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ประกาศเกี(ยวกบัการค ุ้มครองข้อม ูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)  
สาํหรบักระบวนการที(เกี(ยวขอ้งกบับุคลากรของบริษทั เครอืเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

1. บททั (วไป 

เพื"อเป็นการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัคุิม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลําดบัรองที"เกี"ยวขอ้ง และให้
หมายความรวมถงึกฎหมายฉบบัแก้ไขเพิ"มเตมิใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายว่าด้วยการค ุ้มครองข้อม ูลส่วนบุคคล ”) 
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด (“บริษัทฯ”) จึงจดัทําประกาศเกี"ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy 
Notice) สําหรบักระบวนการที"เกี"ยวขอ้งกบับุคลากรของบรษิัท เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ จํากดั (“ประกาศฯ”) ฉบบันีOขึOน 
เพื"ออธบิายใหท้่านทราบถึงวธิกีารที"บรษิัทฯ ปฏิบตัติ่อขอ้มูลที"สามารถระบุตวัตนของท่าน หรอือาจจะระบุตวัตนของ
ท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล ”)  เช่น 
วธิกีารเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย หรอื การดําเนินการใด ๆ กบัขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ว่าดว้ยวธิกีารอตัโนมตัหิรอืไม่กต็าม 
อาท ิการบนัทกึ การจดัระบบ การจดัเกบ็ การปรบัเปลี"ยนหรอืการดดัแปลง การเรยีกคนื การส่ง โอน การเผยแพร่หรอื
การทาํใหส้ามารถเขา้ถงึหรอืพรอ้มใชง้านโดยวธิใีด ๆ การจดัเรยีง การนํามารวมกนั การจํากดัหรอืการหา้มเขา้ถงึ การ
ลบ หรอืการทําลาย (“ประมวลผล”) และเพื"อแจง้ใหท้่านทราบถงึวตัถุประสงคใ์นการประมวลผล ระยะเวลาในการเกบ็
รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคล ตลอดจนสทิธขิองท่านในฐานะเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล ทั OงนีO บรษิทัฯ ขอแนะนําใหท้่านอ่านและ
ทาํความเขา้ใจถงึขอ้กําหนดต่าง ๆ ภายใตป้ระกาศฯ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนีO 

2. กลุ่มหรือประเภทของบุคคลที(บริษทัฯ ทาํการเกบ็รวบรวมข้อม ูลส่วนบุคคล 

ภายใต้ประกาศฯ ฉบบันีO กลุ่มหรอืประเภทของบุคคลที"บรษิัทฯ ทําการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล
ประกอบดว้ย 

2.1 ผู้สมคัรงาน ซึ"งหมายถึง บุคคลที"อาจได้รบัคดัเลอืกเป็นบุคลากรของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ อาจเป็นผู้เก็บ
รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของผูส้มคัรงานเองโดยตรง หรอืไดร้บัจากบุคคลภายนอกกไ็ด ้ 

2.2 บุคลากร ซึ"งหมายถงึ บุคคลซึ"งทํางานหรอืปฏบิตัหิน้าที"ใด ๆ ใหก้บับรษิทัฯ และไดค่้าจา้ง สวสัดกิาร หรอื
ค่าตอบแทนอื"นไม่ว่าจะเรยีกชื"ออย่างไรจากบริษัทฯ เพื"อตอบแทนการทํางาน เช่น กรรมการ ผู้บริหาร 
ผูจ้ดัการ พนักงาน บุคลากร ผูฝึ้กงาน หรอืบุคคลอื"นใดที"มลีกัษณะคล้ายคลงึกนั แต่ไม่รวมถงึผูร้บัจา้งหรอืผู้
ใหบ้รกิารซึ"งเป็นคู่คา้ของบรษิทัฯ และ 

2.3 ผู้ที(เกี(ยวข้องกบัผู้สมคัรงานและบุคลากร ซึ"งหมายถงึ บุคคลที"เกี"ยวขอ้งกบัผูส้มคัรงานและบุคลากรของ
บรษิทัฯ และใหห้มายความรวมถงึผูท้ี"ขอ้มลูส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที"เกี"ยวขอ้งกบักระบวนการที"
เกี"ยวขอ้ง เช่น บุคคลในครอบครวั (เช่น บดิา มารดา คู่สมรส และบุตร เป็นตน้) บุคคลที"สามารถตดิต่อไดใ้น
กรณีฉุกเฉิน บุคคลอา้งองิ (Reference Person) ผูร้บัผลประโยชน์ และผูค้ํOาประกนัการทาํงาน เป็นตน้ 

3. วิธ ีที(บริษทัฯ เกบ็รวบรวมและรบัข้อม ูลส่วนบุคคลของท่าน 

3.1 บรษิทัฯ เกบ็รวบรวมและรบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดงันีO  
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(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที(ท่านให้ไว้กบับริษทัฯ โดยตรง 

ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ โดยตรง เช่น เมื"อท่านยื"นใบสมัครงานและเอกสาร
ประกอบการสมคัรงานใหแ้ก่บรษิทัฯ ไม่ว่าโดยการ walk-in การสมคัรที"บูธสมคัรงาน เช่น การสมคัร
งานผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ และใหห้มายความรวมถงึกรณีที"ท่านเขา้สมัภาษณ์งาน เขา้ทําสญัญา
กบับรษิทัฯ และส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ซึ"งมขีอ้มลูส่วนบุคคลของท่านปรากฏอยู่มาใหก้บับรษิทัฯ เป็น
ตน้ 

