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ประกาศเกียวกบัการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 

บริษทั เจียไต๋ จาํกดั และบริษทัอืนๆในกลุม่เจียไต ๋

สาํหรบักระบวนการทีเกียวข้องกบัคู่ค้า ผูม้าติดต่อ และเจ้าหน้าที 

1. บททวัไป 

เพอืเป็นการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลําดบัรองทเีกยีวขอ้ง และให้

หมายความรวมถงึกฎหมายฉบบัแก้ไขเพมิเตมิใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 

บรษิทั เจยีไต๋ จาํกดั และบรษิทัอนืๆในกลุ่มเจยีไต ๋ (“บริษทัฯ”) จงึจดัทาํประกาศเกยีวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

(Privacy Notice) สําหรบักระบวนการทเีกียวข้องกับคู่ค้า ผู้มาติดต่อ และเจ้าหน้าท ี(“ประกาศฯ”) ฉบบันีขนึ เพอื

อธบิายให้ท่านทราบถงึวธิกีารทบีรษิทัฯ ปฏบิตัติ่อขอ้มลูทสีามารถระบุตวัตนของท่าน หรอือาจจะระบุตวัตนของท่านได ้

ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม ตามกฎหมายว่าดว้ยการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เช่น วธิกีารเก็บ

รวบรวม ใช ้เปิดเผย หรอื การดําเนินการใด ๆ กบัขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ว่าดว้ยวธิกีารอตัโนมตัหิรอืไม่กต็าม อาท ิการ

บนัทกึ การจดัระบบ การจดัเกบ็ การปรบัเปลยีนหรอืการดดัแปลง การเรยีกคนื การส่ง โอน การเผยแพร่หรอืการทําให้

สามารถเขา้ถงึหรอืพรอ้มใชง้านโดยวธิใีด ๆ การจดัเรยีง การนํามารวมกนั การจํากดัหรอืการหา้มเขา้ถงึ การลบ หรอื

การทําลาย (“ประมวลผล”) และเพอืแจง้ให้ท่านทราบถึงวตัถุประสงค์ในการประมวลผล ระยะเวลาในการเกบ็รกัษา

ขอ้มูลส่วนบุคคล ตลอดจนสทิธขิองท่านในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ทงันี บรษิทัฯ ขอแนะนําให้ท่านอ่านและทํา

ความเขา้ใจถงึขอ้กําหนดต่าง ๆ ภายใต้ประกาศฯ ฉบบัน ีโดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี 

2. กลุ่มหรือประเภทของบุคคลทีบริษทัฯ ทาํการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใต้ประกาศฯ ฉบบันี กลุ่มหรอืประเภทของบุคคลทบีรษิทัฯ ทําการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล

ประกอบดว้ย 

2.1 คู่ค้า ซงึหมายถงึ บุคคลธรรมดาทคีาดว่าจะเป็นหรอืทเีป็นคู่คา้ของบรษิทัฯ ทงัในกรณีทบีุคคลดงักล่าวไดแ้สดง

เจตนาจะเข้าทําสญัญา หรอืทเีขา้เสนอราคาเพือขายสนิคา้และหรอืใหบ้รกิารแก่บรษิัทฯ หรอืทจีะลงทะเบยีน

หรอืไดล้งทะเบยีนเป็นคู่คา้ของบรษิทัฯ หรอืบุคคลอนืใดในลกัษณะเดยีวกนั และในกรณีทบีรษิทัฯ เป็นฝ่ายเกบ็

รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลโดยการตดัสนิใจของบรษิทัฯ เอง อาท ิเกษตรกร พ่อคา้คนกลาง ผูใ้ห้บรกิาร ผูใ้หเ้ช่า

พนืทโีฆษณา ทปีรกึษา ผูเ้ชยีวชาญ นักวชิาการ วทิยากร พรเีซนเตอร ์ผูท้สีนใจเขา้ร่วมโครงการธุรกจิ คู่สญัญา 

หรอืบุคคลอนืใดในลกัษณะเดยีวกนั เป็นตน้ 

2.2 บุคคลทีเกียวข้องกบัคู่ค้า ซงึหมายถงึ บุคคลธรรมดาทเีกยีวขอ้งกบัคู่คา้ หรอืทเีป็นตวัแทนหรอืบุคลากร

ของนิตบิุคคลทคีาดว่าจะเป็นหรอืทเีป็นคู่คา้ของบรษิทัฯ เช่น กรรมการ พนักงาน ผูจ้ดัการของบรษิทัคู่ค้า 

และให้หมายความรวมถึงบุคคลธรรมดาทีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับ

กระบวนการทเีกยีวขอ้ง อาท ิผูอ้นุมตัคิาํสงัซอื ผูอ้นุมตัใิบเสนอราคา และผูร้บัสนิคา้ เป็นตน้ 

2.3 เจ้าหน้าทีของหน่วยงานทีกาํกบัดูแลหรือของหน่วยงานราชการอืน ๆ  ซงึหมายถงึ บุคคลธรรมดาซงึ

