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ประกาศเก่ียวกบัการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 
 บริษทั เจียไต๋ จ ากดั และบริษทัอ่ืนๆในกลุม่เจียไต๋ 

ส าหรบักระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ 

1. บททัว่ไป 

เพื่อเป็นการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายล าดบัรองทีเ่กีย่วขอ้ง และให้
หมายความรวมถงึกฎหมายฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 
บรษิทั เจยีไต๋ จ ากดั และบรษิทัอื่นๆในกลุ่มเจยีไต๋  (“บริษทัฯ”) จงึจดัท าประกาศเกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 
(Privacy Notice) ส าหรบักระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัลูกคา้ (“ประกาศฯ”) ฉบบันี้ขึน้ เพื่ออธบิายใหท้่านทราบถงึวธิกีาร
ทีบ่รษิทัฯ ปฏบิตัติ่อขอ้มูลทีส่ามารถระบุตวัตนของท่าน หรอือาจจะระบุตวัตนของท่านได ้ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เช่น วธิกีารเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรอื 
การด าเนินการใด ๆ กบัขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวธิกีารอตัโนมตัหิรอืไม่ก็ตาม อาท ิการบนัทกึ การจดัระบบ การ
จดัเกบ็ การปรบัเปลีย่นหรอืการดดัแปลง การเรยีกคนื การส่ง โอน การเผยแพร่หรอืการท าใหส้ามารถเขา้ถงึหรอืพรอ้ม
ใชง้านโดยวธิใีด ๆ การจดัเรยีง การน ามารวมกนั การจ ากดัหรอืการหา้มเขา้ถงึ การลบหรอืการท าลาย (“ประมวลผล”) 
และเพื่อแจง้ใหท้่านทราบถงึวตัถุประสงค์ในการประมวลผล ระยะเวลาในการเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคล ตลอดจนสทิธิ
ของท่านในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ทัง้นี้ บรษิทัฯ ขอแนะน าใหท้่านอ่านและท าความเขา้ใจถงึขอ้ก าหนดต่าง ๆ 
ภายใตป้ระกาศฯ ฉบบันี้ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

2. กลุ่มหรือประเภทของบุคคลท่ีบริษทัฯ ท าการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใต้ประกาศฯ ฉบบันี้ กลุ่มหรอืประเภทของบุคคลที่บรษิทัฯ ท าการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล
ประกอบดว้ย 

2.1 ลูกค้า ซึ่งหมายถงึ บุคคลธรรมดาทีซ่ื้อสนิคา้และหรอืใชบ้รกิารจากบรษิทัฯ หรอือาจจะซื้อสนิคา้และหรอืใช้
บรกิารจากบรษิทัฯ หรอืบุคคลอื่นใดในลกัษณะเดยีวกนั อาท ิเกษตรกร ผูร้วบรวมผลผลติ เจา้ของรา้นค้า 
ตัวแทนจ าหน่าย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมการประชุมหรอืสมัมนา ผู้เข้าร่วมการประมูล ผู้ใช้บริการ
เว็บไซต์ ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชนั ผู้ที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลหรือขอรับบริการจากบริษัทฯ และผู้ตอบ
แบบสอบถามเกีย่วกบัสนิคา้และหรอืบรกิารของบรษิทัฯ เป็นตน้  

2.2 บุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัลูกค้า ซึ่งหมายถึง บุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า หรือที่เป็นตัวแทนหรือ
บุคลากรของนิตบิุคคลทีเ่ป็นหรอืทีอ่าจจะเป็นลูกคา้ของบรษิทัฯ อาท ิผูบ้รหิาร กรรมการ พนักงาน ตวัแทน 
หรอืบุคลากรของลูกคา้ซึง่เป็นบรษิทั บุคคลผูค้ ้าประกนัของลูกคา้ และใหห้มายความรวมถงึบุคคลธรรมดาที่
ขอ้มลูส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิผูจ้ดัการ ผูส้ ัง่ซื้อ ผูร้บั
สนิคา้ และผูส้ัง่จ่ายเชค็ เป็นตน้ 

3. วิธีท่ีบริษทัฯ เกบ็รวบรวมและรบัข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

3.1 บรษิทัฯ เกบ็รวบรวมและรบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดงันี้  

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีท่านให้ไว้กบับริษทัฯ โดยตรง 
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ท่านอาจใหข้อ้มลูส่วนบุคคลแก่บรษิทัฯ โดยตรง เช่น  

• เมื่อท่านติดต่อสื่อสาร สอบถามขอ้มูล ให้ความเห็นหรอืค าติชมแก่บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการ
สื่อสารเป็นในรูปแบบลายลกัษณ์อกัษรหรือวาจา ผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชนั โทรศพัท์ 
อเีมล โทรสาร ไปรษณีย ์การพบปะกนัโดยตรง หรอืโดยวธิกีารอื่นใด 

• เมื่อท่านแสดงเจตนาเพื่อซื้อสนิค้าหรอืใชบ้รกิารจากบรษิทัฯ เขา้ท าสญัญากบับรษิทัฯ หรอืส่ง
มอบเอกสารต่าง ๆ ซึง่มขีอ้มลูส่วนบุคคลปรากฏอยู่มาใหแ้กบ่รษิทัฯ และ 

• เมื่อท่านเขา้ร่วมกจิกรรมทางการตลาด การจบัสลากชงิโชค งานอเีวน้ท์ หรอืกจิกรรมอื่น ๆ ที่
จดัขึน้โดยหรอืในนามของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ เกบ็รวบรวมจากท่านโดยอตัโนมติั 

