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ประกาศเกียวกบัการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)  

สาํหรบักระบวนการทีเกียวข้องกบักรรมการ 

บริษทั เจียไต๋ จาํกดั และบริษทัอืนๆในกลุม่เจียไต ๋

1. บททวัไป 

เพอืเป็นการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลําดบัรองทเีกยีวขอ้ง และให้

หมายความรวมถงึกฎหมายฉบบัแก้ไขเพมิเตมิใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 

บรษิทั เจยีไต๋ จาํกดั และบรษิทัอนืๆในกลุ่มเจยีไต ๋ (“บริษทัฯ”) จงึจดัทาํประกาศเกยีวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

(Privacy Notice) สาํหรบักระบวนการทเีกยีวขอ้งกบักรรมการของบรษิทัฯ (“ประกาศฯ”) ฉบบันีขนึ เพอือธบิายใหท้่าน

ทราบถงึวธิกีารทบีรษิทัฯ ปฏบิตัติ่อขอ้มูลทสีามารถระบุตวัตนของท่าน หรอือาจจะระบุตวัตนของท่านได ้ไม่ว่าทางตรง

หรอืทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เช่น วธิกีารเก็บรวบรวม ใช้ 

เปิดเผย หรือ การดําเนินการใด ๆ กับขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวธิกีารอตัโนมตัหิรอืไม่ก็ตาม อาท ิการบนัทกึ การ

จดัระบบ การจดัเกบ็ การปรบัเปลยีนหรอืการดดัแปลง การเรยีกคนื การส่ง การโอน การเผยแพร่หรอืการทาํใหส้ามารถ

เข้าถึงหรอืพร้อมใช้งานโดยวธิใีด ๆ การจัดเรยีง การนํามารวมกนั การจํากัดหรือการห้ามเข้าถึง การลบ หรือการ

ทําลาย (“ประมวลผล”) และเพอืแจ้งใหท้่านทราบถงึวตัถุประสงค์ในการประมวลผล ระยะเวลาในการเกบ็รกัษาขอ้มลู

ส่วนบุคคล ตลอดจนสทิธขิองท่านในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ทงันี บรษิทัฯ ขอแนะนําใหท้่านอ่านและทําความ

เขา้ใจถงึขอ้กําหนดต่าง ๆ ภายใต้ประกาศฯ ฉบบัน ีโดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี 

2. กลุ่มหรือประเภทของบุคคลทีบริษทัฯ ทาํการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใต้ประกาศฯ ฉบบันี กลุ่มหรอืประเภทของบุคคลทบีรษิทัฯ ทําการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล

ประกอบดว้ย 

2.1 กรรมการ ซงึหมายถงึ บุคคลธรรมดาทอีาจไดร้บัคดัเลอืกเป็นกรรมการของบริษทัฯ หรอืบุคคลธรรมดาที

ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการและปฏบิตัหิน้าทใีหก้บับรษิทัฯ และไดร้บัค่าจา้ง สวสัดกิาร หรอืค่าตอบแทนอนื

ใดไม่ว่าจะเรยีกชอือย่างไรจากบรษิัทฯ เพอืตอบแทนการปฏิบตัิหน้าท ีโดยใหห้มายความรวมถงึผู้บรหิาร

หรอืบุคคลอนืใดทมีลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั และ 

2.2 บุคคลทีเกียวข้องกบักรรมการ ซงึหมายถงึ บุคคลทเีกยีวขอ้งกบักรรมการ เช่น บุคคลในครอบครวั (อาท ิ

บดิา มารดา พ ีน้อง คู่สมรส และบุตร) บุคคลทสีามารถตดิต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน และผูร้บัผลประโยชน์ เป็น

ตน้ 

3. วิธีทีบริษทัฯ เกบ็รวบรวมและรบัข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

3.1 บรษิทัฯ เกบ็รวบรวมและรบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดงัน ี 

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลทีท่านให้ไว้กบับริษทัฯ โดยตรง 

ท่านอาจใหข้อ้มลูส่วนบุคคลแก่บรษิทัฯ โดยตรง เช่น 
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 เมอืท่านใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านแก่บรษิทัฯ ในระหว่างกระบวนการสรรหา และการแต่งตงั

กรรมการ 

 เมือท่านเข้าทําสัญญาหรือนิติกรรมต่าง ๆ กับบริษัทฯ เช่น ข้อตกลงการว่าจ้างกรรมการ 

(Directorship Agreement) และหรอืสญัญาบรหิารจดัการ (Management Agreement) 

 เมอืท่านส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ซงึมขีอ้มลูส่วนบุคคลของท่านปรากฏอยู่มาใหก้บับรษิทัฯ 

 เมอืท่านติดต่อกับบรษิัทฯ ผ่านทางช่องทางการติดต่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบลายลกัษณ์

อักษรหรือวาจา เช่น โทรศัพท์ อีเมล ไปรษณีย์ โซเชียลมีเดีย การประชุมออนไลน์  

การพบปะกนัโดยตรง หรอืโดยวธิกีารอนืใด 

 เมอืท่านเขา้ร่วมกจิกรรมใด ๆ ของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลทีบริษทัฯ เกบ็รวบรวมจากท่านโดยอตัโนมติั 

บรษิทัฯ อาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านโดยอตัโนมตัผิ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การใชคุ้กก ี

