรฐำนทำงบัญชี มำตรฐำนทำงกฎหมำย 

และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำของบริษัท: จะท้ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อครบเวลำ 10 ปีนับจำกวันท่ีลูกค้ำ

ปิดบัญชี หรือเมื่อครบเวลำ 5 ปีนับจำกวันท่ีบัญชีลูกค้ำไม่เคล่ือนไหว (Dormant) 

 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ำชมเว็บไซต์ของบริษัท : จะท้ำลำยข้อมูลเมื่อพ้นระยะเวลำกำรจัดเก็บตำม

กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเก็บรักษำข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ ซึ่งก้ำหนดไว้ไม่เกิน 2 ปี 

 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ำมำเย่ียมบริษัท (Visitor): จะท้ำลำยข้อมูลเมื่อพ้นระยะเวลำ 30 วัน ยกเว้นเป็น

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก็บไว้ในกล้อง CCTV ระยะเวลำกำรเก็บจะเป็นไปตำม Privacy Notice (CCTV) ของ

บริษัทในกำรเก็บข้อมูลใน CCTV  

 ข้อมูลของคู่ค้ำกับบริษัท: จะท้ำลำยข้อมูลส่วนบุคคเมื่อพ้นระยะเวลำ 10 ปี นับจำกวันท่ีสัญญำมีผลสิ นสุด 

 ในกำรก้ำหนดระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูล บริษัทจะพิจำรณำถึงจ้ำนวน ลักษณะกำรใช้งำน 

วัตถุประสงค์ในกำรให้บริกำร ควำมอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล และควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ นจำกกำรใช้

ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ และระยะเวลำท่ีก้ำหนดโดยกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนท่ีได้มำจำกคุกกี  (Cookies) ในกำรเก็บข้อมูลเมื่อท่ำนเข้ำใช้เว็บไซต์บริษัท           

จะเก็บไว้ไม่เกิน 12 เดือน หรือตำมท่ีกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องก้ำหนด 

 



 

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิในกำรด้ำเนินกำรตำมขอบเขตท่ีกฎหมำยอนุญำตให้กระท้ำได้ 
ดังต่อไปนี  

1. ท่ำนมีสิทธิเพิกถอนควำมยินยอม (Right to withdraw Consent) ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ำนได้ให้

ควำมยินยอมกับบริษัทได้ ตลอดระยะเวลำท่ีข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอยู่กับบริษัท 

2. ท่ำนมีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน (Right of Access) และขอให้บริษัทท้ำส้ำเนำข้อมูลส่วน

บุคคลดังกล่ำวให้แก่ท่ำน รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยกำรได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลท่ีท่ำนไม่ได้ให้ควำมยินยอมต่อ

บริษัทได้ 

3. ท่ำนมีสิทธิให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลท่ีไม่สมบูรณ์ (Right to Rectification) 

4. ท่ำนมีสิทธิในกำรขอให้บริษัทท้ำกำรลบข้อมูลของท่ำนด้วยเหตุบำงประกำรได้ (Right to Erasure) 

5. ท่ำนมีสิทธิขอให้บริษัทระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนด้วยเหตุผลบำงประกำรได้ (Right to Restriction of 

Processing) 

6. ท่ำนมีสิทธิในกำรโอนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีท่ำนให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรำยอื่นหรือตัวท่ำนเองด้วย

เหตุผลบำงประกำรได้ (Right to Data Portability) 

7. ท่ำนมีสิทธิคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลของท่ำนด้วยเหตุผลบำงประกำรได้ (Right to Object) 

ท่ำนสำมำรถติดต่อมำยังเจ้ำหน้ำท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)/เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยของบริษัทฯ เพื่อด้ำเนินกำรยื่น
ค้ำร้องขอด้ำเนินกำรตำมสิทธิข้ำงต้นได้ 

 

8. กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด 

บริษัทอำจด้ำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำดและกำรส่งเสริมกำรตลำดหรือให้บุคคลภำยนอกท่ีบริษัทมีข้อก้ำหนดหรือ
ค้ำส่ังให้ด้ำเนินกำร ในกรณีดังต่อไปนี  

 ในกรณีท่ีบริษัทน้ำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปใช้ในกำรท้ำกำรตลำดแบบตรง (Direct Marketing) กับ

ท่ำน บริษัทจะด้ำเนินกำรได้เฉพำะกรณีท่ีท่ำนให้ควำมยินยอมโดยชัดแจ้งกับบริษัท และบริษัทได้มีกำร



 

แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของกำรใช้ข้อมูลท่ำนเพื่อกำรท้ำกำรตลำดแบบตรงนั นกับท่ำนแล้ว ทั งนี  ท่ำนสำมำรถ

ยกเลิกกำรให้ควำมยินยอมกับบริษัทในเรื่องกำรท้ำกำรตลำดแบบตรงได้ตลอดเวลำโดยผ่ำนระบบกำร

ยกเลิกกำรรับข้อมูลของบริษัท 

 ในกรณีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยของบริษัท เช่น กิจกรรมกำรเล่นเกม หรือกิจกรรมในช่องทำง 

Social Network ต่ำงๆ เพื่อประชำสัมพันธ์สินค้ำและบริกำรของบริษัทให้บุคคลท่ัวไปทรำบ บริษัทจะไม่

น้ำข้อมูลของท่ำนไปประมวลผลเพื่อท้ำกำรตลำดแบบตรง (Direct Marketing) ยกเว้นท่ำนจะให้ควำม

ยินยอมโดยชัดแจ้งให้บริษัทน้ำข้อมูลส่วนบุคคลไปท้ำกำรตลำดแบบตรงได้ โดยบริษัทจะแจ้งท่ำนถึง

วัตถุประสงค์ของกำรใช้ข้อมูลท่ำนเพื่อกำรท้ำกำรตลำดแบบตรง และท่ำนสำมำรถยกเลิกกำรให้ควำม

ยินยอมกับบริษัทในเรื่องกำรท้ำกำรตลำดแบบตรงได้ตลอดเวลำโดยผ่ำนระบบกำรยกเลิกกำรรับข้อมูลของ

บริษัท 

 

9. นโยบายเร่ืองคุกกี  (Cookies)  

Cookies คือ text files ท่ีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่ำนท่ีใช้เพื่อจัดเก็บรำยละเอียดข้อมูล log กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต
ของท่ำนหรือพฤติกรรมกำรเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่ำน  

 

บริษัทใช้ Cookies ในกำรจัดเก็บข้อมูลกำรเข้ำเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่ำนเพื่อช่วยให้บริษัทสำมำรถจัดให้มีกำร
บริกำรท่ีดีขึ น เร็วขึ น ปลอดภัยขึ น และเพื่อควำมเป็นส่วนตัวของท่ำน เมื่อท่ำนใช้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์บริษัท โดย
บริษัทใช้ Cookies ในกรณีดังต่อไปนี  

 Cookies เพื่อกำรท้ำงำนของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): บริษัทใช้ Cookies ประเภทนี เพื่อช่วย

ให้บริษัทจดจ้ำอุปกรณ์หรือบรำวเซอร์ของท่ำนเพื่อให้บริษัทสำมำรถจัดท้ำเนื อหำให้เหมำะสมกับควำม

สนใจส่วนบุคคลของท่ำนได้รวดเร็วขึ น และช่วยให้กำรบริกำรและแพลตฟอร์มสะดวกสบำยและเป็น

ประโยชน์ต่อท่ำนมำกขึ น ในกำรปิดใช้งำน Cookies นี  ท่ำนสำมำรถตั งค่ำอุปกรณ์โดยดูวิธีกำรช่วยเหลือ

ของเบรำเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่ำน 



 

 Cookies เพื่ อกำรวิ เครำะห์  (Analytic cookies): บริษัทใ ช้  Analytics Cookies ท่ี ให้บริกำร โดย