บรษิทัฯ อาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านโดยอตัโนมตัผิ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การใชคุ้กกี้ 
(Cookies) หรอืเทคโนโลยอีื่น ๆ ที่คล้ายคลงึกนั รายละเอียดเพิม่เติมโปรดดู นโยบายการใช้คุกกี้ 
https://www.chiataigroup.com/policy.php 

(ค) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ ได้รบัมาจากแหล่งอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 

บรษิทัฯ อาจไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่นหรอืบุคคลภายนอก เช่น  

• การเกบ็ขอ้มลูผ่านทางผูแ้ทนทีไ่ดร้บัมอบหมายจากท่านหรอืผูต้ดิต่อประสานงานของท่าน 

• การเก็บขอ้มูลจากผู้ให้บรกิารต่าง ๆ ของบรษิัทฯ อาท ิผู้ให้บรกิารเว็บไซต์ ผู้ให้บรกิารแอป
พลเิคชนั ผูใ้หบ้รกิารพืน้ทีพ่าณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์(E-Commerce) ผูใ้หบ้รกิารศูนยบ์รกิารขอ้มูล
ลูกค้า (Call Center) ผู้ให้บริการประชาสัมพันธ์และแนะน าสินค้า /บริการ และผู้ให้บริการ
รวบรวมขอ้มลู เป็นตน้ 

• ในบางกรณีบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ 
แหล่งขอ้มลูเกีย่วกบัธุรกจิของท่าน หรอืแหล่งขอ้มลูทางการคา้ ไม่ว่าท่านจะเป็นผูเ้ปิดเผยขอ้มลู
ส่วนบุคคลด้วยตนเองหรอืไดใ้หค้วามยนิยอมแก่ผู้ใดในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
ดงักล่าว 

3.2 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รบัการแจ้งถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบุใน
ประกาศฯ ฉบบันี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะวตัถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ 
เปิดเผย และหรอื ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล หรอืหากเป็นกรณีทีก่ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วน
บุคคลก าหนดให้การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใดต้องได้รบัความยนิยอมจากท่าน บรษิัทฯ จะขอความ
ยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่าน  

3.3 ในกรณีทีบ่รษิทัฯ เกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไวก้่อนวนัที่กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลมผีลใชบ้งัคบั บรษิทัฯ จะเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามวตัถุประสงค์เดมิใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล อย่างไรกด็ ีภายหลงัจากทีก่ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล



 
 

หนา้ : 3 / 14 
 

ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลมผีลใชบ้งัคบั หากท่านไม่ประสงคใ์ห้
บรษิทัฯ เกบ็รวบรวมและใชข้อ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวและเป็นกรณีทีบ่รษิทัฯ อาศยัฐานความยนิยอมในการ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายงับรษิทัฯ เพื่อขอยกเลกิความยนิยอม ตาม
รายละเอยีดการตดิต่อทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 9 ของประกาศฯ ฉบบันี้ ทัง้นี้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการพจิารณาค า
ขอยกเลกิความยนิยอมของท่านและด าเนินการตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลก าหนด 

4. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีถกูเกบ็รวบรวม 

ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านทีถู่กเกบ็รวบรวมและประมวลผลภายใตป้ระกาศฯ ฉบบันี้ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูส่วนบุคคลทีท่่าน
ให้ไว้กบับรษิทัฯ โดยตรง หรอืขอ้มูลส่วนบุคคลที่บรษิทัฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอตัโนมตั ิหรอืขอ้มูลส่วนบุคคลที่
บรษิทัฯ ไดร้บัมาจากแหล่งอื่นหรอืบุคคลภายนอก ไดแ้ก่ 

4.1 ข้อมูลส่วนตวั เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น วนั/เดอืน/ปีเกิด อายุ เพศ สญัชาติ เลขประจ าตวัประชาชน รูป
ถ่าย ลายมอืชื่อ เป็นตน้ 

4.2 ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามบัตรประจ าตัวประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน สถานที่จ ัดส่งสินค้า 
สถานทีจ่ดัส่งใบแจง้หนี้ หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลขโทรสาร อเีมล บญัชผีูใ้ชบ้นเฟซบุ๊ค (Facebook) และ
ไอดผีูใ้ชส้ าหรบัไลน์แอปพลเิคชนั (Line ID) เป็นตน้ 

4.3 ข้อมูลเก่ียวกบัธุรกิจของลูกค้า เช่น ชื่อร้านค้า บริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรที่สังกัด ชื่อต าแหน่ง 
รายละเอยีดเกีย่วกบัแปลงเกษตรของลูกคา้ (เช่น สถานทีต่ัง้ ขนาดพืน้ที ่และชนิดของพชืผกัทีป่ลูก เป็นตน้) 
เขตการขาย ภาพถ่ายรา้นคา้ เลขทะเบยีนรถยนต ์และประเภทของรถยนต ์เป็นตน้ 

4.4 ข้อมูลเก่ียวกบัธรุกรรมการซื้อขาย เช่น รหสัลูกคา้ รายละเอยีดการสัง่ซื้อ (อาท ิสนิคา้ทีต่้องการ จ านวน 
และคุณภาพ) และรายละเอียดการร้องเรยีนเกี่ยวกบัสนิคา้ (อาท ิวนัที่สัง่ซื้อสนิค้า ประเภทสนิค้า สาขาที่
เกีย่วขอ้ง และปัญหาทีพ่บ) เป็นตน้ 

4.5 ข้อมูลเก่ียวกบัการช าระเงิน เช่น จ านวนเงนิ วงเงนิสนิเชื่อ เงื่อนไขการช าระเงนิ เลขทีบ่ญัช ีขอ้มูลส่วน
บุคคลทีป่รากฏในใบแจง้หนี้ เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี ใบก ากบัภาษี ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบส าคญัรบัเงนิ และใบ
หกับญัชเีงนิฝาก เป็นตน้ 