(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 เวบ็ไซตส์มคัรงานของบุคคล
ที"สาม บุคคลอ้างอิงของท่าน บรษิัทจดัหางาน หน่วยงานของรฐั สถานศกึษา แหล่งขอ้มูล Social 
Media หรอืใบสมคัรงานและ/หรอืเอกสารของบุคคลซึ"งมคีวามเกี"ยวขอ้งกบัท่าน ในฐานะที"ท่านเป็น
บุคคลในครอบครวั บุคคลที"สามารถตดิต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน บุคคลอ้างองิ ผูร้บัผลประโยชน์ หรอืผู้
คํOาประกนัการทาํงานของบุคคลดงักล่าว เป็นตน้ 

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

3.3 ในกรณีที"บรษิทัฯ เกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไวก่้อนวนัที"กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วน
บุคคลในส่วนที"เกี"ยวขอ้งกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลมผีลใชบ้งัคบับรษิทัฯ จะเกบ็
รวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามวตัถุประสงค์เดมิที"บรษิทัฯ ไดแ้จง้ไวแ้ก่ท่านในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลซึ"งท่านมสีทิธยิกเลกิความยนิยอม โดยติดต่อมายงับรษิัทฯ ตามรายละเอยีดการ
ตดิต่อที"ระบุไวใ้นขอ้ c ของประกาศฯ ฉบบันีO ทั OงนีO บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการพจิารณาคาํขอยกเลกิความ
ยนิยอมของท่านและดาํเนินการตามที"กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด  
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4. ข้อมูลส่วนบุคคลที(ถกูเกบ็รวบรวม 

ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านที"ถูกเกบ็รวบรวมและประมวลผลภายใตป้ระกาศฯ ฉบบันีO ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูส่วนบุคคลที"ท่าน
ให้ไว้กบับรษิัทฯ โดยตรง หรอืขอ้มูลส่วนบุคคลที"บรษิัทฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอตัโนมตั ิหรอืขอ้มูลส่วนบุคคลที"
บรษิทัฯ ไดร้บัมาจากบุคคลภายนอก ไดแ้ก่ 

4.1 ข้อมูลส่วนต ัว เช่น ชื"อ นามสกุล วนั/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ นํOาหนัก ส่วนสูง หมายเลขบตัรประจําตัว
ประชาชน รปูถ่าย ลายมอืชื"อ สญัชาต ิเชืOอชาต ิศาสนา สถานภาพสมรส สถานภาพทางทหาร ขอ้มูลบุคคล
ในครอบครวั (เช่น บดิา มารดา คู่สมรส และบุตร เป็นตน้) ขอ้มลูสุขภาพ และขอ้มลูชวีภาพ (เช่น ลายนิOวมอื 
ลายฝ่ามอื ขอ้มลูจาํลองม่านตา และภาพจาํลองใบหน้า เป็นตน้) เป็นตน้ 

4.2 ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที"อยู่อาศยั หมายเลขโทรศพัท์ โทรสาร อีเมล ไอดีผู้ใช้สําหรบัไลน์แอปพลเิคชนั 
(Line ID) ขอ้มลูผูท้ี"สามารถตดิต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน และขอ้มลูบุคคลอา้งองิ เป็นตน้ 

4.3 ข้อมูลเกี(ยวกบัการศึกษา การฝึกอบรม  เช่น ประวตักิารศกึษาและการฝึกอบรม (เช่น ชื"อสถาบนั คณะ 
สาขาวิชา และปีที"จบ เป็นต้น) หนังสือรบัรองคุณวุฒิ ใบแสดงผลการศึกษา ความสามารถทางภาษา 
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการอบรมและข้อมูลการทดสอบ และกิจกรรมที"เข้าร่วมระหว่าง
การศกึษา เป็นตน้ 

4.4 ข้อมูล เกี(ยวกบัการสมคัรงาน  เช่น ประวตัิส่วนตัว ประวตัิการทํางาน ข้อมูลที"ปรากฏใน Resume/CV 
ขอ้มูลประวตัิอาชญากรรม ตําแหน่งที"สมคัร เงนิเดือนที"คาดหวงั ข้อมูลการสมัภาษณ์งาน หลกัฐานหรอื
หนังสอือา้งองิต่าง ๆ และขอ้มูลที"ปรากฏในแบบประเมนิผลการสมัภาษณ์ (เช่น ผลการประเมนิ ความรูแ้ละ
ประสบการณ์ คุณลกัษณะส่วนบุคคล การทาํงานกบัผูอ้ื"น และศกัยภาพ) เป็นตน้ 