(Cookies) หรอืเทคโนโลยอีนื ๆ ทคีล้ายคลงึกนั รายละเอียดเพมิเติมโปรดดู นโยบายการใช้คุกก ี

https://www.chiataigroup.com/policy.php 

(ค) ข้อมูลส่วนบุคคลทีบริษทัฯ ได้รบัมาจากแหล่งอืนหรือบุคคลภายนอก 

ในกรณีทีท่านเป็นกรรมการ บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอืนหรือ

บุคคลภายนอก เช่น เลขานุการของท่าน หน่วยงานของรัฐ แหล่งข้อมูลสาธารณะ และทีประชุม

คณะกรรมการและหรอืผูบ้รหิาร เป็นตน้  

ในกรณีทที่านเป็นบุคคลทเีกยีวขอ้งกบักรรมการ (อาท ิบุคคลในครอบครวั บุคคลทสีามารถตดิต่อได้

ในกรณีฉุกเฉิน หรอืผูร้บัผลประโยชน์ของกรรมการ) บรษิทัฯ อาจไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจาก

กรรมการหรอืเอกสารต่าง ๆ ทกีรรมการส่งมอบใหแ้ก่บรษิทัฯ  

3.2 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รบัการแจง้ถงึรายละเอียดต่าง ๆ ตามทรีะบุไวใ้น

ประกาศฯ ฉบบันี ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากดัเฉพาะ วตัถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ 

เปิดเผย และหรอืประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล หรอืหากเป็นกรณีทกีฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลกําหนดใหก้ารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใดต้องได้รบัความยนิยอมจากท่าน บรษิัทฯ จะขอความ

ยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่าน 

3.3 ในกรณีทบีรษิทัฯ เกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไวก้่อนวนัทกีฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลมผีลใชบ้งัคบั บรษิัทฯ จะเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามวตัถุประสงคเ์ดมิใน

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล อย่างไรกด็ ีภายหลงัจากทกีฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล

ในส่วนทเีกยีวขอ้งกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลมผีลใชบ้งัคบั หากท่านไม่ประสงคใ์ห้

บรษิทัฯ เกบ็รวบรวมและใชข้อ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวและเป็นกรณีทบีรษิทัฯ อาศยัฐานความยนิยอมในการ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายงับรษิทัฯ เพอืขอยกเลกิความยนิยอม ตาม

ช่องทางการตดิต่อทรีะบุไวใ้นขอ้  ของประกาศฯ ฉบบันี ทงันี บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการพจิารณาคําขอ

ยกเลกิความยนิยอมของท่านและดาํเนินการตามทกีฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด  
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4. ข้อมูลส่วนบุคคลทีถกูเกบ็รวบรวม 

ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านทถีูกเกบ็รวบรวมและประมวลผลภายใตป้ระกาศฯ ฉบบัน ีไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลทที่าน

ให้ไว้กบับรษิทัฯ โดยตรง หรอืขอ้มูลส่วนบุคคลทบีรษิทัฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอตัโนมตั ิหรอืขอ้มูลส่วนบุคคลที

บรษิทัฯ ไดร้บัมาจากแหล่งอนืหรอืบุคคลภายนอก ไดแ้ก่ 

4.1 ข้อมูลส่วนตวั เช่น ชอื นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ เลขประจําตวัประชาชน หมายเลขหนังสอื

เดนิทาง รปูถ่าย ภาพถ่าย ลายมอืชอื สญัชาต ิสถานภาพสมรส และทะเบยีนรถยนต ์เป็นตน้ 

4.2 ข้อมูลการติดต่อ เช่น ทอียู่อาศยั สถานททีํางาน หมายเลขโทรศพัท์ อเีมล และไอดผีูใ้ชง้านแอปพลเิคชนั

ต่าง ๆ (เช่น Line ID, WeChat ID, WhatsApp ID) เป็นตน้ 

4.3 ข้อมูลเกียวกบัการศึกษาและการทํางาน เช่น ประวัติการศึกษา หนังสือรับรองคุณวุฒิ ทักษะ และ

ประสบการณ์การทาํงาน เป็นตน้  

4.4 ข้อมูลทีใช้ประกอบเป็นหลกัฐานในการทาํนิติกรรมต่าง ๆ เช่น ขอ้มลูส่วนบุคคลทปีรากฏในสาํเนาบตัร

ประจําตวัประชาชน สําเนาหนังสอืเดนิทาง สําเนาใบเปลยีนชอืนามสกุล สําเนาทะเบยีนบ้าน สําเนาสมุด

บญัชธีนาคาร สําเนาทะเบยีนสมรส สําเนาสูตบิตัร สําเนาใบขบัข ีสําเนาทะเบยีนรถ ใบรบัรองแพทย์ แบบ

ระบุนามผูร้บัผลประโยชน์ หนังสอืรบัรองตําแหน่ง ขอ้ตกลงการว่าจา้งกรรมการ (Directorship Agreement) 

สญัญาบรหิารจดัการ (Management Agreement) และหนังสอืมอบอํานาจ เป็นตน้ 

4.5 ข้อมูลเกียวกบัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร บําเหน็จ เงินเดือน ค่าจ้าง 

ผลตอบแทน โบนัส สวสัดิการ ข้อมูลเกียวกับผู้รบัผลประโยชน์ ข้อมูลเกียวกับการประกันสงัคม ข้อมูล