4.6 ข้อมูลท่ีใช้ประกอบเป็นหลกัฐานในการลงทะเบียนเป็นลูกค้ากบับริษทัฯ หรือในการท าธุรกรรมต่าง ๆ 
เช่น ขอ้มลูส่วนบุคคลทีป่รากฏในส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาหนังสอืเดนิทาง ส าเนาทะเบยีนบ้าน 
ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล แบบฟอร์มลงทะเบียน ส าเนาเอกสารสิทธิที่ดิน ใบขอเปิดหน้าบญัชลูีกค้า 
หนังสอืมอบอ านาจ ส าเนาหน้าสมุดบญัชธีนาคาร ส าเนาหนังสอืรบัรองบญัชีธนาคาร ส าเนาหนังสอืรบัรอง
บรษิัท ส าเนาใบทะเบยีนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิม่ (ภ.พ.20) แผนที่ โฉนดที่ดนิ เอกสาร
หลกัประกนั (เช่น หนังสอืค ้าประกนัโดยบุคคล) สญัญาซื้อขายหรอืสญัญาอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกรรม และ
ใบส่งสนิคา้ เป็นตน้ 

4.7 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว เช่น ขอ้มูลส่วนบุคคลเกี่ยวกบัศาสนา ประวตัิอาชญากรรม ขอ้มูล
สุขภาพ และหรอืขอ้มูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในท านองเดยีวกนัตามทีค่ณะกรรมการ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลประกาศก าหนด เป็นตน้ 
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4.8 ข้อมูลด้านเทคนิค เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขประจ าเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP 
Address) และขอ้มลูทีบ่รษิทัฯ ไดเ้กบ็รวบรวมผ่านคุกกี ้(Cookies) หรอืเทคโนโลยอีื่นทีค่ลา้ยคลงึกนั เป็นตน้ 

4.9 ข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น พฤติกรรมหรือแนวโน้มในการซื้อสินค้าและหรือบริการ บนัทึกเสียงการสนทนา และ
บนัทกึภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวผ่านกลอ้งวงจรปิด (CCTV) เป็นตน้ 

5. วตัถปุระสงคแ์ละฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1 บรษิทัฯ ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวตัถุประสงค์ต่าง ๆ ภายใตฐ้านทางกฎหมาย ดงัต่อไปนี้ 
(รวมกนัเรยีกว่า “วตัถปุระสงคท่ี์ก าหนด”) 

ล าดบั วตัถปุระสงคท่ี์ก าหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 

(ก)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ตรวจสอบยืนยันตัวตน
ของลูกค้า หรือบุคคลที่
เกีย่วขอ้งกบัลูกคา้ 

• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลของลูกค้า หรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัลูกค้า เป็นการ
จ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษิทัฯ ในการ
ตรวจสอบยนืยนัตวัตนของบุคคลดงักล่าว 

• ฐานความยินยอม: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มี
ความอ่อนไหวทีป่รากฏอยู่บนส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
อาท ิศาสนาและหรอืหมู่โลหติ ในขัน้ตอนการตรวจสอบยนืยนั
ตวัตนของลูกค้า หรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัลูกค้า โดยไม่อาจ
ปิดทบั ขดีคาด หรอืหลกีเลี่ยงการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดงักล่าว
ได ้บรษิทัฯ จะด าเนินการโดยอาศยัความยนิยอมทีไ่ดร้บัจาก
บุคคลดงักล่าว 

(ข)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ลงทะเบียนการสมัคร
ส ม า ชิ ก ห รื อ ก า ร
ลงทะเบยีนเพื่อเปิดบญัชี
ลูกคา้  

• ฐานสญัญา: การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้เป็น
การจ าเป็นเพื่อใช้ในการด าเนินการตามค าขอของลูกค้า 
ส าหรบัการลงทะเบียนสมคัรสมาชิกเป็นลูกค้ารายใหม่หรอื
การเปิดบัญชีหรือการเปิดรหัสลูกค้า ผ่านทางผู้ติดต่อ
ประสานงานของบรษิทัฯ เว็บไซต์หรอืช่องทางการใหบ้รกิาร
ต่าง ๆ ของบริษัทฯ อาทิ https://www.chiataigroup.com , 
https://chiataiseed.com, https://www.chiataifarm.com, 

https://www.facebook.com/Chiatai.group.official เป็นตน้ 

• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: ในกรณีที่ลูกค้าเป็น
นิติบุคคล การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่
เกี่ยวขอ้งกบัลูกคา้เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดการ
บญัช ีและการตรวจสอบยนืยนัตวัตนของลูกคา้ เป็นตน้ 

https://www.chiataigroup.com/
https://chiataiseed.com/
https://www.chiataifarm.com/
https://www.facebook.com/Chiatai.group.official
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ล าดบั วตัถปุระสงคท่ี์ก าหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 

(ค)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินการเขา้ท าสญัญา 
และการวางหลกัประกนั 

• ฐานสญัญา: การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ เป็น
การจ าเป็นเพื่อการเข้าท าสญัญา และกระบวนการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเขา้ท าสญัญา เช่น การตรวจสอบหลกัฐาน
ประกอบการท าสญัญา การพิจารณาวงเงนิสินเชื่อ และการ
วางหลกัประกนั เป็นตน้ 

• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: ในกรณีที่ลูกค้าเป็น
นิติบุคคล การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่
เกี่ยวขอ้งกบัลูกคา้เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การบริหาร
จดัการสญัญา และการพจิารณาคุณสมบตัลูิกคา้ เป็นตน้ 

