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ประกาศเกี(ยวกบัการค ุ้มครองข้อม ูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)  
สาํหรบักระบวนการที(เกี(ยวขอ้งกบัล ูกคา้ของบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

1. บททั (วไป 

เพื"อเป็นการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัคุิม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลําดบัรองที"เกี"ยวขอ้ง และให้
หมายความรวมถงึกฎหมายฉบบัแก้ไขเพิ"มเตมิใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายว่าด้วยการค ุ้มครองข้อม ูลส่วนบุคคล ”) 
บริษัท เครือเจริญ โภคภัณฑ์  จํากัด (“บ ริษัท ฯ ”) จึงจัดทําประกาศเกี"ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
(Privacy Notice) สาํหรบักระบวนการที"เกี"ยวขอ้งกบัลูกคา้ของบรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จาํกดั (“ประกาศฯ”) ฉบบันีO
ขึOน เพื"ออธบิายใหท้่านทราบถงึวธิกีารที"บรษิทัฯ ปฏบิตัติ่อขอ้มลูที"สามารถระบุตวัตนของทา่น หรอือาจจะระบุตวัตนของ
ท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล ”)  เช่น 
วธิกีารเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย หรอื การดําเนินการใด ๆ กบัขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ว่าดว้ยวธิกีารอตัโนมตัหิรอืไม่กต็าม 
อาท ิการบนัทกึ การจดัระบบ การจดัเกบ็ การปรบัเปลี"ยนหรอืการดดัแปลง การเรยีกคนื การส่ง โอน การเผยแพร่หรอื
การทําให้สามารถเขา้ถึงหรอืพร้อมใช้งานโดยวธิใีด ๆ การจดัเรยีง การนํามารวมกนั การจํากดัหรอืการห้ามเขา้ถึง  
การลบหรอืการทําลาย (“ประมวลผล ”) และเพื"อแจง้ใหท้่านทราบถึงวตัถุประสงคใ์นการประมวลผล ระยะเวลาในการ
เกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคล ตลอดจนสทิธขิองท่านในฐานะเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล ทั OงนีO บรษิทัฯ ขอแนะนําใหท้่านอ่าน
และทาํความเขา้ใจถงึขอ้กําหนดต่าง ๆ ภายใตป้ระกาศฯ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนีO 

2. กลุ่มหรือประเภทของบุคคลที(บริษทัฯ ทาํการเกบ็รวบรวมข้อม ูลส่วนบุคคล 

ภายใต้ประกาศฯ ฉบบันีO กลุ่มหรอืประเภทของบุคคลที"บรษิัทฯ ทําการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล
ประกอบดว้ย 

2.1 ลูกค้า ซึ"งหมายถึง บุคคลที"ซืOอสนิคา้และ/หรอืใช้บรกิารจากบรษิทัฯ และ/หรอือาจจะซืOอสนิคา้และ/หรอืใช้
บริการจากบรษิัทฯ หรอืบุคคลอื"นใดที"มีลกัษณะคล้ายคลงึกัน อาทิ ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมสมัมนา 
ผู้เขา้ร่วมการประมูล ผู้ใช้บรกิารเว็บไซต์ ผู้ใช้บรกิารแอปพลิเคชนั ผู้ที"ติดต่อเพื"อขอรบัข้อมูลหรอืขอรบั
บรกิารจากบรษิทัฯ และผูต้อบแบบสอบถามเกี"ยวกบัสนิคา้และ/หรอืบรกิารของบรษิทัฯ เป็นตน้  

2.2 ผู้ที(เกี(ยวข้องกบัล ูกค้า ซึ"งหมายถงึ บุคคลที"เกี"ยวขอ้งหรอืเป็นตวัแทนของลูกคา้ เช่น ผู้บรหิาร กรรมการ 
พนักงาน ตวัแทน หรอืบุคลากรใด ๆ ของลูกค้าซึ"งเป็นนิติบุคคล และให้หมายความรวมถึงผูท้ี"ขอ้มูลส่วน
บุคคลปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที"เกี"ยวขอ้งกบักระบวนการที"เกี"ยวขอ้ง อาท ิผู้จดัการ ผู้สั "งซืOอ ผู้รบัสนิค้า 
และผูส้ ั "งจ่ายเชค็ เป็นตน้ 

3. วิธ ีที(บริษทัฯ เกบ็รวบรวมและรบัข้อม ูลส่วนบุคคลของท่าน 

3.1 บรษิทัฯ เกบ็รวบรวมและรบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดงันีO  

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที(ท่านให้ไว้กบับริษทัฯ โดยตรง 

ท่านอาจใหข้อ้มลูส่วนบุคคลแก่บรษิทัฯ โดยตรง เช่น  
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• เมื"อท่านติดต่อสื"อสาร สอบถามข้อมูล ให้ความเห็นหรอืคําติชมแก่บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการ
สื"อสารเป็นในรูปแบบลายลกัษณ์อกัษรหรือวาจา ผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชนั โทรศพัท ์
อเีมล โทรสาร ไปรษณีย ์การพบปะกนัโดยตรง หรอืโดยวธิกีารอื"นใด 

• เมื"อท่านแสดงเจตนาเพื"อซืOอสนิคา้หรอืใชบ้รกิารจากบรษิทัฯ เขา้ทําสญัญากบับรษิัทฯ หรอืส่ง
มอบเอกสารต่าง ๆ ซึ"งมขีอ้มลูส่วนบุคคลปรากฏอยู่มาใหแ้ก่บรษิทัฯ และ 