บุคคลภำยนอกเพื่อเก็บข้อมูลว่ำผู้เข้ำชมเว็บไซต์ของบริษัทมีกำรใช้งำนอย่ำงไร บริษัทท้ำข้อมูลผู้เข้ำชม

เว็บไซต์เป็นข้อมูลนิรนำมทั งหมด (Anonymization) และส่งผ่ำนไปท่ีบุคคลภำยนอกผู้ท่ีจะสำมำรถใช้

ข้อมูลเหล่ำนี หรือเปิดเผยข้อมูลเหล่ำนี ให้กับบุคคลอื่นท่ีประมวลผลข้อมูลให้ตำมท่ีกฎหมำยอนุญำต 

บุคคลภำยนอกจะไม่รวมข้อมูลของท่ำนท่ีได้ไปจำกเว็บไซต์บริษัทกับข้อมูลท่ีบุคคลภำยนอกมีอยู่แล้ว ท่ำน

สำมำรถเลือกปิดกำรใช้งำน Cookies ลักษณะนี บนหน้ำเว็บไซต์บริษัท 

 

10. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

บริษัทอำจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปต่ำงประเทศเพื่อด้ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ท่ีได้แจ้งกับท่ำนไว้ และ

ได้รับกำรยินยอมจำกท่ำนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่ำนทรำบถึงมำตรฐำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอำจไม่

เพียงพอของประเทศปลำยทำง 

บริษัทสำมำรถโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปได้โดยไม่ต้องขอควำมยินยอมจำกท่ำนในกรณีท่ีกำรโอนข้อมูลส่วน

บุคคลไปต่ำงประเทศนั นเป็นไปเพื่อปฏิบัติตำมสัญญำซึ่งท่ำนเป็นคู่สัญญำ หรือเพื่อใช้ในกำรด้ำเนินกำรตำมค้ำขอ

ของท่ำนก่อนเข้ำท้ำสัญญำนั น หรือเป็นไปตำมข้อก้ำหนดในพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 

11. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Website อื่น 

นโยบำยควำมเป็นส่วนตัวฉบับนี ใช้เฉพำะส้ำหรับกำรให้บริกำรของบริษัทและกำรใช้งำนเว็บไซต์ของบริษัทเท่ำนั น
หำกท่ำนได้กด link ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้จะผ่ำนช่องทำงในเว็บไซต์ของบริษัทก็ตำม) ท่ำนจะต้องศึกษำและปฏิบัติ
ตำมนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวที่ปรำกฏในเว็บไซต์นั น ๆ แยกต่ำงหำกจำกของบริษัท 

 

12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะตรวจสอบประสิทธิภำพของนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวเป็นประจ้ำ ทั งนี  หำกมีกำรเปล่ียนแปลงนโยบำย
ควำมเป็นส่วนตัว กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยดังกล่ำวจะถูกประกำศหรือตีพิมพ์ไว้บนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอื่นของ
บริษัท 



 

13. ช่องทางการติดต่อ 

รำยละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล 

บริษัท พิบูลย์ชัยน ้าพริกเผาไทยแม่ประนอม จ้ากัด 

สถานที่ติดต่อ: 68/10 หมู่ 12 ถนนบรมรำชชนนี แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพฯ 10170 
ประเทศไทย 

เบอร์โทรศัพท์: 02- 2441-3595-8 

ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:  

อีเมล: dpo@maepranom.com  

 



 

Privacy Notice for Customers and Vendors  

------------------------------------ 

We, Phiboonchai Maepranom Thai Chili Paste Co., Ltd., strictly abide by our customers’ privacy. 
When we use your personal data to run our business and provide service to you, your personal 
data is protected under the Personal Data Protection Act B.E. 2562.  

As the data controller, we are obliged by the law to inform you of our privacy policy which 
explains the way we collect, use or disclosure your personal data as well as your rights to your 
personal data as the data subject. We reaffirm that we comply with the law to protect your 
personal data. 