4.5 ข้อมูลที(ใช้ประกอบเป็นหลกัฐานในการสมคัรงานหรือทํานิติกรรมต่าง ๆ  เช่น ขอ้มูลส่วนบุคคลที"
ปรากฏในสําเนาบตัรประชาชน สําเนาหนังสอืเดนิทาง สําเนาใบเปลี"ยนชื"อนามสกุล สําเนาทะเบียนบ้าน 
สาํเนาใบสําคญัการเกณฑ์ทหาร สําเนาสมุดบญัชธีนาคาร สาํเนาทะเบยีนสมรส สําเนาสูตบิตัร แบบแจง้ขอ
อนุมตัเิงนิเดอืนพนักงานใหม่และบรรจุเป็นรายเดอืน ใบรบัรองแพทย์ ผลการตรวจร่างกายก่อนเขา้ทํางาน 
แบบระบุนามผูร้บัผลประโยชน์ แบบขึOนทะเบยีนผู้ประกนัตน หนังสอืยนิยอมใหส้อบประวตับิุคคล รายงาน
ผลการตรวจสอบประวตัิบุคคล สญัญาจ้างงาน หนังสอืคํOาประกนัการทํางานและเอกสารที"เกี"ยวขอ้ง (เช่น 
หนังสอืรบัรองตําแหน่ง สําเนาบตัรขา้ราชการ หนังสอืรบัรองเงนิเดอืน สําเนาทะเบยีนการคา้ หรอืเอกสาร
จดัตั Oงบรษิทัที"มชีื"อผูค้ํOาประกนัการทาํงานเป็นเจา้ของหรอืเป็นหุน้ส่วน เป็นตน้) ขอ้ตกลงการว่าจา้งกรรมการ 
(Directorship Agreement) และหนังสอืมอบอํานาจ เป็นตน้ 

4.6 ข้อมูลเกี(ยวกบัการทาํงานและการประเมินผล เช่น รหสับุคลากร ตําแหน่ง แผนก สงักดั สายการบงัคบั
บญัชา การประเมนิผลการปฏบิตังิาน พฤตกิรรมในการทาํงาน ผลงานและ/หรอืรางวลัที"เคยไดร้บั ขอ้มลูการ
ฝึกอบรม ขอ้มูลการลงโทษทางวนัิย ขอ้มูลที"ปรากฏในหนังสอืโอนย้ายบุคลากรขา้มบรษิัท สญัญายมืตัว
บุคลากร ใบลาออกจากการเป็นบุคลากร และเหตุผลที"ลาออก เป็นตน้ 

4.7 ข้อมูลเกี(ยวกบัผลประโยชน์และค่าตอบแทน  เช่น เงนิเดอืน ค่าจ้าง ผลตอบแทน โบนัส รายละเอียด
เกี"ยวกับค่าบําเหน็จ สวัสดิการ เลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลของผู้คํOาประกันการทํางาน ข้อมูลของผู้ร ับ
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ผลประโยชน์ ขอ้มูลเกี"ยวกบัการประกนัสงัคม ขอ้มูลเกี"ยวกบักองทุนสํารองเลีOยงชพี ขอ้มูลด้านภาษีอากร 
ขอ้มูลการหกัลดหย่อนภาษี ขอ้มูลสทิธปิระโยชน์เกี"ยวกบัสุขภาพ (รวมถงึสําหรบับุคคลในครอบครวั) และ/
หรอืผลประโยชน์อื"น ๆ ขอ้มลูส่วนบุคคลที"ปรากฏในใบรบัรองแพทย ์รายงานสุขภาพประจําปี แบบแจง้การ
ลาคลอด แบบเบกิเงนิยมืสวสัดกิาร หนังสอืยนิยอมใหห้กัเงนิเดอืน ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบแจง้หนีO แบบการเรยีก
ค่าสนิไหมทดแทน (สําหรบัการประกนัอุบตัิเหตุ และประกนัชวีติ) และแบบขออนุมตัิผลประโยชน์เมื"อพ้น
สภาพบุคลากรสาํหรบัการเกษยีณอายุ เป็นตน้ 

4.8 ข้อมูลเกี(ยวกบัสถิติทางทะเบียน เช่น วนัที"เริ"มงาน วนัครบกําหนดทดลองงาน วนัและเวลาที"เขา้ทํางาน 
จํานวนชั "วโมงที"ทํางาน จํานวนชั "วโมงที"ทํางานล่วงเวลา วนัหยุดพกัผ่อนประจําปี วนัลา แบบแจ้งการลา 
รายละเอยีดการลารวมถงึสาเหตุการลา บนัทกึการเขา้ออกบรษิทัฯ และการบนัทกึการใชร้ะบบต่าง ๆ ของ
บรษิทัฯ เป็นตน้ 

4.9 ข้อ มูล ด้าน เทค นิ ค  เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขประจําเครื"องคอมพิวเตอร ์ 
(IP Address) และขอ้มูลที"บรษิทัฯ ไดเ้กบ็รวบรวมผ่านคุกกีO (Cookies) หรอืเทคโนโลยอีื"นที"คลา้ยคลงึกนั เป็น
ตน้ 

4.10 ข้อมูลอื(น ๆ  เช่น บนัทกึเสยีงการสนทนา และบนัทกึภาพนิ"งและภาพเคลื"อนไหวผ่านกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 
ขอ้มลูอื"นใดที"ท่านส่งถงึเราในการเชื"อมต่อกบัเวบ็ไซต ์เช่น ความคดิเหน็ และตําแหน่งที"อยู่ของท่าน เป็นตน้ 

5. วตัถปุระสงคแ์ละฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อม ูลส่วนบุคคล 

5.1 บรษิทัฯ ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน เพื"อวตัถุประสงค์ต่าง ๆ ภายใต้ฐานทางกฎหมายดงัต่อไปนีO 
(รวมกนัเรยีกว่า “วตัถปุระสงคท์ี(กาํหนด”) 

ลาํดบั วตัถปุระสงคท์ี(กาํหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 

(ก)  เพื"อวัตถุประสงค์ในการรับสมัคร
งาน  คัด เลือกผู้ สมัค รงาน  การ
สมัภาษณ์ และการดําเนินการใด ๆ 
ที"เกี"ยวขอ้งกบัการสมคัรงาน 