(ง)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
บริหารจัดการค าสัง่ซื้อ
การบริหารจัดการการ
ให้บริการแก่ลูกค้า หรือ
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
สัญญา ใด  ๆ  ระหว่ า ง
บรษิทัฯ กบัลูกคา้ 

• ฐานสญัญา: การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ เป็น
การจ าเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายและบริการ 
หรอืสญัญาอื่นใดซึ่งลูกค้าเป็นคู่สญัญา เช่น การรบัค าสัง่ซื้อ 
การจดัส่งสนิคา้ การวางบลิ การยนืยนัยอดหนี้คา้งช าระ การ
จดัส่งใบเสรจ็รบัเงนิใหแ้ก่ลูกคา้ การจ่ายค่าตอบแทนการขาย 
(Rebate) เป็นตน้  

• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: ในกรณีที่ลูกค้าเป็น
นิติบุคคล การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่
เกี่ยวขอ้งกบัลูกคา้ เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ย
กฎหมายในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การบริหาร
จดัการค าสัง่ซื้อจากลูกคา้ การบรหิารจดัการการใหบ้รกิารแก่
ลูกคา้ การตดิต่อสื่อสารกบัลูกคา้ เป็นตน้ 

(จ)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ด า เนินการตามค าขอ 
ต่าง ๆ ของลูกคา้  

• ฐานสญัญา: การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ เป็น
การจ าเป็นเพื่อการด าเนินการตามค าขอต่าง ๆ ของลูกคา้  

(ฉ)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
รบัเรื่องรอ้งเรยีนหรอืการ
สอบถามความพึงพอใจ
จากลูกค้า หรือบุคคลที่
เกีย่วขอ้งกบัลูกคา้  

• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลของลูกค้า หรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัลูกค้า เป็นการ
จ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษิทัฯ ในการ
พฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ ต่อไป 

(ช)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
สร้างความสัมพันธ์ทาง

• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของลูกค้า หรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัลูกค้า เป็นการ
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ล าดบั วตัถปุระสงคท่ี์ก าหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 

ธุรกิจ การรับรอง และ
การอ านวยความสะดวก
ลูกคา้ 

จ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษิทัฯ ในการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการของบริษัทฯ และเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าหรือบุคคลที่
เกีย่วขอ้งกบัลูกคา้ 

• ฐานความยินยอม: ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวเพื่อสรา้งความสมัพนัธท์างธุรกจิ และ
การรับรองลูกค้า เช่น การประมวลผลข้อมูลศาสนาเพื่อ
จดัเตรียมอาหารเพื่อรบัรองลูกค้าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ลูกค้า บรษิัทฯ จะด าเนินการโดยอาศยัความยนิยอมที่ได้รบั
จากท่าน 

(ซ)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ประชาสัมพันธ์และเพื่อ
กิจกรรมทางการตลาด
ของบริษัทฯ และบริษัท
ในกลุ่มเจียไต๋ (Chia Tai 
Group) 

• ฐานผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ หรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัลูกคา้เป็น
การจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษิทัฯ และ
หรือบริษัทในกลุ่มเจียไต๋  (Chia Tai Group) ในการด าเนิน
กิจกรรมทางการตลาดที่ลูกค้าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การเปิดรบัลงทะเบียน
ลูกคา้ทีส่นใจเขา้ร่วมกจิกรรมส่งเสรมิการตลาดของบรษิทัฯ และ
หรอืบรษิัทในกลุ่มเจยีไต๋ (Chia Tai Group) การพจิารณายอด
ซื้อหรอืคุณสมบตัิอื่น ๆ ของลูกค้าที่ซื้อสนิค้ากบับรษิัทฯ แล้ว
เพื่อให้รางวลัหรอืให้สทิธปิระโยชน์ และการแนะน าสนิค้าใหม่
ของบรษิทัฯ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสนิคา้ทีลู่กคา้เคยซื้อไปจากบรษิทัฯ 
ก่อนหน้านี้ เป็นตน้ 

• ฐานความยินยอม: การที่บริษัทฯ จะด าเนินกิจกรรมทาง
การตลาดใด ๆ อาท ิการส่งขอ้ความเกี่ยวกบัการสื่อสารทาง
การตลาดใหแ้ก่ลูกคา้ การขอถ่ายภาพนิ่งหรอืภาพเคลื่อนไหว
ของลูกคา้ เพื่อน าไปประมวลภาพและประชาสมัพนัธก์จิกรรม
การตลาดตามช่องทางสื่อต่าง ๆ บรษิัทฯ จะด าเนินการโดย
อาศยัความยนิยอมทีไ่ดร้บัจากท่าน 

(ฌ)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
จั ด ท า ร า ย ง า น แ ล ะ
วิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ที่
จ า เ ป็นต่ อการด า เนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ และ

• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย : การประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายในการพฒันาแนวทางการด าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ 
และบริษัทในกลุ่มจียไต๋(Chia Tai Group) อาทิ การจัดท า
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บ ริษั ท ใ น ก ลุ่ ม เ จีย ไ ต๋
(Chia Tai Group) 

รายงานเกษตรกร รายงานการขายสนิคา้หรอืผลติภณัฑ์ หรอื
รายงานผลผลติจากผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ เป็นตน้ 