เป็นเจ้าหน้าทีหรอืบุคคลอืนใดซึงมีอํานาจตามกฎหมายในการกํากับดูแล อํานวยความสะดวก หรือ

ตรวจสอบการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เช่น เจา้หน้าทหีรอืผูท้ไีดร้บัมอบหมายจากกรมวชิาการเกษตร กรม

โรงงาน กรมสรรพสามติ และกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เป็นตน้ 
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2.4 ผู้มาติดต่อ ซึงหมายถงึ บุคคลธรรมดาซงึเขา้มาติดต่อกบับรษิทัฯ ณ สถานประกอบการของบรษิัทฯ ซึง

บรษิทัฯ ไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มลูไว ้ 

3. วิธีทีบริษทัฯ เกบ็รวบรวมและรบัข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

3.1 บรษิทัฯ เกบ็รวบรวมและรบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดงัน ี 

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลทีท่านให้ไว้กบับริษทัฯ โดยตรง 

ท่านอาจใหข้อ้มูลส่วนบุคคลแก่บรษิทัฯ โดยตรง เช่น เมอืท่านเขา้ทําสญัญากบับรษิทัฯ เมอืท่านส่ง

มอบเอกสารและสําเนาเอกสารต่าง ๆ ซงึมขีอ้มูลส่วนบุคคลปรากฏอยู่มาให้กบับรษิัทฯ เมอืท่าน

สอบถามขอ้มลู ใหค้วามเหน็ หรอืคาํติชม หรอืส่งขอ้รอ้งเรยีนต่อบรษิทัฯ ทางโทรศพัท ์อเีมล โทรสาร 

ทางไปรษณีย ์เวบ็ไซต ์หรอืแอปพลเิคชนั เป็นตน้ 

(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลทีบริษทัฯ เกบ็รวบรวมจากท่านโดยอตัโนมติั 

บรษิทัฯ อาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านโดยอตัโนมตัผิ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การใชคุ้กก ี

(Cookies) หรอืเทคโนโลยอีนื ๆ ทคีล้ายคลงึกนั รายละเอียดเพมิเติมโปรดดู นโยบายการใช้คุกก ี

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

(ค) ข้อมูลส่วนบุคคลทีบริษทัฯ ได้รบัมาจากแหล่งอืนหรือบุคคลภายนอก 

บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอืนหรือบุคคลภายนอก เช่น การเก็บ

รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านผู้แทนหรือผู้ติดต่อประสานงานของท่าน บริษัทในกลุ่มเจียไต๋  

(Chia Tai Group) และบรษิทัในเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์(CP Group) คู่คา้ทางธุรกจิของบรษิทัฯ พ่อคา้

คนกลาง บรษิทัหรอืหน่วยงานทที่านสงักดัอยู่ หรอื ในบางกรณีบรษิทัฯ อาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วน

บุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ แหล่งข้อมูลเกยีวกับธุรกิจของท่าน หรือ แหล่งข้อมูล

ทางการคา้ เป็นตน้ 

3.2 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รบัการแจ้งถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามทีระบุใน

ประกาศฯ ฉบบันี ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากดัเฉพาะวตัถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม 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
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รายละเอยีดการติดต่อทรีะบุไวใ้นขอ้  ของประกาศฯ ฉบบัน ีทงันี บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการพจิารณาคํา

ขอยกเลกิความยนิยอมของท่านและดาํเนินการตามทกีฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด 

4. ข้อมูลส่วนบุคคลทีถกูเกบ็รวบรวม 

ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านทถีูกเกบ็รวบรวมและประมวลผลภายใตป้ระกาศฯ ฉบบัน ีไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลทที่าน

ให้ไวก้บับรษิทัฯ โดยตรง หรอืขอ้มูลส่วนบุคคลทบีรษิทัฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอตัโนมตั ิหรอืขอ้มูลส่วนบุคคลที

บรษิทัฯ ไดร้บัมาจากแหล่งอนืหรอืบุคคลภายนอก ไดแ้ก่ 

4.1 ข้อมูลส่วนตวั เช่น ชอื นามสกุล วนั/เดอืน/ปีเกดิ อายุ สถานทเีกดิ เพศ สญัชาติ เลขประจําตวัประชาชน 

รปูถ่าย ภาพเคลอืนไหว รอยตําหนิบนร่างกาย (เช่น รอยสกั) นําหนัก ส่วนสงู สถานภาพการสมรส สมาชกิ

ในครอบครวั ประวตักิารเกณฑท์หาร และลายมอืชอื เป็นตน้ 

4.2 ข้อมูลการติดต่อ เช่น  ทอียู่อาศยั ทอียู่ทใีชต้ดิต่อทางการคา้ หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรสาร อเีมล 

ไอดผีูใ้ช้สําหรบัไลน์แอปพลเิคชนั (Line ID) หรอืวอตสแ์อป (WhatsApp) และขอ้มูลส่วนบุคคลทปีรากฏใน