• เมื"อท่านเขา้ร่วมกิจกรรมทางการตลาด การจบัสลากชงิโชค งานอเีวน้ท์ หรอืกจิกรรมอื"น ๆ ที"
จดัขึOนโดยหรอืในนามของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที(บริษทัฯ เกบ็รวบรวมจากท่านโดยอตัโนมตัิ 

บรษิทัฯ อาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านโดยอตัโนมตัผ่ิานช่องทางต่าง ๆ เช่น การใชคุ้กกีO 
(Cookies) หรอืเทคโนโลยอีื"น ๆ ที"คลา้ยคลงึกนั รายละเอยีดเพิ"มเตมิโปรดด ูนโยบายการใชคุ้กกีO  

(ค) ข้อมูลส่วนบุคคลที(บริษทัฯ ได้รบัมาจากบุคคลภายนอก 

บรษิทัฯ อาจไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลภายนอก เช่น  

• การเก็บข้อมูลจากผู้ให้บรกิารต่าง ๆ ของบรษิัทฯ อาทิ ผู้ให้บรกิารเว็บไซต์ ผู้ให้บรกิารแอป
พลิเคชนั ผู้ให้บรกิารประชาสมัพนัธ์และแนะนําสนิค้า/บรกิาร และผู้ให้บรกิารรวบรวมข้อมูล 
เป็นตน้ 

• ในบางกรณีบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ 
แหล่งขอ้มลูเกี"ยวกบัธุรกจิของทา่น หรอืแหล่งขอ้มลูทางการคา้ ไม่ว่าท่านจะเป็นผูเ้ปิดเผยขอ้มลู
ส่วนบุคคลดว้ยตนเองหรอืได้ให้ความยนิยอมแก่ผู้ใดในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
ดงักล่าว 

3.2 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รบัการแจ้งถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามที"ระบุใน
ประกาศฯ ฉบบันีO ซึ"งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเฉพาะ วตัถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช ้
เปิดเผย และ/หรอื ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล หรอืหากเป็นกรณีที"กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วน
บุคคลกําหนดใหก้ารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใดต้องไดร้บัความยนิยอมจากท่าน บรษิัทฯ จะขอความ
ยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่าน  

3.3 ในกรณีที"บรษิทัฯ เกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไวก่้อนวนัที"กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลในส่วนที"เกี"ยวขอ้งกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลมผีลใชบ้งัคบับรษิทัฯ จะเกบ็
รวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามวตัถุประสงค์เดมิที"บรษิทัฯ ไดแ้จง้ไวแ้ก่ท่านในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล ท่านมสีทิธยิกเลกิความยนิยอมโดยตดิตอ่มายงับรษิทัฯ ตามรายละเอยีดการตดิตอ่
ที"ระบุไว้ในข้อ Y ของประกาศฯ ฉบับนีO ทั OงนีO บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคําขอยกเลิกความ
ยนิยอมของท่านและดาํเนินการตามที"กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด 

4. ข้อมูลส่วนบุคคลที(ถกูเกบ็รวบรวม 
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ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านที"ถูกเกบ็รวบรวมและประมวลผลภายใตป้ระกาศฯ ฉบบันีO ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูส่วนบุคคลที"ท่าน
ให้ไว้กบับรษิัทฯ โดยตรง หรอืขอ้มูลส่วนบุคคลที"บรษิัทฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอตัโนมตั ิหรอืขอ้มูลส่วนบุคคลที"
บรษิทัฯ ไดร้บัมาจากบุคคลภายนอก ไดแ้ก่ 

4.1 ข้อมูลส่วนตวั เช่น ชื"อ นามสกุล ชื"อเล่น วนั/เดอืน/ปีเกดิ อายุ เพศ หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน รูป
ถ่าย ลายมอืชื"อ เป็นตน้ 

4.2 ข้อมูลการติ ดต่อ  เช่น ที"อยู่ตามบัตรประจําตัวประชาชน ที"อยู่ตามทะเบียนบ้าน สถานที"จ ัดส่งสินค้า 
สถานที"จดัส่งใบแจง้หนีO หมายเลขโทรศพัท์ โทรสาร อเีมล ไอดผีูใ้ชส้าํหรบัไลน์แอปพลเิคชนั (Line ID) และ
ขอ้มลูผูท้ี"สามารถตดิต่อได ้เป็นตน้ 

4.3 ข้อมูลเกี(ยวกบัธ ุรกิจของล ูกค้า เช่น ประเภทธุรกิจ รายละเอยีดเกี"ยวกบัโรงงานของลูกคา้ (เช่น ชื"อ เลข
ทะเบียน สถานที"ตั Oง และข้อมูลการติดต่อ เป็นต้น) เลขทะเบียนรถยนต์ และประเภทของรถยนต์ และ
เงื"อนไขการคา้ เป็นตน้ 

4.4 ข้อมูลเกี(ยวกบัการชําระเงิน เช่น จํานวนเงนิ วงเงนิสนิเชื"อ เงื"อนไขการชําระเงนิ เลขที"บญัช ีขอ้มูลส่วน
บุคคลที"ปรากฏในใบแจง้หนีO ใบกํากบัภาษ ีใบเสรจ็รบัเงนิ ใบสาํคญัรบัเงนิ และใบหกับญัชเีงนิฝาก เป็นตน้ 