เกียวกับกองทุนสํารองเลียงชีพ ข้อมูลด้านภาษีอากร ข้อมูลการหกัลดหย่อนภาษี ข้อมูลเกียวกับสิทธิ

ประโยชน์ด้านสุขภาพและหรอืผลประโยชน์อนื ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลทปีรากฏในใบรบัรองแพทย์ รายงาน

สุขภาพประจําปี แบบเบิกเงินยืมสวสัดิการ ใบเสร็จรบัเงิน ใบแจ้งหนี แบบการเรียกค่าสินไหมทดแทน 

(สาํหรบัการประกนัอุบตัเิหตุ และประกนัชวีติ) เป็นตน้ 

4.6 ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว เช่น ศาสนา เชอืชาต ิประวตัอิาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ และขอ้มูล

ชวีภาพ (อาท ิขอ้มลูจาํลองลายนวิมอื) เป็นตน้ 

4.7 ข้อมูลด้านเทคนิค เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขประจําเครืองคอมพิวเตอร์  

(IP Address) และขอ้มูลทบีรษิัทฯ ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกก ี(Cookies) หรอืเทคโนโลยีอนืทคีล้ายคลงึกนั 

เป็นตน้ 

4.8 ข้อมูลอืน ๆ เช่น บันทึกเสียงการสนทนา และบันทึกภาพนิงและภาพเคลือนไหวผ่านกล้องวงจรปิด 

(CCTV) เป็นต้น 
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5. วตัถปุระสงคแ์ละฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1 บรษิทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพอืวตัถุประสงค์ต่าง ๆ ภายใต้ฐานทางกฎหมายดงัต่อไปนี 

(รวมกนัเรยีกว่า “วตัถปุระสงคที์กาํหนด”) 

ลาํดบั วตัถปุระสงคที์กาํหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 

(ก)  เพือวัตถุประสงค์ในการ

ดําเนินการทีเกียวข้องกับ

กระบวนการสรรหา และ

การแต่งตงักรรมการ 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การเก็บรวบรวม

ขอ้มูลส่วนบุคคลของกรรมการ เป็นการจาํเป็นเพอืประโยชน์

โดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษิทัฯ ในการสรรหา ตรวจสอบ 

และพิจารณาคุณสมบตัิในการดํารงตําแหน่งกรรมการของ

บรษิทัฯ 

 ฐานสญัญา: การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของกรรมการ 

เป็นการจําเป็นสําหรบับรษิทัฯ ในการแต่งตงักรรมการ หรอื

เขา้ทาํสญัญาหรอืขอ้ตกลงการว่าจา้งกรรมการ (Directorship 

Agreement)  สั ญ ญ า บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  ( Management 

Agreement) สญัญาแต่งตัง และสญัญาอนื ๆ ซึงกรรมการ

เป็นคู่สญัญา เป็นตน้ 

 ฐานความยินยอม: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีมี

ความอ่อนไหวของกรรมการ เช่น ประวตัอิาชญากรรม และ

ข้อมูลสุขภาพ เพือการสรรหา ตรวจสอบ และพิจารณา

คุณสมบัติในการดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ซึง

บริษัทฯ จะดําเนินการโดยอาศัยความยินยอมทีได้รบัจาก

กรรมการ 

(ข)  เพือวัตถุประสงค์ในการ

ตรวจสอบยนืยนัตวัตนของ

กรรมการ หรือบุคคลที

เกยีวขอ้งกบักรรมการ  

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ หรือบุคคลทีเกียวข้องกับ

กรรมการ เป็นการจําเป็นเพือประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมายของบริษัทฯ ในการตรวจสอบยืนยันตัวตนของ

บุคคลดงักล่าว เพอืการทาํนิตกิรรมต่าง ๆ 

 ฐานความยินยอม: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทมีี

ความอ่อนไหวทปีรากฏอยู่บนสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

เช่น ศาสนาและหรือหมู่โลหิต ในขันตอนการตรวจสอบ

ยืนยันตัวตนของกรรมการ หรือบุคคลทีเกียวข้องกับ

กรรมการ โดยไม่อาจปิดทบั ขดีคาด หรอืหลกีเลยีงการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลดงักล่าวได้ บรษิัทฯ จะดําเนินการโดยอาศยั

ความยนิยอมทไีดร้บัจากบุคคลดงักล่าว 
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(ค)  เพือวัตถุประสงค์ในการ 

บริหารจัดการสวัสดิการ

และผลประโยช น์ให้แก่

ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ บุ ค คล ที

เกยีวขอ้งกบักรรมการ 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ และบุคคลทีเกียวข้องกับ

กรรมการ เ ป็นการจํา เ ป็นต่อการบริหารจัดการด้าน

ทรพัยากรบุคคลของบรษิทัฯ เช่น การจดัสรรสวสัดกิารและ

ผลประโยชน์ของกรรมการ และบุคคลทีเกียวข้องกับ

กรรมการ 

 ฐานสญัญา: การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของกรรมการ 

เป็นการจําเป็นสําหรบับริษัทฯ ในการปฏิบตัิตามขอ้ตกลง

การว่าจ้างกรรมการ (Directorship Agreement) สัญญา

บริหารจัดการ (Management Agreement) สัญญาแต่งตัง 

และหรอืสญัญาอนื ๆ ซงึกรรมการเป็นคู่สญัญา เป็นต้น 

 ฐานการปฏิบติัตามกฎหมายเพือให้บรรลุวตัถปุระสงค์

เกียวกับการคุ้มครองแรงงาน และการประกนัสงัคม: 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ เป็นการ