• ฐานความยินยอม: ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าขอสัมภาษณ์ 
สงัเกตพฤตกิรรมหรอืเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อน ามา
วเิคราะหพ์ฤตกิรรมและท าโฆษณาแบบเจาะจงตามพฤตกิรรม
ของท่านหรอืท าการตลาดแบบตรง หรอืในกรณีทีก่ฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนดใหต้้องได้รบัความ
ยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะด าเนินการโดยอาศัยความ
ยนิยอมทีไ่ดร้บัจากท่าน 

(ญ)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ส ารวจพฤติกรรม การ
วิ เ ค ร า ะห์ ก า ร ใ ช้ ง า น
เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน 
หรือช่องทางอื่น ๆ ของ
ท่าน เพื่อพฒันาคุณภาพ
การใหบ้รกิารของบรษิทัฯ 
หรอืเพื่อวตัถุประสงคท์าง
การตลาด 

• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย : การประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากการใชง้านเว็บไซต์ แอปพลเิค
ชนั หรอืช่องทางอื่น ๆ เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบ
ดว้ยกฎหมายของบรษิทัฯ ในการด าเนินธุรกจิและการพฒันา
คุณภาพการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ เช่น การปรบัปรุงเวบ็ไซต์ 
แอปพลิเคชนั หรือช่องทางอื่น ๆ การพฒันาคุณภาพสินค้า
และบรกิาร ตลอดจนการแก้ไขขอ้บกพร่องและปัญหาต่าง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้และบรกิาร 

• ฐานความยินยอม: ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าขอสัมภาษณ์ 
สงัเกตพฤตกิรรม หรอืการใชง้านเวบ็ไซต์ แอปพลเิคชนั หรอื
ช่องทางอื่น ๆ ของท่าน เพื่อน ามาวเิคราะหพ์ฤตกิรรมและท า
โฆษณาแบบเจาะจงตามพฤตกิรรมของท่านหรอืท าการตลาด
แบบตรง หรือในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลก าหนดใหต้อ้งไดร้บัความยนิยอมจากท่าน บรษิทัฯ 
จะด าเนินการโดยอาศยัความยนิยอมทีไ่ดร้บัจากท่าน 

(ฎ)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
บริหารจัดการและการ
ประสานงานภายในของ
บริษัทฯ และบริษัทใน
ก ลุ่ ม เ จีย ไ ต๋  (Chia Tai 
Group) 

• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย : การประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการจ าเป็นในการบรหิารจดัการ
ภายในของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มเจียไต๋ (Chia Tai 
Group) เช่น การใชเ้ป็นหลกัฐานในการเบกิจ่ายค่าใชจ้่ายทีไ่ด้
มกีารส ารองจ่ายไวล่้วงหน้า เป็นตน้ 

• ฐานความยินยอม: ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลที่ไม่สามารถอ้างความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบ
ดว้ยกฎหมายของบรษิทัฯ ได ้บรษิทัฯ จะด าเนินการโดยอาศยั
ความยนิยอมทีไ่ดร้บัจากท่าน 
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(ฏ)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ติดต่อสื่อสาร กับลูกค้า 
หรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
ลูกคา้ 

• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย ในการตดิต่อสื่อสารกบัท่าน เกี่ยวกบัสนิคา้หรอืการ
ใหบ้รกิารต่าง ๆ ของบรษิทัฯ 

(ฐ)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ประเมินและตรวจสอบ
การประกอบธุรกิจและ
การด าเนินงานใด ๆ ของ
บรษิทัฯ 

• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย : การประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นการจ าเป็นในการประเมนิและตรวจสอบ
การประกอบธุรกจิและการด าเนินงานใด ๆ ของบรษิทัฯ เช่น 
การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบตามมาตรฐาน 
International Seed Testing Association (ISTA) แ ล ะ
มาตรฐาน International Organization for Standardization 
(ISO)  เป็นตน้ 

(ฑ)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ และ
ค า สั ่ง โ ด ย ช อ บ ด้ ว ย
ก ฎ ห ม า ย ข อ ง ศ า ล 
หน่วยงานของรัฐ  และ
เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 

• ฐานการปฏิบติัตามกฎหมาย: เพื่อการปฏบิตัติามกฎหมาย
ซึ่งบังคับใช้กับบริษัทฯ อาทิ กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร 
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายว่า
ด้วยการกระท าความผดิเกี่ยวกบัคอมพวิเตอร์ และค าสัง่โดย
ชอบดว้ยกฎหมายของศาล หน่วยงานของรฐั และเจา้หน้าทีท่ี่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร และส านักงานคณะกรรมการ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล เป็นตน้ 

(ฒ)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ก่อตัง้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย การปฏบิตัติาม
หรอืการใช้สทิธเิรยีกร้อง
ตามกฎหมาย หรือการ
ยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรยีกร้อง
ตามกฎหมาย  

• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย : การประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นการจ าเป็นเพื่อการก่อตัง้สทิธิเรยีกร้อง
ตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสู้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย ใน
ขัน้ตอนต่าง ๆ ตามกฎหมาย เช่น การสอบสวนและหรือการ
ไต่สวนโดยเจ้าหน้าที่รฐั การเตรียมคดี การด าเนินคดี และ
หรอืการต่อสูค้ดใีนชัน้ศาล เป็นตน้ 

(ณ)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ตรวจสอบการท างานและ
ก า ร ดู แ ล รัก ษ าคว าม
มั ่น ค ง ป ล อ ด ภั ย ข อ ง
เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน 
และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัทฯ 

• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย : การประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายในการตรวจสอบการท างานและการดูแลรกัษาความ
มัน่คงปลอดภัยของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศของบรษิัทฯ และบรษิัทในเครอืเจยีไต๋ 
(Chia Tai Group) เพื่ อ ป้องกันการสูญหาย เข้าถึง  ใช้  
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และบริษัทในกลุ่มเจยีไต๋ 
(Chia Tai Group) 

เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย
ปราศจากอ านาจหรอืโดยมชิอบ 

(ด)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ตรวจสอบดูแลความสงบ
เรยีบรอ้ยและรกัษาความ
ปลอดภยัของบุคคล และ 
ทรัพย์สินของบริษัทฯ 
และบริษัทในกลุ่มเจยีไต๋ 
(Chia Tai Group) 

• ฐานการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
สุขภาพของบุคคล: การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นการ
จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบดูแล ป้องกนั หรอืระงบั
เหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
สุขภาพของบุคคล 

• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย : การประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย ในการตรวจสอบดูแลความสงบเรยีบรอ้ยและรกัษา
ความปลอดภัยในทรพัย์สินของบริษัทฯ และหรือบริษัทใน
กลุ่มเจียไต๋ (Chia Tai Group) หรือการใช้ภาพบันทึกจาก
กล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อป้องกนัการสูญหาย หรอืเสยีหาย
ในทรพัย์สนิของบรษิัทฯ หรอืใช้เพื่อติดตามเอาคนืทรพัย์สนิ 
หรอืเรยีกให้ชดใช้ค่าเสยีหาย ในกรณีที่มกีารท าให้ทรพัย์สนิ
ของบรษิัทฯ และหรอืบรษิทัในกลุ่มเจยีไต๋ (Chia Tai Group) 
สญูหาย หรอืเสยีหาย เป็นตน้ 

(ต)  เพื่อการด าเนินการใด ๆ 
ที่ จ า เ ป็ น แ ล ะ เ ป็ น
ประ โยช น์ต่ อบริษัทฯ 
หรือบุคคลหรอืนิติบุคคล
อื่น หรอืเกีย่วขอ้งโดยตรง
กบัวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด
ใด ๆ ขา้งตน้ 

• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย : การประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายของบริษัทฯ หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ในการ
ด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็น และหรอืเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ 
หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น  หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
วตัถุประสงคท์ีก่ าหนดขา้งตน้ 

ทัง้นี้ หากเป็นกรณีทีก่ฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองขอ้มูลส่วน
บุคคลก าหนดให้การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใดตอ้งไดร้บั
ความยนิยอมจากท่าน บรษิทัฯ จะขอความยนิยอมโดยชดัแจง้
จากท่าน 

(ถ)  เพื่อวตัถุประสงค์อื่น ๆ ที่
บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่าน
ทราบ  

• บรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบถงึวตัถุประสงค์อื่นใดอนัเป็นเหตุ
ให้บริษัทฯ ต้องประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน
นอกเหนือไปจากวตัถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ขา้งต้น หรอืเมื่อ
บรษิทัฯ มกีารเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคเ์ดมิทีก่ าหนดไว ้ 

ทัง้นี้ หากเป็นกรณีทีก่ฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองขอ้มูลส่วน
บุคคลก าหนดให้การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใดตอ้งไดร้บั
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ความยนิยอมจากท่าน บรษิทัฯ จะขอความยนิยอมโดยชดัแจง้
จากท่าน 

5.2 เน่ืองจากขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านทีบ่รษิทัฯ จะด าเนินการประมวลผลเพื่อวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดตามขอ้ 5.1 
ข้างต้นในส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิตามกฎหมายหรือสญัญาหรือมีความจ าเป็นเพื่อเขา้ท า
สญัญากบัท่าน เป็นขอ้มูลทีจ่ าเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว หากท่านไม่ประสงคท์ีจ่ะใหข้อ้มูลส่วน
บุคคลดงักล่าวแก่บรษิัทฯ อาจมผีลกระทบทางกฎหมาย หรอือาจท าให้บรษิัทฯ ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่
ภายใต้สญัญาทีไ่ด้เขา้ท ากบัท่าน หรอืไม่สามารถเขา้ท าสญัญากบัท่านได้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีดงักล่าว 
บรษิทัฯ อาจมคีวามจ าเป็นต้องปฏเิสธการเขา้ท าสญัญากบัท่าน หรอืยกเลกิการซื้อขายหรอืการใหบ้รกิารที่
เกีย่วขอ้งกบัท่าน ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน 

5.3 ในกรณีทีบ่รษิทัฯ จะด าเนินการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในลกัษณะ และหรอืเพื่อวตัถุประสงค์ที่
ไม่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ทีร่ะบุไวข้า้งต้น บรษิทัฯ จะจดัใหม้นีโยบายหรอืประกาศเกี่ยวกบัการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลเพิม่เตมิ และหรอืมหีนังสอืไปยงัท่านเพื่ออธบิายการประมวลผลขอ้มูลในลกัษณะดงักล่าว 
โดยท่านควรอ่านนโยบายหรอืประกาศเพิม่เตมิทีเ่กีย่วขอ้งร่วมกบัประกาศฯ ฉบบันี้ และหรอืหนังสอืดงักล่าว 
(แลว้แต่กรณี) 

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

6.1 บรษิทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ภายใตว้ตัถุประสงคท์ีก่ าหนดและตามหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมาย
ก าหนด ใหแ้ก่บุคคลและหน่วยงานดงัต่อไปนี้ 

(ก) บริษัทในกลุ่มเจียไต๋ (Chia Tai Group) และบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Group) ทัง้นี้ ให้
หมายความรวมถงึผูบ้รหิาร กรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง และหรอืบุคลากรภายในของบรษิทัดงักล่าว
เท่าทีเ่กีย่วขอ้ง และตามความจ าเป็นเพื่อการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 