4.5 ข้อมูลที(ใช้ประกอบเป็นหลกัฐานในการลงทะเบียนเป็นล ูกค้ากบับริษทัฯ หรือในการทาํธรุกรรมต่าง ๆ  
เช่น ขอ้มลูส่วนบุคคลที"ปรากฏในสาํเนาบตัรประชาชน สาํเนาหนังสอืเดนิทาง สําเนาทะเบยีนบา้น สําเนาใบ
เปลี"ยนชื"อนามสกุล สาํเนาใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน แบบฟอรม์ลงทะเบยีน สาํเนาเอกสารสทิธทิี"ดนิ 
ใบขอเปิดหน้าบญัชลูีกค้า เอกสารรบัรองบุคคลที"ไม่เกี"ยวโยงกนั หนังสอืมอบอํานาจ สําเนาหนังสอืรบัรอง
บรษิทั สาํเนาภพ.09/20 แผนที" เอกสารหลกัประกนั (เช่น โฉนดที"ดนิ หนังสอืคํOาประกนัโดยธนาคาร (Bank 
Guarantee) และหนังสอืคํOาประกนัโดยบุคคล) สญัญาซืOอขายหรอืสญัญาอื"นใดที"เกี"ยวขอ้งกบัธุรกรรม และใบ
ส่งสนิคา้ เป็นตน้ 

4.6 ข้อมูลด้านเทคนิค  เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขประจําเครื"องคอมพิวเตอร์ (IP 
Address) และขอ้มลูที"บรษิทัฯ ไดเ้กบ็รวบรวมผ่านคุกกีO (Cookies) หรอืเทคโนโลยอีื"นที"คลา้ยคลงึกนั เป็นตน้ 

4.7 ข้อมูลอื(น  ๆ  เช่น บันทึกเสียงการสนทนา และบันทึกภาพนิ"งและภาพเคลื"อนไหวผ่านกล้องวงจรปิด 
(CCTV) เป็นตน้ 

5. วตัถปุระสงคแ์ละฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อม ูลส่วนบุคคล 

5.1 บรษิทัฯ ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน เพื"อวตัถุประสงค์ต่าง ๆ ภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดงัต่อไปนีO 
(รวมกนัเรยีกว่า “วตัถปุระสงคท์ี(กาํหนด”) 
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(ก)  เพื"อวัตถุประสงค์ในการคัดเลือก
ผู้เขา้ร่วมประมูลการขายสนิค้าของ
บรษิทัฯ และการบรหิารจดัการใด ๆ 
ที"เกี"ยวขอ้งกบัการประมลูขายสนิคา้ 

• ฐานประโยช น์ โดยชอบด้วยกฎ หมาย : การ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมการ
ประมูลหรอืผู้ที"เกี"ยวขอ้งกบัผู้ที"เขา้ร่วมการประมูล 
(ในกรณีที"ผู้เขา้ร่วมประมูลเป็นนิตบิุคคล) เป็นการ
จําเป็นเพื"อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการ
บริหารจัดการประมูลขายสินค้าของบริษัทฯ และ
กระบวนการที"เกี"ยวขอ้งต่าง ๆ เช่น การพิจารณา
คุณสมบตัิผู้เข้าร่วมประมูล การติดต่อสื"อสาร การ
สรุปผลการประมูล และการรวบรวมหลักฐานที"
เกี"ยวขอ้งกบัผูช้นะการประมลู เป็นตน้ 

• ฐานสญัญา: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้เข้าร่วมการประมูลเป็นการจําเป็นเพื"อการเข้า
สญัญากับผู้เข้าร่วมประมูล หากผู้เข้าร่วมประมูล
ชนะการประมูล ตลอดจนการซืOอขายสนิค้ากบัผู้ที"
ชนะการประมลู เป็นตน้ 

(ข)  เพื"อวตัถุประสงค์ในการดําเนินการ
เข้ า ทํ า สั ญ ญ า  แ ล ะ ก า ร ว า ง
หลกัประกนั 

• ฐานสญัญา: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้า หรือบุคคลอื"นใดที"มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
เป็ นการจํ า เป็ น เพื" อ ก าร เข้ าทํ าสัญ ญ า และ
กระบวนการอื"น ๆ ที"เกี"ยวขอ้งกบัการเขา้ทําสญัญา 
เช่น การตรวจสอบหลกัฐานประกอบการทําสญัญา  
การพจิารณาวงเงนิสนิเชื"อ และการวางหลกัประกนั 
เป็นตน้ 

• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: ในกรณีที"
ลูกคา้ หรอืบุคคลอื"นใดที"มลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัเป็น
นิติบุคคล การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ที"
เกี"ยวขอ้งกบัลูกคา้หรอืของบุคคลอื"นใดที"มลีกัษณะ
คลา้ยคลงึกนั เป็นการจาํเป็นเพื"อประโยชน์โดยชอบ
ดว้ยกฎหมายในการดําเนินธุรกจิของบรษิัทฯ เช่น 
การบริหารจัดการสัญญา การตรวจสอบยืนยัน
ตวัตนของลูกค้า และการพจิารณาคุณสมบตัิลูกค้า 
เป็นตน้ 