• ฐานสญัญา: การประมวลผลส่วนบุคคลของผู้สมัคร
งาน เป็นการจําเป็นเพื"อใช้ในการพจิารณาคําขอของ
ผู้สมัครงาน ที"ได้แสดงเจตนาสมัครงานเพื"อเข้าสู่
กระบวนการคดัเลอืกบุคลากรของบรษิทัฯ 

• ฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรงานหรอืผูท้ี"เกี"ยวขอ้งกบั
ผู้สมัครงาน เป็นการจําเป็นเพื"อประโยชน์โดยชอบ
ดว้ยกฎหมายของบรษิทัฯ ในการรบัสมคัรงานหรอืใน
การดําเนินการภายหลงัการรบัสมัครงาน เช่น การ
พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครงาน และการตรวจสอบ
คุณสมบตัขิองผูส้มคัรงาน เป็นตน้ 

• ฐานความยินยอม: ในกรณีที"บริษัทฯ ทําการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที"คาดว่าจะเป็น
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ลาํดบั วตัถปุระสงคท์ี(กาํหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 

บุคลากร  โดยการตัดสินใจของบริษัทฯ เอง (Own 
Initiative) จากแหล่งอื"น เช่น เวบ็ไซต์ Recruiter โดย
ที"ผู้ที"คาดว่าจะเป็นบุคลากรยังไม่ได้แสดงเจตนาว่า
ประสงค์ที"จะสมคัรงาน (Open to Job opportunities) 
กบับรษิทัฯ 

• ฐานความยนิยอม: การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่าน ในฐานะบุคคลในครอบครวัหรอืบุคคลอา้งองิ 
(Reference Person) ของผู้สมัครงานจะดําเนินการ
โดยอาศยัความยนิยอมที"ไดร้บัจากท่าน 

(ข)  เพื" อวัตถุประสงค์ ในการอนุมัติ
เงินเดือนและผลประโยชน์สําหรับ
บุคลากรของบรษิทัฯ 

• ฐานสัญญา: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผูส้มคัรงาน  เป็นการจําเป็นเพื"อใชใ้นการพจิารณาคํา
ขอของผู้สมคัรงาน ที"ผ่านขั Oนตอนการสมัภาษณ์งาน
แ ล ะ เข้ า สู่ ก ร ะบ ว น ก ารอ นุ มั ติ เงิน เดื อ น แ ล ะ
ผลประโยชน์สําหรบับุคลากรก่อนเข้าทําสญัญาจ้าง 
หรือสัญญาอื"นใด เพื"อบรรจุเข้าเป็นบุคลากรของ
บรษิทัฯ 

• ฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้สมคัรงาน เป็นการจําเป็นเพื"อ
ประโยช น์ โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษั ทฯ 
เนื"องจากขอ้มลูส่วนบุคคลที"ประมวลผลมคีวามจาํเป็น
ต่อการพิจารณาอนุมัติเงินเดือนและผลประโยชน์
สาํหรบับุคลากรของบรษิทัฯ 

(ค)  เพื"อวตัถุประสงค์ในการดําเนินการ
อื"นใดที"เกี"ยวข้องกับจ้างงาน และ
การบรรจุบุคลากรเข้าทํางาน อาท ิ
การตรวจร่างกายก่อนเข้าทํางาน 
การระบุนามผูร้บัผลประโยชน์ การ
ขึO น ท ะเบี ยน ผู้ ป ระกัน ต น  ก าร
ตรวจสอบประวตัอิาชญากรรม การ
เข้าทําสัญญาจ้าง และการเข้าทํา
สญัญาผู้คํOาประกนัการทํางาน เป็น
ตน้ 

• ฐานสัญญา: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคลากร เป็นการจําเป็นเพื"อดําเนินการเขา้ทําสญัญา
จ้าง และสัญญาอื"น ๆ ที"เกี"ยวข้อง ตลอดจนการ
ดําเนินการใด ๆ ที"จําเป็นก่อนการเข้าทําสัญญา
ดงักล่าว 

ในกรณีของผู้คํOาประกันการทํางาน การประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูค้ํOาประกนัการทํางาน เป็นการ
จําเป็นเพื"อดําเนินการเข้าทําสัญญาคํOาประกันการ
ทาํงานซึ"งผูค้ํOาประกนัการทาํงานเป็นคู่สญัญา 

• ฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร และผู้ที"เกี"ยวข้องกับ
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ลาํดบั วตัถปุระสงคท์ี(กาํหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 

บุคลากร เป็นการจําเป็นในการบริหารจัดการด้าน
ทรพัยากรบุคคลของบรษิัทฯ เช่น การตรวจสอบและ
พิจารณาคุณสมบตัิของบุคลากร เพื"อบรรจุบุคลากร
เขา้ทาํงานในตําแหน่งที"เหมาะสม เป็นตน้ 

• ฐานกฎหมาย: ในกรณีของกรรมการและผูบ้รหิารของ
บรษิัทฯ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นการจําเป็นเพื"อการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น การจัดทําแบบฟอร์ม 
และเอกสารต่าง ๆ เพื"อยื"นต่อหน่วยงานที"เกี"ยวขอ้ง  