จาํเป็นเพอืการปฏบิตัติามกฎหมายเพอืใหบ้รรลุวตัถุประสงค์

เกียวกับการคุ้มครองแรงงาน การประกันสงัคม สวสัดิการ

เกียวกับการรกัษาพยาบาลของผู้มสีิทธติามกฎหมาย การ

คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ หรอืการคุม้ครองทางสงัคม 

 ฐานความยินยอม: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีมี

ความอ่อนไหวของกรรมการและบุคคลทีเกียวข้องกับ

กรรมการ เช่น ข้อมูลสุขภาพ เพือการบริหารจัดการการ

ประกันภัยแบบกลุ่มหรือสวัสดิการอืน ๆ บริษัทฯ จะ

ดําเนินการโดยอาศยัความยนิยอมทไีดร้บัจากกรรมการและ

บุคคลทเีกยีวขอ้งกบักรรมการ 

(ง)  เพือวัตถุประสงค์ในการ

ปฏิบตัิหน้าทขีองกรรมการ 

ในฐานะผู้แทนหรอืตวัแทน

ของบรษิทัฯ 

 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลของกรรมการ เป็นการจําเป็นเพอืประโยชน์

โดยชอบด้วยกฎหมายในการดําเนินธุรกิจ เช่น การจด

ทะเบยีนธุรกจิ การเปลยีนแปลงหรอืแกไ้ขขอ้มูลบรษิทัฯ การ

จดัทําหนังสอืมอบอํานาจ การจดัทํางบการเงนิของบรษิทัฯ 

การเขา้ทําสญัญา การติดต่อหน่วยงานราชการ หรอืการขอ

ใบอนุญาตต่าง ๆ เป็นตน้ 

 ฐานสญัญา: การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของกรรมการ 

เป็นการจาํเป็นเพอืการปฏบิตัหิน้าทหีรอืทาํงานตามขอบเขต
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ทีระบุ ในข้อตกลงการว่ าจ้า งกรรมการ (Directorship 

Agreement) สั ญ ญ า บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  ( Management 

Agreement) สัญญาแต่ งตัง  และหรือสัญญาอืนใด  ซึง

กรรมการไดเ้ขา้ทํากบับรษิทัฯ (ถา้ม)ี เช่น การใชแ้ละเปิดเผย

ชอื นามสกุล และข้อมลูส่วนบุคคลทปีรากฏในบตัรประจาํตวั

ประชาชน หรอืสําเนาทะเบยีนบา้นของกรรมการ เพอืยนืยนั

ตวัตนในฐานะผู้มอํีานาจกระทําการแทนบรษิัทฯ ในการลง

นามในสญัญา เอกสาร หรอืการทาํนิตกิรรมใด ๆ ในนามของ

บริษัทฯ ตลอดจนการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ

กรรมการตามทีกําหนดในข้อตกลงการว่าจ้างกรรมการ 

( Directorship Agreement)  สั ญ ญ า บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 

(Management Agreement) สญัญาแต่งตงั และหรือสญัญา

อนืใด เป็นตน้ 

(จ)  เพือวัตถุประสงค์ในการ 

จ่ าย บํา เห น็จ เงิน เดือน 

ค่าจ้าง โบนัส ค่าตอบแทน 

หรอืสทิธปิระโยชน์ใด ๆ 

 ฐานสญัญา: การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของกรรมการ 

เป็นการจําเป็นสําหรับการจ่ายบําเหน็จ เงินเดือน ค่าจ้าง 

โบนัส ค่าตอบแทนและหรอืสทิธปิระโยชน์ใด ๆ ตามขอ้ตกลง

การว่าจ้างกรรมการ (Directorship Agreement) สัญญา

บริหารจัดการ (Management Agreement) สัญญาแต่งตัง 

และหรอืสญัญาอนื ๆ ซงึกรรมการเป็นคู่สญัญา 

 ฐานการปฏิบติัตามกฎหมาย: ในบางกรณี การประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ และบุคคลทีเกียวข้องกับ

กรรมการเป็นการปฏบิตัติามกฎหมายของบรษิทัฯ เช่น การ

หกัภาษ ีณ ทจ่ีาย ตามกฎหมายภาษอีากร เป็นต้น 

(ฉ)  เพือวัตถุประสงค์ในการ

ป ฏิ บั ติ ต าม กฎห ม าย ที

เกียวข้องกับการดําเนิน

ธุรกิจ ของบริษัทฯ  และ

คํ า สั ง โ ด ย ช อ บ ด้ ว ย

ก ฎ ห ม า ย ข อ ง ศ า ล 

ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ แ ล ะ

เจา้หน้าททีเีกยีวขอ้ง 

 ฐานการปฏิบติัตามกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลของกรรมการ และบุคคลทเีกยีวขอ้งกบักรรมการ เป็น

การปฏิบตัิตามกฎหมายของบริษทัฯ ซงึรวมถึงแต่ไม่จํากดั

เฉพาะกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน กฎหมายว่าดว้ย

การประกันสงัคม กฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลียงชีพ 

กฎหมายภาษีอากร กฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคล กฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกียวกับ

คอมพวิเตอร ์เช่น การเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของกรรมการ

ให้แก่หน่วยงานของรฐัทีเกียวขอ้ง (อาทิ กรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ สาํนักงานประกนัสงัคม และกรมสรรพากร) เป็นตน้ 
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 ฐานการปฏิบติัตามกฎหมายเพือให้บรรลุวตัถปุระสงค์

เกียวกับประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข: ใน

บางกรณี การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทมีคีวามอ่อนไหว

ของกรรมการ (อาท ิการตรวจวดัอุณหภูมร่ิางกาย) เป็นการ

จํ า เ ป็น เพือกา รปฏิ บัติต ามกฎหมาย  เพือ ให้บ รรลุ

ว ัตถุ ป ระสงค์ เ กียวกับประโยช น์สาธารณะด้านการ

สาธารณสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่อ

อนัตรายหรอืโรคระบาด 

(ช)  เพือวัตถุประสงค์ในการ

ติดต่อสอืสารกับกรรมการ 

และบุคคลทีเกียวข้องกับ

กรรมการ 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นการจําเป็นเพอืประโยชน์โดยชอบดว้ย

กฎหมายของบรษิทัฯ ในการตดิต่อสอืสารกบักรรมการ และ 

บุคคลทเีกยีวขอ้งกบักรรมการ 

(ซ)  เพอืวตัถุประสงค์ในการจดั

กิจกรรมต่าง ๆ ภายใน

บรษิทัฯ 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลของกรรมการ เป็นการจาํเป็นเพอืประโยชน์

โดยชอบด้วยกฎหมายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน

บรษิทัฯ 

ทงันี หากเป็นกรณีทกีฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วน

บุคคลกําหนดให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดต้อง

ไดร้บัความยนิยอมจากท่าน บรษิทัฯ จะขอความยนิยอมโดย

ชดัแจง้จากท่าน 

(ฌ)  เพือวัตถุประสงค์ในการ

ก่อตังสิทธิเรียกร้องตาม

กฎหมาย การปฏิบัติตาม

หรือการใช้สิทธิเรียกร้อง

ตามกฎหมาย หรือการ

ยกขึนต่อสู้สิทธิเรียกร้อง

ตามกฎหมาย 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นการจําเป็นเพอืการก่อตงัสทิธเิรยีกร้อง

ตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรอืการใช้สทิธเิรยีกร้องตาม

กฎหมาย หรอืการยกขนึต่อสูส้ทิธเิรยีกร้องตามกฎหมายใน

ขนัตอนต่าง ๆ ตามกฎหมาย เช่น การสอบสวนและหรอืการ

ไต่สวนโดยเจ้าหน้าทรีฐั การเตรียมคด ีการดําเนินคด ีและ

หรอืการต่อสูค้ดใีนชนัศาล เป็นตน้ 

(ญ)  เพือวัตถุประสงค์ในการ

ตรวจสอบดูแลความสงบ

เรียบร้อยและรักษาความ

ปลอดภัยของบุคคล และ

ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ  

 ฐานการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ

สุขภาพของบุคคล: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็น

การจาํเป็นเพอืประโยชน์ในการตรวจสอบ ดแูล ป้องกนั หรอื

ระงบัเหตุการณ์ใด ๆ ทีอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย 

หรอืสุขภาพของบุคคล 
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ลาํดบั วตัถปุระสงคที์กาํหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นการจําเป็นเพอืประโยชน์โดยชอบดว้ย

กฎหมายในการตรวจสอบดูแลความสงบเรยีบรอ้ยและรกัษา

ความปลอดภัยในทรัพย์สินของบริษัทฯ เช่น การใช้ภาพ

บนัทกึจากกล้องวงจรปิด (CCTV) เพอืป้องกนัการสูญหาย 

หรอืเสยีหายในทรพัย์สนิของบรษิทัฯ หรอืใชเ้พอืตดิตามเอา

คนืทรพัยส์นิ หรอืเรยีกใหช้ดใชค้่าเสยีหาย ในกรณีทมีกีารทาํ

ใหท้รพัยส์นิของบรษิทัฯ สญูหาย หรอืเสยีหาย เป็นต้น 

 ฐานความยินยอม: การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทมีคีวาม

อ่อนไหวของกรรมการ เช่น การใชข้อ้มูลชวีภาพ (อาท ิขอ้มูล

จําลองลายนิวมือ) เพอืใช้ในการยืนยนัตัวตนก่อนเข้าสถาน

ประกอบการ หรือเพือการเข้าถึงระบบต่าง ๆ ของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะดําเนินการโดยอาศัยความยินยอมทีได้รับจาก

กรรมการ 

(ฎ)  เพอืการดําเนินการใด ๆ ที

จําเป็น และเป็นประโยชน์

ต่อบรษิัทฯ หรอืบุคคลหรอื

นิตบิุคคลอนื หรอืเกยีวขอ้ง

โดยตรงกับวตัถุประสงค์ที

กําหนดขา้งตน้ 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการจําเป็นเพือประโยชน์ชอบด้วย

กฎหมายของบริษัทฯ หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอืน ในการ

ดําเนินการใด ๆ ทจีําเป็น และหรอืเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ 

หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอืน หรือเกียวข้องโดยตรงกับ

วตัถุประสงคท์กีําหนดขา้งตน้ 

ทงันี หากเป็นกรณีทกีฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วน

บุคคลกําหนดให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดต้อง

ไดร้บัความยนิยอมจากท่าน บรษิทัฯ จะขอความยนิยอมโดย

ชดัแจง้จากท่าน 

(ฏ)  เพือวัตถุประสงค์อืน ๆ ที

บ ริษัทฯ  จะแจ้ ง ให้ท่ าน

ทราบ  

 บรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบถงึวตัถุประสงคอ์นืใดอนัเป็นเหตุ

ให้บริษัทฯ ต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นอกเหนือไปจากวตัถุประสงค์ตามทรีะบุไวข้า้งต้น หรอืเมอื

บรษิทัฯ มกีารเปลยีนแปลงวตัถุประสงคเ์ดมิทกีําหนดไว ้ 

ทงันี หากเป็นกรณีทกีฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองข้อมลูส่วน

บุคคลกําหนดให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดต้อง

ไดร้บัความยนิยอมจากท่าน บรษิทัฯ จะขอความยนิยอมโดย

ชดัแจง้จากท่าน 
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5.2 เนืองจากขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านทบีรษิทัฯ จะดาํเนินการประมวลผลเพอืวตัถุประสงคท์กีําหนดตามขอ้ .  

ข้างต้นในส่วนทมีีความเกียวเนืองกับการปฏิบตัิตามกฎหมายหรือสญัญาหรือมีความจําเป็นเพือเขา้ทํา

สญัญากบัท่าน เป็นขอ้มูลทจีาํเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว หากท่านไม่ประสงคท์จีะใหข้อ้มูลส่วน

บุคคลดงักล่าวแก่บริษัทฯ อาจมผีลกระทบทางกฎหมาย หรอือาจทําให้บรษิัทฯ ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที

ภายใต้สญัญาทไีด้เขา้ทํากบัท่าน หรอืไม่สามารถเขา้ทําสญัญากบัท่านได้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีดงักล่าว 

บรษิทัฯ อาจมคีวามจําเป็นต้องปฏิเสธการเขา้ทําสญัญากบัท่าน หรอืการใหส้วสัดกิารหรอืสทิธปิระโยชน์ที

เกยีวขอ้งกบัท่าน ไม่ว่าทงัหมดหรอืบางส่วน 

5.3 ในกรณีทบีรษิทัฯ จะดาํเนินการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในลกัษณะ และหรอืเพอืวตัถุประสงคท์ี

ไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ทกีําหนดขา้งตน้ บรษิทัฯ จะจดัใหม้นีโยบายหรอืประกาศเกยีวกบัการคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลเพมิเตมิ และหรอืมหีนังสอืไปยงัท่านเพอือธบิายการประมวลผลขอ้มูลในลกัษณะดงักล่าว 

โดยท่านควรอ่านนโยบายหรอืประกาศเพมิเตมิทเีกยีวขอ้งร่วมกบัประกาศฯ ฉบบันี และหรอืหนังสอืดงักล่าว 

(แลว้แต่กรณี) 

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

6.1 บรษิทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ภายใตว้ตัถุประสงคท์กีําหนดและตามหลกัเกณฑท์กีฎหมาย

กําหนด ใหแ้ก่บุคคลและหน่วยงานดงัต่อไปนี 

(ก) บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Group) ทงัในประเทศและต่างประเทศ ทงันี ให้หมายความ

รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และหรือบุคลากรภายในของบริษัทดงักล่าวเท่าที

เกยีวขอ้ง และตามความจําเป็นเพอืการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 

(ข) คู่คา้ทางธุรกจิ ผู้ใหบ้รกิาร และผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทบีรษิทัฯ มอบหมายหรอืว่าจา้งใหท้าํ

หน้าทบีรหิารจดัการ/ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่บรษิทัฯ ในการให้บรกิารต่าง ๆ เช่น การ

ให้บริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ บริการรกัษาความปลอดภยั บริการจดัทําเงนิเดือน บริการ

บนัทกึขอ้มูล บรกิารจดัเกบ็เอกสาร บรกิารชําระเงนิ บรกิารรบัส่งไปรษณียแ์ละพสัดุ บรกิารจดัพมิพ ์

บรกิารดา้นสุขภาพ บรกิารประกนัภยั บรกิารวเิคราะหข์อ้มูล บรกิารทําการวจิยั หรอืบรกิารอนืใดที

อาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน หรอืเกียวขอ้งกบัการดําเนินธุรกิจของบรษิัทฯ (อาท ิธนาคารพาณิชย์ 

โรงพยาบาล บรษิทัประกนัชวีติ บรษิทัประกนัวนิาศภยั และบรษิทัรบัจดัทําเงนิเดอืน) เป็นตน้ 

(ค) ทีปรึกษาของบริษัทฯ เช่น ทีปรึกษากฎหมาย ทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชี นักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั หรอืผูเ้ชยีวชาญอนืใด ทงัภายในและภายนอกของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

(ง) ศาลและหน่วยงานของรฐัทมีหีน้าทกีํากบัดแูลตามกฎหมาย หรอืทรีอ้งขอใหเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล

โดยอาศยัอํานาจตามกฎหมาย หรอืทเีกียวขอ้งกบักระบวนการทางกฎหมาย หรอืทไีด้รบัอนุญาต

ตามกฎหมายทเีกียวขอ้ง เช่น กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน กรม

ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร สํานักงานประกนัสงัคม กรมการปกครอง กรมสรรพากร 

กรมศุลกากร กรมการค้าภายใน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กรมทรพัย์สินทางปัญญา กรมปศุสตัว์  

สัตวแพทยสภา กรมประมง กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานปรมาณูเพือสันติ สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า สํานักงาน
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คณะกรรมการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล สถานกงสุลไทยในต่างประเทศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

และสํานักงานอยัการสูงสุด เป็นตน้ 

(จ) ลูกคา้ คู่คา้ หรอืคู่สญัญาของบรษิทัฯ ทที่านเป็นผูต้ดิต่อสอืสารหรอืเกยีวขอ้งกบัหน้าทหีรอืตําแหน่ง

ของท่าน หรอืบุคคลอนืใดในลกัษณะเดยีวกนั  

(ฉ) บุคคลหรอืหน่วยงานอนืใดทที่านใหค้วามยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรอื

หน่วยงานนัน ๆ 

6.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอืน จะดําเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ทกีําหนด หรือ

วตัถุประสงคอ์นืทกีฎหมายกําหนดใหก้ระทาํไดเ้ท่านัน ในกรณีทกีฎหมายกําหนดว่าต้องไดร้บัความยนิยอม

จากท่าน บรษิทัฯ จะขอความยนิยอมจากท่านก่อน 

6.3 ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอืน บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการทีเหมาะสมเพอื

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทไีดเ้ปิดเผยและเพอืปฏบิตัติามมาตรฐานและหน้าทกีารคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

ตามทกีฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกําหนด ทงันี ในกรณีทบีรษิทัฯ ส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่านไปต่างประเทศ บรษิทัฯ จะดําเนินการเพอืทําใหแ้น่ใจว่าประเทศปลายทาง องค์การระหว่าง

ประเทศ หรอืผูร้บัขอ้มลูในต่างประเทศนนัมมีาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทเีพยีงพอหรอืเพอืทําให้

แน่ใจว่าการส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทกีฎหมายว่าดว้ย

การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด โดยในบางกรณี บรษิทัฯ อาจขอความยนิยอมของท่านสําหรบัการส่ง

หรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศดงักลา่ว 

7. ระยะเวลาเกบ็รกัษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาทีจําเป็นเพือบรรลุวัตถุประสงค์ทีกําหนดในการ

ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลนนั ๆ โดยระยะเวลาเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลจะเปลยีนแปลงไปโดยขนึอยู่กบัวตัถุประสงค์ที

กําหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที

กฎหมายทเีกยีวขอ้งกําหนด (ถ้าม)ี โดยคํานึงถงึอายุความตามกฎหมายสําหรบัการดําเนินคดทีอีาจเกดิขนึจากหรอื

เกยีวขอ้งกบัเอกสารหรอืขอ้มูลส่วนบุคคลทบีรษิทัฯ เกบ็รวบรวมไวใ้นแต่ละรายการ และโดยคํานึงถึงแนวปฏบิตัขิอง

บรษิทัฯ และของภาคธุรกจิทเีกยีวขอ้งสําหรบัขอ้มลูส่วนบุคคลแต่ละประเภทเป็นสาํคญั 

ทงันี บรษิทัฯ จะเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 10 ปี นับแต่วนัทนีิตสิมัพนัธ์ระหว่างท่านกบั

บรษิทัฯ สนิสุดลง อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ อาจเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเกินกว่าระยะเวลาดงักล่าว

หากกฎหมายอนุญาตหรอืการเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวจําเป็นต่อการก่อตงัสทิธเิรยีกรอ้งทางกฎหมายของ

บรษิทัฯ 

หลงัจากครบกําหนดระยะเวลาดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัฯ จะลบหรอืทาํลายขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าว จากการจดัเกบ็หรอื

ระบบของบรษิทัฯ และของบุคคลอนืซึงใหบ้รกิารแก่บรษิทัฯ (ถ้าม)ี หรอืทําใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มลูทไีม่

สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่จะเป็นกรณีทีบริษัทฯ สามารถเก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ต่อไปตามที

กฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืกฎหมายอืนทเีกียวขอ้งกําหนด ทงันี สําหรบัรายละเอียดเพมิเตมิ

เกยีวกบัระยะเวลาเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถตดิต่อมายงับรษิทัฯ ตามช่องทางการตดิต่อทรีะบุไว้

ในขอ้  ของประกาศฯ ฉบบันี 
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8. สิทธิต่าง ๆ ของท่านเกียวกบัข้อมูลส่วนบุคคล 

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี ภายใต้

หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงอืนไขตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ทงันี หากท่านประสงค์ทจีะขอใช้

สทิธขิองท่าน ท่านสามารถตดิต่อมายงับรษิทัฯ ตามช่องทางการตดิต่อทรีะบุในขอ้  ของประกาศฯ ฉบบันี 

8.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมสีทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านและขอใหบ้รษิทัฯ ทาํสาํเนาขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวใหแ้ก่