(ค)  เพื" อวัตถุประสงค์ ในการบริหาร
จัดการคําสั "งซืO อจากลูกค้า หรือ

• ฐานสญัญา: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
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บุคคลอื"นใดที"มีลักษณะคล้ายคลึง
กนั 

ลูกค้า หรือบุคคลอื"นใดที"มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
เป็นการจําเป็นเพื"อปฏบิตัหิน้าที"ตามสญัญาซืOอขาย
และบริการ ซึ"งลูกค้าหรือบุคคลอื"นใดที"มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันเป็นคู่สัญญา เช่น การสั "งซืOอผ่าน
ช่องทางใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางของบริษัทฯ 
โดยตรง หรอืช่องทางของบุคคลที"สาม อาทิ ผ่าน
เวบ็ไซต ์ หรอืช่องทางอื"น ๆ เป็นตน้  

• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: ในกรณีที"
ลูกคา้ หรอืบุคคลอื"นในลกัษณะคลา้ยคลงึกนัเป็นนิติ
บุคคล การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที"
เกี"ยวข้องกับลูกค้าหรือของบุคคลอื"นในลักษณะ
คลา้ยคลงึกนั เป็นการจาํเป็นเพื"อประโยชน์โดยชอบ
ดว้ยกฎหมายในการดําเนินธุรกจิของบรษิัทฯ เช่น 
การบริหารจัดการคําสั "งซืOอจากลูกค้า และการ
ตรวจสอบยนืยนัตวัตนของลูกคา้ เป็นตน้ 

(ง)  เพื"อวตัถุประสงค์ในการจดัเตรียม
สิ น ค้ า แ ล ะ /ห รื อ บ ริก า ร  แ ล ะ
ดาํเนินการอื"นใดที"เกี"ยวขอ้ง  

• ฐานสญัญา: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้า หรือบุคคลอื"นใดที"มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
เป็นการจาํเป็นเพื"อปฏบิตัติามสญัญาซึ"งลูกคา้ หรอื
บุคคลอื"นใดที"มีลกัษณะคล้ายคลงึกันเป็นคู่สญัญา 
เช่น การจดัส่งสนิคา้ การวางบลิ การยนืยนัยอดหนีO
ค้างชําระ และการจดัส่งใบเสร็จรบัเงนิให้แก่ลูกค้า 
หรอืบุคคลอื"นใดที"มลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั เป็นตน้ 

• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: ในกรณีที"
ลูกคา้ หรอืบุคคลอื"นใดที"มลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัเป็น
นิติบุคคล การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ที"
เกี"ยวขอ้งกบัลูกคา้หรอืของบุคคลอื"นใดที"มลีกัษณะ
คลา้ยคลงึกนั เป็นการจาํเป็นเพื"อประโยชน์โดยชอบ
ดว้ยกฎหมายในการดําเนินธุรกจิของบรษิัทฯ เช่น 
การตดิต่อสื"อสารกบัลูกคา้ เป็นตน้ 

(จ)  เพื"อวตัถุประสงค์ในการดําเนินการ
แก้ ไข เปลี"ยนแปลงรายละเอียด
เกี"ยวกบัลูกคา้ในระบบของบรษิทัฯ  

• ฐานประโยช น์ โดยชอบด้วยกฎ หมาย : การ
ประมวลผลข้อมู ล ส่วนบุ คคลของลูกค้า  ผู้ ที"
เกี"ยวข้องกับลูกค้าหรือบุคคลอื"นใดที"มีลักษณะ
คลา้ยคลงึกนั เป็นการจาํเป็นเพื"อประโยชน์โดยชอบ
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ดว้ยกฎหมายในการอํานวยความสะดวกแก่ลูกคา้ ผู้
ที"เกี"ยวข้องกับลูกค้า หรอืบุคคลอื"นใดที"มีลกัษณะ
คล้ายคลงึกนั ในการแก้ไขเปลี"ยนแปลงรายละเอยีด
เกี" ย วกับ ลูกค้าห รือบุ คคลอื" น ใดที" มีลักษ ณ ะ
คล้ายคลึงกัน ในระบบของบริษัทฯ ให้มีความ
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิด
ความเขา้ใจผดิ 

(ฉ)  เพื" อวัตถุประสงค์ในการรับเรื"อง
รอ้งเรยีนจากลูกคา้ ผูท้ี"เกี"ยวขอ้งกบั
ลูกค้า หรอืบุคคลอื"นใดที"มลีกัษณะ
คลา้ยคลงึกนั 

• ฐานประโยช น์ โดยชอบด้วยกฎ หมาย : การ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรอืบุคคล
อื"นใดที"มลีกัษณะคล้ายคลงึกนั เป็นการจําเป็นเพื"อ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการอํานวย
ความสะดวกแก่ลูกค้า ผู้ที"เกี"ยวขอ้งกับลูกค้า หรอื
บุคคลอื"นใดที"มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ในการ
รอ้งเรยีน หรอืยื"นขอ้เสนอแนะจากลูกคา้ หรอืบุคคล
อื"นใดที"มลีกัษณะคล้ายคลงึกนั เพื"อเป็นการพฒันา
คุณภาพการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ 

(ช)  เ พื" อ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ก า ร
ประชาสมัพนัธแ์ละเพื"อกจิกรรมทาง
การตลาดของบรษิทัฯ 