 

1. Definition of Personal Data 

“ Personal data”  means any information related to a person, which enables the identification of 
such person, whether directly or indirectly, but not including the information of the deceased 
persons in particular. 

“Sensitive personal data” means Personal Data pertaining to racial, ethnic origin, political opinions, 
cult, religious or philosophical beliefs, sexual behavior, criminal records, health data, disability, 
trade union information, genetic data, biometric data (such as facial model data, iris or retina 
image data, or fingerprint data), or any data which may affect the data subject in the same manner 
as prescribed by the Personal Data Committee. 

“Process” or “Processing” means collection, use or disclosure. 

“Data controller” means a person or a juristic person having the power and duties to make 
decisions regarding the collection, use, or disclosure of the Personal Data. 

“Data processor” means a person or a juristic person who operates in relation to the collection, 
use, or disclosure of the Personal Data pursuant to the orders given by or on behalf of a Data 
Controller, whereby such person or juristic person is not the Data Controller. 



 

2. Personal data that we collect from you 

We collect your information when: 

● You use our website; 

● You provide information to us through our website or applications; 

● You provide information to us when you make enquiry via online or offline channel. 

We only collect your personal data as necessary to provide the service to you and to correspond 
to your queries as well as to carry on our business in a way that you would normally anticipate. 

We may collect, use, store and transfer different types of personal data about you which we have 
grouped as follows: 

Contact Data Includes name-surname, address, email, telephone number, interested 
properties or project, budget range, reasons to purchase. 

Technical Data Includes internet protocol (IP) address, browser type and version, 
time zone setting and location, operation system and platform and 
other technology on the devices you use to access this website. 

Usage Data Includes information about your use of our service through and from 
our website, websites that you view, elements you viewed or words 
you searched for in platforms, date and time of visit, and interaction 
information such as clicks on item in a website. 

Communication 
Data 

Includes email, notes of conversation, communication notes. 

Contract-related 
Data 

National identification number, address, credit card number, date of 
birth, sex.  



 

3. Sources of Personal Data 

1. We receive your personal data directly from you through the following channels: 

 You register with us by creating an account on our website or application. 

 You make a query with us relating to your interested property/ project. 

 You make an appointment with us to visit the project site. 

 You provide information to us when you visit the project site. 

 You participate in our marketing activity through an electronic platform, social media, or 

an offline platform. 

2. We receive your personal data from a third party that collects, uses or discloses your personal 
data as instructed by us or on our behalf. Your personal data will not be used other than the 
purposes for which we instruct or require such third party to do. We require such third party to 
protect confidentiality of your personal data and to have measures to protect your personal data 
as required by the Thai personal data protection law. 

3. We receive your personal data from cookies when you visit our website. This data helps us 
provide you better, faster, safer services and for your own privacy when you use the service and 
/ or enter the platform. 

 

4. Purpose of collection, use and disclose of personal data 

We may use your personal data to the extent permitted by the personal data protection law. We 
only collect your personal data as necessary and to the extent that is related to provision of our 
service to you, where it is necessary: 



 

 For our legitimate interests or any other person and your interests, which do not 

override your fundamental rights; 

 For the performance of a contract to which you are a party, or in order to take steps at 

your request to enter into a contract; 

 For compliance with a law to which we are subjected or for preventing or suppressing a 

danger to a person’s life, body or health. 

We explain in the table below about how we use your personal data, and which lawful basis 
we rely on to do so. 

Purpose/activity Types of data The lawful basis of processing 

To provide service 
including communicate 
with you about a 
residential project that you 
are interested in. 

- Contact data 

- Communication data 

1) Necessary for the performance 
of contract  

2) For our legitimate interest to 
provide information to you on 
your interested property/ project. 

To manage our relationship 
with you.  

- Contact data 

- Communication data 

1) Necessary for the performance 
of contract  

2) For our legitimate interest to 
recommend a project that meets 
your needs and to keep our 
records and study the way that 
customers use our service to 
improve our business. 