(ข) คู่คา้ทางธุรกจิ ผูใ้หบ้รกิาร และผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทีบ่รษิทัฯ มอบหมายหรอืว่าจา้งใหท้ า
หน้าที่บรหิารจดัการ/ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่บรษิัทฯ ในการให้บรกิารต่าง ๆ เช่น การ
ใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บรกิารเกบ็บนัทกึขอ้มลู บรกิารช าระเงนิ บรกิารรบัส่งไปรษณีย์ 
บรกิารรบัส่งพสัด ุบรกิารจดัท าสื่อประชาสมัพนัธห์รอืโฆษณา บรกิารหอ้งพกั บรกิารรถรบัส่ง บรกิาร
จดัพมิพ์ บรกิารวเิคราะห์ขอ้มูล บรกิารท าการวจิยั บรกิารท าการตลาด หรอืบรกิารอื่นใดทีอ่าจเป็น
ประโยชน์ต่อท่าน หรอืเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  

(ค) ทีป่รกึษาของบรษิทัฯ อาท ิทีป่รกึษากฎหมาย ทนายความ ผูต้รวจสอบบญัช ีหรอืผูเ้ชีย่วชาญอื่นใด 
ทัง้ภายในและภายนอกของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

(ง) ผู้ตรวจสอบหรือตรวจประเมินตามมาตรฐานต่าง ๆ อาทิ มาตรฐาน International Seed Testing 
Association (ISTA) และมาตรฐาน International Organization for Standardization (ISO) เป็นตน้ 
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(จ) ศาลและหน่วยงานของรฐัทีม่หีน้าทีก่ ากบัดแูลตามกฎหมาย หรอืทีร่อ้งขอใหเ้ปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล
โดยอาศยัอ านาจตามกฎหมาย หรอืที่เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการทางกฎหมาย หรอืที่ได้รบัอนุญาต
ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิกรมสรรพากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย ์ส านักงาน
คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาต ิและส านักงานอยัการสงูสุด เป็นตน้ 

(ฉ) บุคคลหรอืหน่วยงานอื่นใดทีท่่านใหค้วามยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรอื
หน่วยงานนัน้ ๆ อาทิ การเปิดเผยการประมวลภาพกิจกรรมตามช่องทางสื่อต่าง ๆ ของบรษิัทฯ 
ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป เป็นตน้ 

6.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น จะด าเนินการภายใต้วตัถุประสงค์ที่ก าหนด หรือ
วตัถุประสงคอ์ื่นทีก่ฎหมายก าหนดใหก้ระท าไดเ้ท่านัน้ ในกรณีทีก่ฎหมายก าหนดว่าต้องไดร้บัความยนิยอม
จากท่าน บรษิทัฯ จะขอความยนิยอมจากท่านก่อน 

6.3 ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทีไ่ดเ้ปิดเผยและเพื่อปฏบิตัติามมาตรฐานและหน้าทีก่ารคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
ตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านไปต่างประเทศ บรษิทัฯ จะด าเนินการเพื่อท าใหแ้น่ใจว่าประเทศปลายทาง องค์การระหว่าง
ประเทศ หรอืผูร้บัขอ้มลูในต่างประเทศนัน้มมีาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่พยีงพอหรอืเพื่อท าให้
แน่ใจว่าการส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ฎหมายว่าดว้ย
การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลก าหนด โดยในบางกรณี บรษิทัฯ อาจขอความยนิยอมของท่านส าหรบัการส่ง
หรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศดงักล่าว 

7. ระยะเวลาเกบ็รกัษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จ าเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดในการ
ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ ๆ โดยระยะเวลาเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลจะเปลีย่นแปลงไปโดยขึน้อยู่กบัวตัถุประสงค์ที่
ก าหนดในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้ ๆ นอกจากนี้ บรษิทัฯ จะเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที่
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งก าหนด (ถ้าม)ี โดยค านึงถงึอายุความตามกฎหมายส าหรบัการด าเนินคดทีี่อาจเกดิขึ้นจากหรอื
เกี่ยวขอ้งกบัเอกสารหรอืขอ้มูลส่วนบุคคลที่บรษิทัฯ เกบ็รวบรวมไวใ้นแต่ละรายการ และโดยค านึงถงึแนวปฏบิตัิของ
บรษิทัฯ และของภาคธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งส าหรบัขอ้มลูส่วนบุคคลแต่ละประเภทเป็นส าคญั 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 10 ปี นับแต่วนัทีน่ิตสิมัพนัธ์ระหว่างท่านกบั
บรษิทัฯ สิน้สุดลง อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ อาจเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเกนิกว่าระยะเวลาดงักล่าว
หากกฎหมายอนุญาตหรอืการเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวจ าเป็นต่อการก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งทางกฎหมายของ
บรษิทัฯ 

หลงัจากครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัฯ จะลบหรอืท าลายขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าว จากการจดัเกบ็หรอื
ระบบของบรษิทัฯ และของบุคคลอื่นซึ่งใหบ้รกิารแก่บรษิทัฯ (ถ้าม)ี หรอืท าใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มลูทีไ่ม่
สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่จะเป็นกรณีที่บริษัทฯ สามารถเก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ต่อไปตามที่
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด ทัง้นี้ ส าหรบัรายละเอียดเพิม่เตมิ
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เกี่ยวกบัระยะเวลาเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถตดิต่อมายงับรษิทัฯ ตามรายละเอยีดการตดิต่อที่
ระบุไวใ้นขอ้ 9 ของประกาศฯ ฉบบันี้ 