• ฐานความยนิยอม: การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที"
มี ค ว าม อ่ อน ไห ว ข อ งบุ ค ล าก ร  อ าทิ  ป ระวัติ
อาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลชีวภาพ จะ
กระทาํโดยอาศยัความยนิยอมที"ไดร้บัจากบุคลากร 

(ง)  เพื" อวัตถุประสงค์ ในการบริหาร
จดัการสวสัดิการและผลประโยชน์
บุคลากร ซึ" งรวมถึงแต่ ไม่จํากัด
เฉพาะ เงนิยมืสวสัดกิารการเบกิค่า
รกัษาพยาบาล สวัสดิการส่วนลด
สําหรบับุคลากร การตรวจร่างกาย
ประจําปี การประกันภัย และการ
เรยีกค่าสนิไหมทดแทนที"เกี"ยวขอ้ง
กบัการประกนัภยั 

• ฐานสัญญา: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคลากร เป็นการจาํเป็นสาํหรบับรษิทัฯ ในการปฏบิตัิ
ตามสัญญาจ้าง และสัญญาอื"น ๆ ซึ"งบุคลากรเป็น
คู่สญัญา 

• ฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร และผู้ที"เกี"ยวข้องกับ
บุคลากร เป็นการจําเป็นต่อการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรบุ คคลของบริษัทฯ เช่น  การจัดสรร
สวัสดิการและผลประโยชน์ของบุคลากร และผู้ที"
เกี"ยวขอ้งกบับุคลากร 

• ฐานการปฏบิตัติามกฎหมายเพื"อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
เกี"ยวกบัการคุ้มครองแรงงาน และการประกันสงัคม: 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร เป็น
การจําเป็นเพื"อการปฏิบตัิตามกฎหมายเพื"อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์เกี"ยวกับการคุ้มครองแรงงาน และการ
ประกันสงัคม สวสัดิการเกี"ยวกับการรกัษาพยาบาล
ของผู้มีสทิธิตามกฎหมาย การคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ หรอืการคุม้ครองทางสงัคม 

• ฐานความยนิยอม: การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที"
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ลาํดบั วตัถปุระสงคท์ี(กาํหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 

มีความอ่อนไหวของบุคลากร และผู้ที"เกี"ยวข้องกับ
บุคลากร อาทิ ขอ้มูลสุขภาพ เพื"อการบรหิารจดัการ
การประกันภัยแบบกลุ่มหรือสวัสดิการอื"น ๆ จะ
กระทําโดยอาศัยความยินยอมที"ได้รบัจากบุคลากร
และผูท้ี"เกี"ยวขอ้งกบับุคลากร 

(จ)  เพื" อวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติ
หน้าที"ของบุคลากรตามสญัญาจ้าง 
ข้อตกลงการว่าจ้าง สญัญาแต่งตั Oง 
หรือสัญ ญ าอื"น ใด ซึ" ง เข้าทํ ากับ
บรษิทัฯ 

• ฐานสัญญา: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคลากรที"เกี"ยวข้อง เป็นการจําเป็นเพื"อการปฏิบัติ
หน้าที"หรือทํางานตามขอบเขตที"ระบุในสัญญาจ้าง 
ขอ้ตกลงการว่าจ้าง สญัญาแต่งตั Oง หรอืสญัญาอื"นใด 
ซึ"งบุคลากรได้เข้าทํากับบริษัทฯ เช่น การใช้และ
เปิดเผย ชื"อ นามสกุล และขอ้มูลส่วนบุคคลที"ปรากฏ
ในบัตรประจําตัวประชนของบุคลากร เพื"อยืนยัน
ตวัตนในฐานะผู้มีอํานาจกระทําการแทนบรษิัทฯ ใน
การลงนามในสญัญา เอกสาร หรอืการทํานิติกรรมใด 
ๆ ในนามของบรษิทัฯ ตลอดจนการใชแ้ละเปิดเผยชื"อ
ของบุคลากรในประกาศ ใบอนุมตัิ แบบฟอร์ม หรือ
เอกสารอื"น ๆ ของบริษัทฯ ตามขอบอํานาจหน้าที" 
หรอืส่วนงานที"บุคลากรดงักล่าวเป็นผูร้บัผดิชอบ เป็น
ตน้ 

• ฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร เป็นการจําเป็นเพื"อ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการดําเนินธุรกิจ 
และการปฏบิตัติามกฎหมายที"เกี"ยวของบรษิทัฯ  

(ฉ)  เพื"อวตัถุประสงค์ในการบนัทกึเวลา
การทํางาน จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง 
โบ นั ส  ค่ าต อบ แท น  ห รือสิท ธิ
ประโยชน์ใด ๆ 

• ฐานสัญญา: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคลากร เป็นการจําเป็นสําหรับการจ่ายค่าจ้าง 
เงนิเดอืน โบนัส ค่าตอบแทนและ/หรอืสทิธปิระโยชน์
ใด ๆ ตามสญัญาจ้าง และสญัญาอื"น ๆ ซึ"งบุคลากร
เป็นคู่สญัญา 

• ฐานกฎหมาย: ในบางกรณี การประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลของบุคลากร และผูท้ี"เกี"ยวขอ้งกบับุคลากร เป็น
การปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ เช่น การหัก
ภาษี ณ ที"จ่าย ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร เป็น
ตน้ 
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• ฐานความยนิยอม: การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที"
มคีวามอ่อนไหวของบุคลากร อาท ิขอ้มูลชวีภาพ จะ
กระทาํโดยอาศยัความยนิยอมที"ไดร้บัจากบุคลากร 