• ฐานความยนิยอม: การที"บรษิทัฯ จะดาํเนินกจิกรรม
ทางการตลาดใด ๆ อาทิ การส่งขอ้ความเกี"ยวกับ
การสื"อสารทางการตลาดให้แก่ลูกค้า การขอถ่าย
ภาพนิ"งหรอืภาพเคลื"อนไหวของลูกค้า เพื"อนําไป
ประมวลภาพและประชาสมัพนัธ์กจิกรรมการตลาด
ตามช่องทางสื"อต่าง ๆ บรษิัทฯ จะดําเนินการโดย
อาศยัความยนิยอมที"ไดร้บัจากท่าน 

(ซ)  เพื"อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์
การใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน 
หรือช่องทางอื"น ๆ ของท่าน เพื"อ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการของ
บริษัทฯ หรอืเพื"อวตัถุประสงค์ทาง
การตลาด 

• ฐานประโยช น์ โดยชอบด้วยกฎห มาย : การ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการใช้
งานเวบ็ไซต์ แอปพลเิคชนั หรอืช่องทางอื"น ๆ เป็น
การจําเป็นเพื"อประโยชน์ชอบด้วยกฎหมายของ
บรษิทัฯ ในการดาํเนินธุรกจิและการพฒันาคุณภาพ
การให้บริการของบริษัทฯ เช่น การปรับป รุง
เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทานอื"น ๆ การ
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ตลอดจนการ
แก้ไขขอ้บกพร่องและปัญหาต่าง ๆ ที"เกี"ยวขอ้งกบั
สนิคา้และบรกิาร 
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• ฐานความยนิยอม: ในกรณีที"บรษิัทฯ เก็บรวบรวม
และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื"อนํามา
วเิคราะหพ์ฤตกิรรมและทาํโฆษณาแบบเจาะจงตาม
พฤตกิรรมของท่านหรอืทําการตลาดแบบตรง หรอื
ในกรณีที"กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลกําหนดให้ต้องได้รบัความยินยอมจากท่าน 
บริษัทฯ จะดําเนินการโดยอาศัยความยินยอมที"
ไดร้บัจากท่าน 

(ฌ)  เ พื" อ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ก า ร
ติดต่อสื"อสาร กับลูกค้า หรอืบุคคล
อื"นใดที"มลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

• ฐานประโยช น์ โดยชอบ ด้วยกฎ ห มาย : การ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการจําเป็นเพื"อ
ป ระ โย ช น์ โด ย ช อ บ ด้ ว ย ก ฎ ห ม าย  ใน ก าร
ตดิต่อสื"อสารกบัท่าน เกี"ยวกบัการใหบ้รกิารต่าง ๆ 
ของบริษัทฯ เช่น การดําเนินการตามคําขอใช้
บรกิาร การตอบขอ้ซักถาม หรอืข้อเสนอแนะของ
ท่าน เป็นตน้ 

(ญ)  เพื"อวตัถุประสงค์ในการปฏิบตัิตาม
กฎหมายที"เกี"ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ และคําสั "งโดยชอบด้วย
กฎหมายของหน่วยงานของรฐัและ
เจา้หน้าที"ที"เกี"ยวขอ้ง 

• ฐานกฎหมาย: เพื"อการปฏิบัติตามกฎหมายซึ"ง
บังคับใช้กับบริษัทฯ อาทิ กฎหมายว่าด้วยภาษี
อากร กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล และคําสั "งโดยชอบด้วยกฎหมายของ
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที"ที"เกี"ยวข้อง เช่น 
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
เป็นตน้ 

(ฎ)  เพื"อวตัถุประสงค์ในการก่อตั Oงสิทธิ
เรยีกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตัิ
ตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย หรือการยกขึOนต่อสู้ซึ"ง
สทิธเิรยีกรอ้งของบรษิทัฯ  

• ฐานประโยช น์ โดยชอบด้วยกฎ หมาย : การ
ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นการจําเป็นเพื"อการ
ก่อตั Oงสทิธเิรยีกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตัิตาม
หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการ
ยกขึOนต่อสูซ้ึ"งสทิธเิรยีกรอ้งของบรษิทัฯ ในขั Oนตอน
ต่าง ๆ ตามกฎหมาย เช่น การสอบสวนและ/หรือ
การไต่สวนโดยเจ้าหน้าที"รฐั  การเตรียมคดี การ
ดาํเนินคด ีและ/หรอืการต่อสูค้ดใีนชั Oนศาล เป็นตน้ 

(ฏ)  เพื"อวตัถุประสงค์ในการตรวจสอบ
ดูแลความสงบเรยีบร้อยและรกัษา

• ฐานประโยช น์ โดยชอบด้วยกฎ หมาย : การ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการจําเป็นเพื"อ
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ลาํดบั วตัถปุระสงคท์ี(กาํหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 

ความปลอดภัยของบุคคล และ 
ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ 

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ในการตรวจสอบ
ดแูลความสงบเรยีบรอ้ยและรกัษาความปลอดภยัใน
ทรพัย์สินของบรษิัทฯ หรอืการใช้ภาพบนัทึกจาก
กล้องวงจรปิด (CCTV) เพื"อป้องกันการสูญหาย 
หรอืเสียหายในทรพัย์สินของบรษิัทฯ หรือใช้เพื"อ
ติดตาม เอาคืนท รัพ ย์สิน  ห รือ เรียก ให้ชดใช้
ค่าเสียหาย ในกรณีที"มีการทําให้ทรัพย์สินของ
บรษิทัฯ สญูหาย หรอืเสยีหาย เป็นตน้ 