8. สิทธิต่าง ๆ ของท่านเก่ียวกบัข้อมูลส่วนบุคคล 

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ ภายใต้
หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ทัง้นี้ หากท่านประสงค์ทีจ่ะขอใช้
สทิธขิองท่าน ท่านสามารถตดิต่อมายงับรษิทัฯ ตามรายละเอยีดการตดิต่อในขอ้ 9 ของประกาศฯ ฉบบันี้ 

8.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมสีทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านและขอใหบ้รษิทัฯ ท าส าเนาขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวใหแ้ก่
ท่าน ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลก าหนด 

8.2 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมสีทิธทิีจ่ะขอรบัขอ้มลูส่วนบุคคลเกี่ยวกบัท่าน รวมถงึมสีทิธขิอใหส่้งหรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน
ไปยงัผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถท าได้ ทัง้นี้ ตามที่
กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลก าหนด 

8.3 สิทธิในการคดัค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมสีทิธขิอคดัค้านการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ขอ้มลูส่วนบุคคลก าหนด 

8.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านอาจขอใหบ้รษิทัฯ ลบ ท าลายหรอืท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มูลทีไ่ม่สามารถระบุตวับุคคล
ไดใ้นกรณีทีก่ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลก าหนด 

8.5 สิทธิในการระงบัการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงบัการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลก าหนด 

8.6 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกูต้อง 

ท่านมสีทิธขิอแก้ไขขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหถู้กตอ้ง หากขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านนัน้ไม่ถูกตอ้ง ไม่เป็น
ปัจจุบนั ไม่ครบถว้นสมบูรณ์ หรอืก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 

8.7 สิทธิท่ีจะเพิกถอนความยินยอม 

ในกรณีทีบ่รษิทัฯ อาศยัความยนิยอมของท่านในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลฯ ของท่าน ท่านมสีทิธใิน
การเพกิถอนความยนิยอมในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทีท่่านไดใ้หค้วามยนิยอมกบับรษิทัฯ ได ้
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8.8 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน 

หากท่านมคีวามกงัวลหรอืมขีอ้สงสยัเกี่ยวกบัแนวทางการปฏบิตัขิองบรษิทัฯ เกี่ยวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของ
ท่าน โปรดตดิต่อบรษิทัฯ โดยใชร้ายละเอยีดการตดิต่อตามขอ้ 9 ของประกาศฯ ฉบบันี้ ทัง้นี้ ในกรณีทีม่เีหตุ
ให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯ ได้ท าการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิยื่นข้อ
รอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการผูเ้ชีย่วชาญทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตาม
ระเบยีบและวธิกีารตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลก าหนด 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการพจิารณาค ารอ้งขอใชส้ทิธขิองท่านและด าเนินการตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบุคคลก าหนด 

9. วิธีการติดต่อบริษทัฯ  

ในกรณีที่ท่านมขีอ้สงสยัใด ๆ หรอืต้องการใช้สทิธขิองท่านตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศฯ ฉบบันี้ ท่านสามารถติดต่อ
บรษิทัฯ ผ่านช่องทาง ดงันี้ 

• เจ้าหน้าท่ี/หน่วยงาน/ฝ่าย ท่ีท่านติดต่อประสานงาน 

• บริษทั เจียไต๋ จ ากดั และบริษทัอ่ืนๆในกลุ่มเจียไต๋ 

สถานทีต่ดิต่อ: 1 ซอยสุขมุวทิ 60 แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260  
เบอรโ์ทรศพัท:์ 02 491 8191 

   บริษทั ซีที เฟรช จ ากดั  
สถานทีต่ดิต่อ: 48/12 หมู่ที ่9 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
เบอรโ์ทรศพัท:์ 02 153 4849 

• เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) 

อเีมล: PDPA@CHIATAIGROUP.COM 
สถานทีต่ดิต่อ: 1 ซอยสุขมุวทิ 60 แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260  
เบอรโ์ทรศพัท:์ 02 491 7965 

10. การเปล่ียนแปลงประกาศฯ ฉบบัน้ี 

บรษิทัฯ อาจท าการเปลี่ยนแปลงประกาศฯ ฉบบันี้เป็นครัง้คราว เพื่อใหส้อดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทีเ่กี่ยวกบั
การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องก าหนด โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงประกาศฯ ที่ส าคัญใด ๆ พร้อมกับ 
ประกาศฯ ฉบบัปรบัปรุง ผ่านช่องทางทีเ่หมาะสม ทัง้นี้ บรษิทัฯ ขอแนะน าใหท้่านตรวจสอบการเปลีย่นแปลงประกาศฯ 
ฉบบันี้เป็นระยะ ๆ 

ใหป้ระกาศฯ ฉบบันี้มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่15 พฤษภาคม 2565 

* * * 
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ภาคผนวก 
บรษิทัในกลุ่มเจยีไต ๋
บรษิทั เจยีไต๋ จ ากดั 
บรษิทั เจยีไต๋เทคโนโลยกีารเพาะปลูก จ ากดั 
บรษิทั เจยีไตโ๋ปรดิว๊ซ์ จ ากดั 
บรษิทั เจยีไต๋เมลด็พนัธุ ์จ ากดั 
บรษิทั ซทีที ีเมลด็พนัธุ ์จ ากดั 
บรษิทั ชนมเ์จรญิฟารม์ จ ากดั 
บรษิทั คยี ์อนิโนเวชัน่ จ ากดั 
บรษิทั ซที ีเฟรช จ ากดั 
บรษิทั อาคเนยเ์กษตรกรรม จ ากดั 
บรษิทั อโกร เคมอีุตสาหกรรม จ ากดั 
บรษิทั พรกิสยาม จ ากดั 
 

 