(ช)  เพื"อวตัถุประสงคใ์นการปฏบิตัติาม
กฎหมายที"เกี"ยวขอ้งกบัการบรหิาร
จดัการทรพัยากรบุคคล และคาํสั "ง
โดยชอบดว้ยกฎหมายของ
หน่วยงานของรฐัและเจา้หน้าที"ที"
เกี"ยวขอ้ง 

• ฐานกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของ
บุคลากร และผูท้ี"เกี"ยวขอ้งกบับุคลากร เป็นการปฏบิตัิ
ตามกฎหมายของบริษัทฯ ซึ"งรวมถึงแต่ไม่จํากัด
เฉพาะ กฎหมายแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสงัคม กฎหมายภาษีอากร กฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ กฎหมายว่าดว้ยการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การยื"นแบบแสดง
รายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ต่อคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ การส่งข้อมูล
ส่วนบุคคลของบุคลากรให้แก่หน่วยงานของรัฐที"
เกี"ยวขอ้ง เช่น กรมสรรพากร สํานักงานประกนัสงัคม 
และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
และกรมพฒันาฝีมอืแรงงาน เป็นตน้ 

(ซ)  เพื"อวตัถุประสงค์ในการประเมนิผล
การปฏิบัติงาน หรือห น้าที"ของ
บุคลากร 

• ฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร เป็นการจําเป็นเพื"อ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรเพื"อการบริหารจดัการ
ดา้นทรพัยากรบุคคล หรอืเพื"อประโยชน์อื"นใดในการ
ดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

(ฌ)  เพื" อวัตถุประสงค์ ในการบริหาร
จัดการการฝึกอบรมบุคลากร ซึ"ง
รวมถึงแต่ ไม่ จํากัด เฉพาะ การ
รวบรวมรายชื"อผู้ที"มคีวามประสงค์
จะเข้าฝึกอบรม และดําเนินการ
บริหารจดัการทางทะเบียนและสิ"ง
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ 

• ฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร เป็นการจําเป็นเพื"อ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบรษิัทฯ ในการ
บรกิารจดัการการจดัฝึกอบรม เช่น การลงทะเบียน
หลกัสูตรอบรม การจดัให้มีแผนการดําเนินการและ
แบบฝึกอบรม ตลอดจนการจดัสรรสิ"งอํานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ที"เหมาะสม สําหรบัการจดัฝึกอบรม 
เป็นตน้ 

(ญ)  เพื"อวัตถุประสงค์ในการโอนย้าย
บุคลากร และการยมืตวับุคลากร 

• ฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร เป็นการจําเป็นเพื"อ
ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายในการบรหิารจดัการ
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ด้านทรพัยากรบุคคลของบรษิัทฯ เช่น การโอนย้าย 
หรอืยมืตวับุคลากร เป็นตน้ 

• ฐานสัญญา: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคลากร เป็นการจําเป็นเพื"อปฏิบัติตามสญัญาจ้าง 
สญัญาโอนย้ายพนักงานซึ"งมีบุคลากรเป็นคู่สญัญา 
หรอืสญัญาอื"นใดที"มลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

• ในกรณีที"บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคลากร ไปต่างประเทศ บรษิัทฯ จะดําเนินการเพื"อ
ทําให้แน่ใจว่าประเทศปลายทาง หรอืผูร้บัขอ้มูลส่วน
บุคคลในต่างประเทศนั Oนมีมาตรฐานการคุ้มครอง
ขอ้มลูส่วนบุคคลที"เพยีงพอ ในบางกรณี บรษิทัฯ อาจ
ขอความยนิยอมของบุคลากร สําหรบัการส่งหรอืโอน
ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคลากรไปยงัต่างประเทศ ทั OงนีO 
ตามหลกัเกณฑ์ที"กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลกําหนด 

(ฎ)  เพื" อวัตถุประสงค์ ในการบริหาร
จดัการทรพัยากรบุคคลในเรื"องอื"น 
ๆ อาทิ การลงโทษทางวินัย การ
เลิก จ้ าง  ก ารลาออก  แล ะก าร
เกษยีณ เป็นตน้ 

• ฐานสัญญา: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคลากร เป็นการจําเป็นเพื"อใช้ในการปฏิบัติหน้าที"
ตามสัญญาจ้าง และสัญญาอื"น ๆ ซึ"งบุคลากรเป็น
คู่สญัญา อาท ิการเลกิจ้าง ในกรณีที"บุคลากรลาออก
หรือเกษียณจากการทํางาน และการบันทึกประวัติ
การถูกลงโทษทางวนัิยของบุคลากรที"ฝ่าฝืนระเบยีบ
หรอืขอ้บงัคบัการทาํงาน เป็นตน้ 

• ฐานกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคลากร เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ 
เช่น การดําเนินการตามกระบวนการเลิกจ้าง การ
ลาออกหรอืการเกษยีณของบุคลากร ตามกฎหมายว่า
ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฎหมายว่าดว้ยกองทุน
สาํรองเลีOยงชพี เป็นตน้  

• ฐานการปฏบิตัติามกฎหมายเพื"อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
เกี"ยวกบัการคุ้มครองแรงงาน: การประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลของบุคลากร เป็นการจําเป็นเพื" อการ
ปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ เพื" อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์เกี"ยวกับการคุ้มครองแรงงานเช่น การ
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ลงโทษทางวนัิย และการเลกิจา้ง เป็นตน้  

• ฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร เป็นการจําเป็นเพื"อ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการจดัการด้าน
ทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ เช่น การลงโทษทาง
วินัยและบันทึกประวัติการถูกลงโทษทางวินัยของ
บุคลากร และการพ้นสภาพจากการเป็นบุคลากรของ
บรษิทัฯ เป็นตน้ 

(ฏ)  เ พื" อ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ก า ร
ติ ด ต่ อ สื" อ ส า รกั บ ผู้ ส มั ค ร ง าน 
บุคลากร และ ผู้ที" เกี" ยวข้องกับ
บุคลากร 

• ฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการจําเป็นเพื"อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมายของบรษิัทฯ ในการติดต่อสื"อสาร
กับผู้สมัครงาน บุคลากร และ ผู้ที" เกี"ยวข้องกับ
บุคลากร 

(ฐ)  เพื"อวตัถุประสงค์ในการก่อตั Oงสิทธิ
เรยีกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตัิ
ตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย หรือการยกขึOนต่อสู้ซึ"ง
สิท ธิ เรีย ก ร้อ งของบ ริษั ท ฯ  ใน
ขั Oนตอนต่าง ๆ ตามกฎหมาย 

• ฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการจําเป็นเพื"อการก่อตั Oงสิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้
สิทธิเรยีกร้องตามกฎหมาย หรอืการยกขึOนต่อสู้ซึ"ง
สิทธิเรียกร้องของบริษัทฯ ในขั Oนตอนต่าง ๆ ตาม
กฎหมาย เช่น การสอบสวนและ/หรอืการไต่สวนโดย
เจา้หน้าที"รฐั การเตรยีมคด ีการดําเนินคด ีและ/หรอื
การต่อสูค้ดใีนชั Oนศาล เป็นตน้ 

(ฑ)  เพื"อวตัถุประสงค์ในการตรวจสอบ
ดูแลความสงบเรยีบร้อยและรกัษา
ความปลอดภัยของบุคคล และ
ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ  

• ฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการจําเป็นเพื"อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมายในการตรวจสอบดูแลความสงบ
เรียบร้อยและรกัษาความปลอดภัยในทรพัย์สินของ
บริษัทฯ เช่น การใช้ภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิด 
(CCTV) เพื"อป้องกันการสูญหาย หรือเสียหายใน
ทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือใช้เพื"อติดตามเอาคืน
ทรพัย์สิน หรอืเรยีกให้ชดใช้ค่าเสียหาย ในกรณีที"มี
การทาํใหท้รพัยส์นิของบรษิทัฯ สญูหาย หรอืเสยีหาย 
เป็นตน้ 

• ฐานการป้องกันหรอืระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย 
หรือสุขภาพของบุคคล: การประมวลผลข้อมูลส่วน
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ลาํดบั วตัถปุระสงคท์ี(กาํหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 

บุคคลเป็นการจําเป็นเพื"อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
ดูแล ป้องกัน หรือระงบัเหตุการณ์ใด ๆ ที"อาจเป็น
อนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย หรอืสุขภาพของบุคคล 

(ฒ)  เพื"อการดําเนินการใด ๆ ที"จําเป็น 
และเป็นประโยชน์ต่อท่ าน หรือ
เกี"ยวขอ้งโดยตรงกบัวตัถุประสงค์ที"
กําหนดขา้งตน้ 

• ฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการจําเป็นเพื"อประโยชน์ชอบ
ด้วยกฎหมายในการดําเนินการใด ๆ ที"จําเป็นของ
บริษัทฯ และ/ห รือเป็นประโยช น์ต่ อท่ าน  หรือ
เกี"ยวขอ้งโดยตรงกบัวตัถุประสงคท์ี"กําหนดขา้งตน้ 

ทั OงนีO  หากเป็นกรณีที"กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลกําหนดใหก้ารประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลใดต้องไดร้บัความยนิยอมจากท่าน บรษิทัฯ จะ
ขอความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่าน 

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

• บรษิัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบถงึวตัถุประสงค์อื"นใดอนั
เป็นเหตุให้บรษิัทฯ ต้องประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่านนอกเหนือไปจากวตัถุประสงค์ตามที"ระบุไว้
ข้า งต้ น  ห รือ เมื" อบ ริษั ท ฯ  มีก าร เป ลี" ย นแป ลง
วตัถุประสงคเ์ดมิที"กําหนดไว ้ 

ทั OงนีO  หากเป็นกรณีที"กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลกําหนดใหก้ารประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลใดต้องไดร้บัความยนิยอมจากท่าน บรษิทัฯ จะ
ขอความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่าน 

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 
บรษิัทฯ อาจมคีวามจําเป็นต้องปฏเิสธการเขา้ทําสญัญากบัท่าน หรอืการใหส้วสัดกิารหรอืสทิธปิระโยชน์ที"
เกี"ยวขอ้งกบัท่าน ไม่ว่าทั Oงหมดหรอืบางส่วน 