• ฐานการป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย 
หรอืสุขภาพของบุคคล: การประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุ คคล เป็ นการจํ า เป็ น เพื" อป ระโยช น์ ในการ
ตรวจสอบดแูล ป้องกนั หรอืระงบัเหตุการณ์ใด ๆ ที"
อาจเป็นอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย หรอืสุขภาพของ
บุคคล 

(ฐ)  เพื"อการดําเนินการใด ๆ ที"จําเป็น
และเป็นประโยชน์ต่อท่ าน หรือ
เกี"ยวขอ้งโดยตรงกบัวตัถุประสงค์ที"
กําหนดใด ๆ ขา้งตน้ 

• ฐานประโยช น์ โดยชอบ ด้วยกฎ ห มาย : การ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการจําเป็นเพื"อ
ประโยชน์ชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ในการ
ดาํเนินการใด ๆ ที"จําเป็นของบรษิทัฯ และ/หรอืเป็น
ประโยชน์ต่อท่ าน หรือเกี" ยวข้องโดยตรงกับ
วตัถุประสงคท์ี"กําหนดขา้งตน้ 

ทั OงนีO หากเป็นกรณีที"กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลกําหนดให้การประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลใดต้องได้รับความยินยอมจากท่าน 
บรษิทัฯ จะขอความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่าน 

(ฑ)  เพื"อวัตถุประสงค์อื"น ๆ ที"บริษัทฯ 
จะแจง้ใหท้่านทราบ  

• บรษิัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวตัถุประสงค์อื"นใด
อนัเป็นเหตุให้บรษิัทฯ ต้องประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวตัถุประสงค์ตามที"
ระบุไวข้า้งต้น หรอืเมื"อบรษิัทฯ มกีารเปลี"ยนแปลง
วตัถุประสงคเ์ดมิที"กําหนดไว ้ 

ทั OงนีO หากเป็นกรณีที"กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลกําหนดให้การประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลใดต้องได้รับความยินยอมจากท่าน 
บรษิทัฯ จะขอความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่าน 
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5.2 เนื"องจากขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านที"บรษิทัฯ จะดาํเนินการประมวลผลเพื"อวตัถุประสงคท์ี"กําหนดตามขอ้ �.� 
ขา้งต้นในส่วนที"มีความเกี"ยวเนื"องกับการปฏิบตัิตามกฎหมายหรอืสญัญาหรอืมีความจําเป็นเพื"อเข้าทํา
สญัญากบัท่าน เป็นขอ้มลูที"จาํเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว หากท่านไม่ประสงคท์ี"จะใหข้อ้มูลส่วน
บุคคลดงักล่าวแก่บรษิัทฯ  อาจมผีลกระทบทางกฎหมาย หรอือาจทําให้บรษิัทฯ ไม่สามารถปฏิบตัหิน้าที"
ภายใต้สญัญาที"ได้เขา้ทํากบัท่าน หรอืไม่สามารถเขา้ทําสญัญากบัท่านได้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีดงักล่าว 
บรษิทัฯ อาจมคีวามจาํเป็นต้องปฏเิสธการเขา้ทําสญัญากบัท่าน หรอืยกเลกิการซืOอขายหรอืการใหบ้รกิารที"
เกี"ยวขอ้งกบัท่าน ไม่ว่าทั Oงหมดหรอืบางส่วน 

5.3 ในกรณีที"บรษิทัฯ จะดาํเนินการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านในลกัษณะ และ/หรอืเพื"อวตัถุประสงคท์ี"
ไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ที"ระบุไวข้า้งต้น บรษิทัฯ จะจดัใหม้นีโยบายหรอืประกาศเกี"ยวกบัการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลเพิ"มเตมิ และ/หรอืมหีนังสอืไปยงัท่านเพื"ออธบิายการประมวลผลขอ้มลูในลกัษณะดงักล่าว 
โดยท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศเพิ"มเติมที"เกี"ยวข้องร่วมกับประกาศฯ ฉบับนีO และ/หรือหนังสือ
ดงักล่าว (แลว้แต่กรณี) 

6. การเปิดเผยข้อม ูลส่วนบุคคล 

6.1 บรษิทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใตว้ตัถุประสงค์ที"กําหนดและตามหลกัเกณฑ์ที"กฎหมาย
กําหนด ใหแ้ก่บุคคลและหน่วยงานดงัต่อไปนีO 

(ก) บรษิทัในกลุ่มธุรกจิภายใต้เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ (รายละเอยีดรายชื"อบรษิทัในกลุ่มธุรกจิภายใต้เครอื
เจรญิโภคภณัฑ์ตามเอกสารแนบ) ทั OงนีO ใหห้มายความรวมถึงผูบ้รหิาร กรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง 
และ/หรอืบุคลากรภายในของบรษิทัดงักล่าวเท่าที"เกี"ยวขอ้ง และตามความจาํเป็นเพื"อการประมวลผล
ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 