ท่าน ทงันี ตามทกีฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด 

8.2 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมสีทิธทิจีะขอรบัขอ้มลูส่วนบุคคลเกยีวกบัท่าน รวมถงึมสีทิธขิอใหส่้งหรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน

ไปยงัผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลรายอืน หรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถทําได้ ทงันี ตามที

กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด 

8.3 สิทธิในการคดัค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมสีทิธขิอคดัค้านการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณีทกีฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด 

8.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านอาจขอใหบ้รษิทัฯ ลบ ทําลายหรอืทําใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มูลทไีม่สามารถระบุตวับุคคล

ไดใ้นกรณีทกีฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด 

8.5 สิทธิในการระงบัการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงบัการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีทีกฎหมายว่าด้วยการ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด 

8.6 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกูต้อง 

ท่านมสีทิธขิอแก้ไขขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหถู้กตอ้ง หากขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านนันไม่ถูกตอ้ง ไม่เป็น

ปัจจุบนั ไม่ครบถว้นสมบูรณ์ หรอืก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 

8.7 สิทธิทีจะเพิกถอนความยินยอม 

ในกรณีทบีรษิทัฯ อาศยัความยนิยอมของท่านในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลฯ ของท่าน ท่านมสีทิธใิน

การเพกิถอนความยนิยอมในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทที่านไดใ้หค้วามยนิยอมกบับรษิทัฯ ได ้

8.8 สิทธิในการยนืข้อร้องเรียน 

หากท่านมคีวามกงัวลหรอืมขีอ้สงสยัเกยีวกบัแนวทางการปฏบิตัขิองบรษิทัฯ เกยีวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่าน โปรดตดิต่อบรษิทัฯ โดยใชช้่องทางการตดิต่อตามขอ้  ของประกาศฯ ฉบบันี ทงันี ในกรณีทมีเีหตุให้
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เชอืไดว้่าบรษิทัฯ ไดท้ําการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมสีทิธยินืขอ้รอ้งเรยีน

ต่อคณะกรรมการผูเ้ชยีวชาญทไีดร้บัการแต่งตงัโดยคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลตามระเบยีบและ

วธิกีารตามทกีฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด 

ทงันี บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการพจิารณาคาํร้องขอใชส้ทิธขิองท่านและดาํเนินการตามทกีฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด 

9. ช่องทางการติดต่อบริษทัฯ  

ในกรณีทที่านมขีอ้สงสยัใด ๆ หรอืต้องการใช้สทิธขิองท่านตามทกีําหนดไว้ในประกาศฯ ฉบบันี ท่านสามารถติดต่อ

บรษิทัฯ ผ่านช่องทาง ดงันี 

 เจ้าหน้าที/หน่วยงาน/ฝ่าย ทีท่านติดต่อประสานงาน 

 บริษทั เจียไต๋ จาํกดั และบริษทัอืนๆในกลุ่มเจียไต ๋

สถานทตีดิต่อ: 1 ซอยสุขมุวทิ 60 แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260  

เบอรโ์ทรศพัท:์ 02 491 8191 

   บริษทั ซีที เฟรช จาํกดั  
สถานทตีดิต่อ: 48/12 หมู่ท ี9 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  

เบอรโ์ทรศพัท:์ 02 153 4849 

 เจ้าหน้าทีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) 

อเีมล: PDPA@CHIATAIGROUP.COM 

สถานทตีดิต่อ: 1 ซอยสุขมุวทิ 60 แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260  

เบอรโ์ทรศพัท:์ 02 491 7965 

10. การเปลียนแปลงประกาศฯ ฉบบันี 

บรษิทัฯ อาจทําการเปลยีนแปลงประกาศฯ ฉบบันีเป็นครงัคราว เพอืใหส้อดคล้องกบัการเปลยีนแปลงใด ๆ ทเีกยีวกบั

การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และตามทกีฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืกฎหมายอืนที

เกียวข้องกําหนด โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลียนแปลงประกาศฯ ทีสําคัญใด ๆ พร้อมกับ 

ประกาศฯ ฉบบัปรบัปรุง ผ่านช่องทางทเีหมาะสม ทงันี บรษิทัฯ ขอแนะนําใหท้่านตรวจสอบการเปลยีนแปลงประกาศฯ 

ฉบบันีเป็นระยะ ๆ 

ใหป้ระกาศฯ ฉบบันีมผีลใชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี15 พฤษภาคม  

* * * 
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ภาคผนวก 

บรษิทัในกลุม่เจยีไต ๋

บรษิทั เจยีไต๋ จาํกดั 

บรษิทั เจยีไต๋เทคโนโลยกีารเพาะปลูก จาํกดั 

บรษิทั เจยีไตโ๋ปรดวิซ์ จาํกดั 

บรษิทั เจยีไต๋เมลด็พนัธุ ์จาํกดั 

บรษิทั ซทีที ีเมลด็พนัธุ ์จาํกดั 

บรษิทั ชนมเ์จรญิฟารม์ จาํกดั 

บรษิทั คยี ์อนิโนเวชนั จาํกดั 

บรษิทั ซที ีเฟรช จํากดั 

บรษิทั อาคเนยเ์กษตรกรรม จาํกดั 

บรษิทั อโกร เคมอุีตสาหกรรม จาํกดั 

บรษิทั พรกิสยาม จาํกดั 