To administer our website, 
improve our business, and 

- Contact data 

- Technical data 

For our legitimate interests to use 
statistical and usage information 



 

Purpose/activity Types of data The lawful basis of processing 
solve a technical problem 
on website. 

on website to plan our business 
strategy in order to increase 
efficiency of our service. 

To use data analytics to 
improve our website, our 
services and customer 
relationships and 
experiences. 

 

- Technical data 

- Usage data 

For our legitimate interests to 
define types of customers and the 
nature of their usage as well as to 
keep our website updated and 
relevant to respond to customers’ 
way of using our service. 

To enter into a contract 
relating to property 
purchase. 

- Contact data 

- Contract-related Data 

1) Necessary for the performance 
of contract  

 

To provide a direct 
marketing to you in offering 
projects or other services 
that might be of your 
interest. 

 

- Contact data 

 

We will obtain your explicit 
consent in allowing us to use your 
personal data for direct marketing 
purposes to offer residential 
projects or other services that you 
might be interested in. 

1) To communicate with 
you prior to entering into a 
contract and after signing a 
contract. 

2) To proceed your request 
in relation to performance 
of contract. 

- Contact data 

- Contract-related Data 

1) Necessary for the performance 
of contract or to take steps at 
your request prior to entering into 
a contract 

2) For our legitimate interest to 
legitimate interest to collect your 
personal data for processing 



 

Purpose/activity Types of data The lawful basis of processing 
payment and other 
remunerations relating to a 
contract. 

We may process your personal data for more than one lawful basis depending on the specific 
purpose for which we are using your data. 

 

5. Disclosing or sharing your personal data  

1. We may have to disclose or share your personal data with selected third parties as follows: 

 Our affiliated companies; 

 Online advertising platforms; 

 Marketing companies or consultants; 

 Regulator such as the Office of the Personal Data Protection Committee; 

 Professional advisors and consultants 

We require that the third parties above protect confidentiality and protect your personal data in 
accordance with requirements under the Thai personal data protection law. They may use your 
personal data only for purposes as instructed by us. Your personal data will not be used other 
than the purposes for which we instruct or require them to do so. 

2. Upon request, we may disclose your personal data to a relevant authority for compliance with 
a law such as prevention of a danger to a person, legal compliance, setting for an indictment, 
exercising legal rights, and preventing fraud. 

 



 

6. Retention policy and retention period of personal data 

We collect your personal data in our information system and provide standard security to keep 
our information systems and the use of your personal data secure with following measures: 

 Restrict access to personal data which may be accessed by employees, agents, contractors 

and other third parties. They can only access your personal data on our instructions, and 

they are subject to a duty of confidentiality and protection of personal data. 

 Provide technological methods to prevent unauthorized access to computer systems. 

 Destroy your personal data for security purposes when such information is no longer 

needed for legal and business purposes. 

 Put in place procedures to deal with any suspected personal data breach and will notify 

a regulator of a breach where we are legally required to do so. 

Retention period of personal data 

 We will keep your personal data for as long as necessary to fulfil the purposes we 

collected it for, including to satisfy any legal, accounting, or reporting requirements. 

 To determine the appropriate retention period for personal data, we consider the amount, 

nature, purpose and sensitivity of the personal data, the potential risk of harm from 

unauthorized use of your personal data, and the applicable legal requirements. 

 We collect your personal data obtained from cookies when you use our website. We will 

keep your personal data for no more than 12 months or as required by relevant laws. 

 



 

7. Right of Data Subject 

Data subjects have the right to proceed to the extent permitted by law as follow; 

1. The data subject shall have the right to withdraw his or her consent at any time. When 
processing personal data, you give us consent throughout the duration of your personal data with 
us (The Right to withdraw). 

2. The data subject shall have the right to obtain from the controller confirmation as to whether 
or not personal data concerning him or her are being processed, request for a copy of his or her 
personal data, including request to disclose personal data acquisition that you did not give us 
consent to (The Right to Access). 