5.3 ในกรณีที"บรษิทัฯ จะดาํเนินการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านในลกัษณะ และ/หรอืเพื"อวตัถุประสงคท์ี"
ไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ี"กําหนดขา้งตน้ บรษิทัฯ จะจดัใหม้นีโยบายหรอืประกาศเกี"ยวกบัการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลเพิ"มเตมิ และ/หรอืมหีนังสอืไปยงัท่านเพื"ออธบิายการประมวลผลขอ้มลูในลกัษณะดงักล่าว 
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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
เจรญิโภคภณัฑต์ามเอกสารแนบ) ทั Oงในประเทศและต่างประเทศ ทั OงนีO ใหห้มายความรวมถงึผูบ้รหิาร 
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และ/หรอืบุคลากรภายในของบรษิัทดงักล่าวเท่าที"เกี"ยวข้อง และตาม
ความจาํเป็นเพื"อการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 

(ข) คู่คา้ทางธุรกจิ ผูใ้หบ้รกิาร และผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที"บรษิทัฯ มอบหมายหรอืว่าจา้งใหท้ํา
หน้าที"บรหิารจดัการ/ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่บรษิัทฯ ในการให้บรกิารต่าง ๆ เช่น การ
ตรวจสุขภาพของบุคลากรโดยคู่คา้ทางธุรกจิ การใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บรกิารบนัทกึ
ขอ้มูล บรกิารชําระเงนิ บรกิารรบัส่งไปรษณีย ์บรกิารรบัส่งพสัดุ บรกิารจดัพมิพ ์บรกิารดา้นสุขภาพ 
บรกิารประกนัภยั บรกิารการฝึกอบรม บรกิารวเิคราะห์ขอ้มลู บรกิารทําการวจิยั หรอืบรกิารอื"นใดที"
อาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน หรอืเกี"ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบรษิัทฯ อาทิ ธนาคารพาณิชย ์
โรงพยาบาล บรษิทัประกนัชวีติ บรษิทัประกนัวนิาศภยั เป็นตน้ 

(ค) ที"ปรึกษาของบริษัทฯ อาทิ ที"ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชี ประกันภัย หรือ
ผูเ้ชี"ยวชาญอื"นใด ทั Oงภายในและภายนอกของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

(ง) หน่วยงานของรฐัที"มหีน้าที"กํากบัดูแลตามกฎหมาย หรอืที"รอ้งขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย
อาศยัอํานาจตามกฎหมาย หรอืที"เกี"ยวขอ้งกบักระบวนการทางกฎหมาย หรอืที"ไดร้บัอนุญาตตาม
กฎหมายที"เกี"ยวขอ้ง อาท ิกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน กรมส่งเสรมิ
และพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ กรมสรรพากร สํานักงานประกันสงัคม กรมการปกครอง กรม
พฒันาธุรกิจการค้า กรมทรพัย์สนิทางปัญญา สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
สํานักงานคณะกรรมการการแข่งขนัทางการค้า สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงานอยัการสูงสุด 
ศาล และกรมบงัคบัคด ีเป็นตน้ 

(จ) ลูกคา้ คู่คา้ คู่สญัญาของบรษิทัฯ ที"ท่านเป็นผูต้ดิต่อสื"อสารหรอืเกี"ยวขอ้งกบัหน้าที"หรอืตําแหน่งของ
ท่าน  หรอืบุคคลอื"นใดที"มลีกัษณะคลา้ยคลงักนั  

(ฉ) บุคคลหรอืหน่วยงานอื"นใดที"ท่านใหค้วามยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรอื
หน่วยงานนั Oน ๆ 

6.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื"น จะดําเนินการภายใต้วตัถุประสงค์ที"กําหนด หรือ
วตัถุประสงคอ์ื"นที"กฎหมายกําหนดใหก้ระทาํไดเ้ท่านั Oน ในกรณีที"กฎหมายกําหนดว่าตอ้งไดร้บัความยนิยอม
จากท่าน บรษิทัฯ จะขอความยนิยอมจากท่านก่อน 
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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"
กําหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนีO บริษัทฯ จะเก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที"
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 c ของประกาศฯ ฉบบันีO 

8. สิทธิต่าง ๆ  ของท่านเกี(ยวกบัข้อม ูลส่วนบุคคล 

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ที"เกี"ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนีO ภายใต้
หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื"อนไขตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ทั OงนีO หากท่านประสงค์ที"จะขอใช้
สทิธขิองท่าน ท่านสามารถตดิต่อมายงับรษิทัฯ ตามรายละเอยีดการตดิต่อที"ระบุในขอ้ c ของประกาศฯ ฉบบันีO 
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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 

ท่านมสีทิธขิอคดัค้านการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณีที"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 ท่านมสีทิธใินการเพกิถอน
ความยนิยอมในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลที"ท่านไดใ้หค้วามยนิยอมกบับรษิทัฯ ได ้

8.8 สิทธิในการยื(นข้อร้องเรียน 

หากท่านมคีวามกงัวลหรอืมขีอ้สงสยัเกี"ยวกบัแนวทางการปฏบิตัขิองบรษิทัฯ เกี"ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่าน โปรดตดิต่อบรษิทัฯ โดยใชร้ายละเอยีดการตดิต่อตามขอ้ c ของประกาศฯ ฉบบันีO ทั OงนีO ในกรณีที"มเีหตุ
ให้เชื"อได้ว่าบริษัทฯ ได้ทําการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิยื"นข้อ
รอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการผู้เชี"ยวชาญที"ไดร้บัการแต่งตั Oงโดยคณะกรรมการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลตาม
ระเบยีบและวธิกีารตามที"กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด 
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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 อาคารทรู ทาวเวอร์  ชั Oน 29 ถนนรชัดาภิเษก 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 

* * * 