(ข) คู่คา้ทางธุรกจิ ผูใ้หบ้รกิาร และผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที"บรษิทัฯ มอบหมายหรอืว่าจา้งใหท้ํา
หน้าที"บรหิารจดัการ/ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่บรษิัทฯ ในการให้บรกิารต่าง ๆ เช่น การ
ใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บรกิารเกบ็บนัทกึขอ้มูล บรกิารชําระเงนิ บรกิารรบัส่งไปรษณีย ์
บรกิารรบัส่งพสัดุ บรกิารจดัพมิพ ์บรกิารวเิคราะหข์อ้มลู บรกิารทาํการวจิยั บรกิารทาํการตลาด หรอื
บรกิารอื"น ใดที"อาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน หรอืเกี"ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  

(ค) ที"ปรกึษาของบรษิทัฯ อาท ิที"ปรกึษากฎหมาย ทนายความ ผูต้รวจสอบบญัช ีหรอืผูเ้ชี"ยวชาญอื"นใด 
ทั Oงภายในและภายนอกของบรษิทัฯ 

(ง) หน่วยงานของรฐัที"มหีน้าที"กํากบัดูแลตามกฎหมาย หรอืที"รอ้งขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย
อาศยัอํานาจตามกฎหมาย หรอืที"เกี"ยวขอ้งกบักระบวนการทางกฎหมาย หรอืที"ไดร้บัอนุญาตตาม
กฎหมายที"เกี"ยวข้อง อาทิ กรมสรรพากร สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สํานักงานคณะกรรมการการแข่งขนัทางการค้า สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงานอยัการสูงสุด 
และศาล เป็นตน้ 
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(จ) บุคคลหรอืหน่วยงานอื"นใดที"ท่านใหค้วามยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรอื
หน่วยงานนั Oน ๆ อาทิ การเปิดเผยการประมวลภาพกิจกรรมตามช่องทางสื"อต่าง ๆ ของบรษิัทฯ 
ใหแ้ก่ประชาชนทั "วไป 

6.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื"น จะดําเนินการภายใต้วตัถุประสงค์ที"กําหนด หรือ
วตัถุประสงคอ์ื"นที"กฎหมายกําหนดใหก้ระทาํไดเ้ท่านั Oน ในกรณีที"กฎหมายกําหนดว่าตอ้งไดร้บัความยนิยอม
จากท่าน บรษิทัฯ จะขอความยนิยอมจากท่านก่อน 

6.3 ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื"น บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการที"เหมาะสมเพื"อ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที"ไดเ้ปิดเผยและเพื"อปฏบิตัติามมาตรฐานและหน้าที"การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
ตามที"กฎหมายว่าดว้ยการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลกําหนด ทั OงนีO ในกรณีที"บรษิทัฯ ส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านไปต่างประเทศ บรษิทัฯ จะดําเนินการเพื"อทําใหแ้น่ใจว่าประเทศปลายทาง องค์การระหว่าง
ประเทศ หรอืผูร้บัขอ้มูลในต่างประเทศนั Oนมมีาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลที"เพยีงพอหรอืเพื"อทาํให้
แน่ใจว่าการส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที"กฎหมายว่าดว้ย
การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกําหนด โดยในบางกรณี บรษิทัฯ อาจขอความยนิยอมของท่านสําหรบัการส่ง
หรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศดงักล่าว 

7. ระยะเวลาเกบ็รกัษาข้อม ูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที"จําเป็นเพื"อบรรลุวัตถุประสงค์ที"กําหนดในการ
ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลนั Oน ๆ โดยระยะเวลาเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลจะเปลี"ยนแปลงไปโดยขึOนอยู่กบัวตัถุประสงค์ที"
กําหนดในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลนั Oน ๆ นอกจากนีO บรษิทัฯ จะเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที"
กฎหมายที"เกี"ยวขอ้งกําหนด (ถ้าม)ี โดยคํานึงถึงอายุความตามกฎหมายสําหรบัการดําเนินคดทีี"อาจเกิดขึOนจากหรอื
เกี"ยวขอ้งกบัเอกสารหรอืขอ้มูลส่วนบุคคลที"บรษิัทฯ เก็บรวบรวมไวใ้นแต่ละรายการ และโดยคํานึงถงึแนวปฏิบตัิของ
บรษิทัฯ และของภาคธุรกจิที"เกี"ยวขอ้งสาํหรบัขอ้มลูส่วนบุคคลแต่ละประเภทเป็นสาํคญั 

ทั OงนีO บรษิทัฯ จะเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 10 ปี นับแต่วนัที"นิตสิมัพนัธ์ระหว่างท่านกบั
บรษิทัฯ สิOนสุดลง อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ อาจเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเกนิกว่าระยะเวลาดงักล่าว
หากกฎหมายอนุญาตหรอืการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวจําเป็นต่อการก่อตั Oงสทิธเิรยีกรอ้งทางกฎหมายของ
บรษิทัฯ 

หลงัจากครบกําหนดระยะเวลาดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัฯ จะลบหรอืทาํลายขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าว จากการจดัเกบ็หรอื
ระบบของบรษิทัฯ และของบุคคลอื"นซึ"งใหบ้รกิารแก่บรษิทัฯ (ถ้าม)ี หรอืทําใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มลูที"ไม่
สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่จะเป็นกรณีที"บริษัทฯ สามารถเก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าวได้ต่อไปตามที"
กฎหมายว่าดว้ยการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืกฎหมายอื"นที"เกี"ยวขอ้งกําหนด ทั OงนีO สําหรบัรายละเอียดเพิ"มเติม
เกี"ยวกบัระยะเวลาเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถตดิต่อมายงับรษิัทฯ ตามรายละเอยีดการตดิต่อที"
ระบุไวใ้นขอ้ Y ของประกาศฯ ฉบบันีO 