3. The data subject shall have the right to obtain from the controller without undue delay the 
rectification of inaccurate personal data concerning him or her (The Right to Rectification). 

4. The data subject shall have the right to obtain from the controller the erasure of personal data 
concerning him or her without undue delay (The Right to Erasure). 

5. The data subject shall have the right to obtain from the controller restriction of data processing 
(The Right to Restriction of Processing). 

6. The data subject shall have the right to transmit their personal data to another controller 
without hindrance from the controller to which the personal data have been provided (The Right 
to Data Portability). 

7. The data subject shall have the right to object, on grounds relating to his or her particular 
situation, at any time to processing of personal data concerning him or her. (Right to Object) 

 

You can contact the DPO or company’s staff in order to proceed with the request to exercise the 
above rights. 

 



 

8. Marketing activities and promotion  

We may conduct marketing activities and promotion or use third parties as instructed by us to do 
so: 

 In case that we use your personal data for a purpose of providing a  direct marketing to 
you, we will be able to do so only when you give us explicit consent and we have already 
informed you the purpose of your personal data’s use on direct marketing. However, you 
can withdraw your consent on direct marketing with us at any time through our opt-out 
system.  

 In the case of your participation in our sale promotional activities such as gaming activities 
or other activities through various social network channels for promoting our products and 
services to the public, we will not process your data for direct marketing unless you give 
us an explicit consent to use your personal data for direct marketing and we have already 
informed you the purpose of your personal data’s use on direct marketing. However, you 
can withdraw your consent on direct marketing with us at any time through our opt-out 
system. 

9. Cookies policy 

Cookies is text files located in your computer to be used to store details of log data on your 
internet use or your website's visiting behavior.  
 

We use Cookies to collect your data on visiting to our website to help us provide better, faster 
and safer services and support your privacy when you use our services through our website. We 
use Cookies in the following cases: 

 Cookies for website operations (Functionality Cookies): We use this type of cookies to help 
us remember your device or browser. Thus, we can quickly create content in consistent 
with your personal interests as well as provide the service and platform more convenient 



 

and beneficial to you. By disabling this cookie, you can set up your device by watching 
helping methods on your browser or device. 

 Cookies for analytics (Analytic cookies): We use Analytics Cookies of third parties to collect 
data of how visitors use our website. We make all website visitor data anonymous 
(anonymization) and transfer to third parties. Third parties will be able to use or disclose 
such data to other parties who process the data for them as to the extent permitted by 
relevant laws. Third parties will not combine the data obtained from our website with the 
data that they already have. You can choose to disable this type of cookies on our website. 

 

10. Transfer of Personal Data Overseas 

1. We may transfer your Personal Data overseas in order to achieve the objectives as the Company 
has notified you and for which you have granted consent. We will notify you of any inadequacies 
relating to Personal Data protection standards applicable to the recipient country. 

2. We may transfer your Personal Data without your consent in the case that transfer of Personal 
Data overseas is for the performance of an agreement to which you are a party, or compliance 
with your request prior to entering into such agreement, or as prescribed in the Act.   

11. Privacy policy of other websites 

This Privacy Policy is used for our service and our website use only. If you click on a link to another 
website (although via our website). You will have to study and comply with the privacy policy 
displayed on that website separate from ours. 

 

12. Change of privacy policy 

We will review our privacy policy regularly. In case of changing privacy policy, it will be announced 
on our website or other platforms.  

 



 

13. Contact 

Data Controller’s information 

Name: Phiboonchai Maepranom Thai Chili Paste Co., Ltd.,  

Contact Address: 68/10 MOO 12 BOROMRAJCHONNEE RD., SALA THAMMASOP, THAWI 
WATTHANA, BANGKOK 10170 THAILAND 

Contact: Tel: 0-2441-3595-8 

  Fax: 0-2441-3594 

        Contact center: Data Protection Officer (DPO)  

   Email: dpo@maepranom.com 
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