8. สิทธิต่าง ๆ  ของท่านเกี(ยวกบัข้อม ูลส่วนบุคคล 
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ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ที"เกี"ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนีO ภายใต้
หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื"อนไขตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ทั OงนีO หากท่านประสงค์ที"จะขอใช้
สทิธขิองท่าน ท่านสามารถตดิต่อมายงับรษิทัฯ ตามรายละเอยีดการตดิต่อในขอ้ Y ของประกาศฯ ฉบบันีO 

8.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อม ูลส่วนบุคคล 

ท่านมสีทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านและขอใหบ้รษิทัฯ ทาํสําเนาขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวใหแ้ก่
ท่าน ทั OงนีO ตามที"กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด 

8.2 สิทธิในการโอนย้ายข้อม ูลส่วนบุคคล 

ท่านมสีทิธทิี"จะขอรบัขอ้มูลส่วนบุคคลเกี"ยวกบัท่าน รวมถงึมสีทิธขิอใหส่้งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
ไปยงัผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลรายอื"น หรอืตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถทําได้ ทั OงนีO ตามที"
กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด 

8.3 สิทธิในการคดัค้านการประมวลผลข้อม ูลส่วนบุคคล 

ท่านมสีิทธขิอคดัค้านการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณีที"กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด 

8.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านอาจขอใหบ้รษิทัฯ ลบ ทําลายหรอืทําให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มูลที"ไม่สามารถระบุตวับุคคล
ไดใ้นกรณีที"กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด 

8.5 สิทธิในการระงบัการใช้ข้อม ูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงบัการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที"กฎหมายว่าด้วยการ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด 

8.6 สิทธิในการแก้ไขข้อม ูลส่วนบุคคลให้ถกูต้อง 

ท่านมสีทิธขิอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหถู้กตอ้ง หากขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านนั Oนไม่ถูกตอ้ง ไม่เป็น
ปัจจุบนั ไม่ครบถว้นสมบูรณ์ หรอืก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 

8.7 สิทธิที(จะเพิกถอนความยินยอม 

ในกรณีที"บรษิทัฯ อาศยัความยนิยอมของท่านในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลฯ ของท่าน ท่านมสีทิธใิน
การเพกิถอนความยนิยอมในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลที"ท่านไดใ้หค้วามยนิยอมกบับรษิทัฯ ได ้

8.8 สิทธิในการยื(นข้อร้องเรียน 

หากท่านมคีวามกงัวลหรอืมขีอ้สงสยัเกี"ยวกบัแนวทางการปฏบิตัขิองบรษิทัฯ เกี"ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่าน โปรดตดิต่อบรษิทัฯ โดยใชร้ายละเอยีดการตดิต่อตามขอ้ Y ของประกาศฯ ฉบบันีO ทั OงนีO ในกรณีที"มเีหตุ
ให้เชื"อได้ว่าบริษัทฯ ได้ทําการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิยื"นข้อ
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รอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการผู้เชี"ยวชาญที"ไดร้บัการแต่งตั Oงโดยคณะกรรมการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลตาม
ระเบยีบและวธิกีารตามที"กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด 

ทั OงนีO บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการพจิารณาคาํรอ้งขอใชส้ทิธขิองท่านและดาํเนินการตามที"กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด 

9. วิธ ีการติดต่อบริษทัฯ  

บรษิทัฯ ไดม้อบหมายให ้บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ จํากดั เป็นผูป้ระสานงานเกี"ยวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
ของบรษิทัฯ ในกรณีที"ท่านมขีอ้สงสยัใด ๆ หรอืต้องการใชส้ทิธขิองท่านตามที"กําหนดไวใ้นประกาศฯ นีO ท่านสามารถ
ตดิต่อบรษิทัฯ ผ่านช่องทาง ดงันีO 

• เจ้าหน้าที(ค ุ้มครองข้อม ูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) 

อเีมล: cpg_dpo@cp.co.th 
สถานที"ตดิต่อ: สาํนักบรหิารความเสี"ยง บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จาํกดั 

เลขที" 18 อาคารทรูทาวเวอร์  ชั Oน 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

10. การเปลี(ยนแปลงประกาศฯ ฉบบันี\ 

บรษิทัฯ อาจทาํการเปลี"ยนแปลงประกาศฯ ฉบบันีOเป็นครั Oงคราว เพื"อใหส้อดคล้องกบัการเปลี"ยนแปลงใด ๆ ที"เกี"ยวกบั
การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และตามที"กฎหมายว่าดว้ยการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืกฎหมายอื"นที"
เกี"ยวข้องกําหนด โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี"ยนแปลงประกาศฯ ที"สําคัญใด ๆ พร้อมกับ 
ประกาศฯ ฉบบัปรบัปรุง ผ่านช่องทางที"เหมาะสม ทั OงนีO บรษิทัฯ ขอแนะนําใหท้่านตรวจสอบการเปลี"ยนแปลงประกาศฯ 
ฉบบันีOเป็นระยะ ๆ 

ใหป้ระกาศฯ ฉบบันีOมผีลใชบ้งัคบัตั Oงแต่วนัที" 12 พฤษภาคม 2564 

* * * 