นามบตัร เป็นตน้ 

4.3 ข้อมูลเกียวกบัธุรกิจ เช่น ชอืบรษิทั รา้นคา้ หน่วยงานหรอืองค์กรทสีงักดั ชอืตําแหน่ง สถานทตีงั แผนท ี

ทอียู่แปลงเกษตรทเีพาะปลูก เลขทะเบยีนรถยนต ์ประเภทและรายละเอยีดอนื ๆ ของรถยนต ์เป็นตน้ 

4.4 ข้อมูลเกียวกบัธุรกรรมการซือขายหรือการใช้บริการ เช่น รหสัคู่ค้า รายละเอียดของสินค้าทตี้องการ 

(อาทิ นําหนักสุทธ ิความชนื และคุณภาพของวตัถุดบิ) เลขทใีบรบัสนิค้าชวัคราว รายละเอียดในใบเสนอ

ราคา รายละเอียดการส่งสินค้าและวตัถุดิบ เลขทตีรวจสอบย้อนกลบั (ระบบ Traceability) เลขทบีญัชี

ธนาคาร จาํนวนเงนิ ระยะเวลาการใหส้นิเชอื และจาํนวนภาษหีกั ณ ทจี่าย เป็นตน้ 

4.5 ข้อมูลทีใช้สาํหรบัการพิจารณาคุณสมบติัก่อนการว่าจ้างหรือการทําสญัญา เช่น ประวตัิการศึกษา 

ประวตักิารฝึกอบรม ประวตักิารทํางาน และผลงานทผี่านมา เป็นตน้ 

4.6 ข้อมูลทีใช้ประกอบเป็นหลกัฐานในการลงทะเบียนเป็นคู่ค้ากบับริษทัฯ หรือในการทาํธุรกรรมต่าง ๆ 

เช่น ขอ้มูลส่วนบุคคลทปีรากฏในสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน สําเนาหนังสอืเดนิทาง สําเนาใบอนุญาต

ทํางาน สําเนาใบเปลยีนชอืนามสกุล สําเนาทะเบยีนบ้าน สําเนาใบอนุญาตขบัข ีสําเนาใบคู่มอืจดทะเบยีน

รถยนต์ สําเนาทะเบยีนเกษตรกร สําเนาเอกสารสทิธ ิสําเนาโฉนดทดีนิ สําเนาหนังสอืมอบอํานาจ สําเนา

หนังสอืรบัรองบรษิทั สาํเนาใบทะเบยีนพาณิชย ์สาํเนาใบทะเบยีนภาษมีลูค่าเพมิ (ภ.พ. ) สาํเนาหน้าสมุด

บญัชธีนาคาร ใบแจง้หนี ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบสาํคญัรบัเงนิ หนังสอืรบัรองการหกัภาษี ณ ทจ่ีาย เชค็และตน้ขวั

เช็ค ใบสําคญัจ่าย สําเนาหลกัฐานประวตัิการศกึษา ประวตัิการฝึกอบรม และประวตัิการทํางาน สําเนา

ใบอนุญาตใหเ้ป็นทนายความ และสาํเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชพีหรอืธุรกจิต่าง ๆ เป็นตน้ 

4.7 ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว เช่น ขอ้มูลส่วนบุคคลเกยีวกบัศาสนา ประวตัอิาชญากรรม ขอ้มลูสุขภาพ 

และหรอืขอ้มูลอนืใดซงึกระทบต่อเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลในทํานองเดยีวกนัตามทคีณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลู

ส่วนบุคคลประกาศกําหนด เป็นตน้ 
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4.8 ข้อมูลด้านเทคนิค เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขประจําเครอืงคอมพิวเตอร์ (IP 

Address) และขอ้มลูทบีรษิทัฯ ไดเ้กบ็รวบรวมผ่านคุกก ี(Cookies) หรอืเทคโนโลยอีนืทคีล้ายคลงึกนั เป็นตน้ 

4.9 ข้อมูลอืน ๆ เช่น บันทึกเสียงการสนทนา และบันทึกภาพนิงและภาพเคลือนไหวผ่านกล้องวงจรปิด 

(CCTV) เป็นต้น 

5. วตัถปุระสงคแ์ละฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1 บรษิทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพอืวตัถุประสงค์ต่าง ๆ ภายใต้ฐานทางกฎหมายดงัต่อไปนี 

(รวมกนัเรยีกว่า “วตัถปุระสงคที์กาํหนด”) 

ลาํดบั วตัถปุระสงคที์กาํหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 

(ก)  เพือวัตถุประสงค์ในการ

รวบรวมรายชอืคู่คา้ หรอื

บุคคลทเีกยีวขอ้งกบัคู่คา้  

 ฐานสญัญา: ในกรณีทคีู่คา้มคีวามประสงคจ์ะเขา้ทาํสญัญาซอื

ขายหรือให้บริการกับบริษัทฯ โดยเป็นฝ่ายยนืคําขอหรอืให้

ขอ้มลูส่วนบุคคลกบัทางบรษิทัฯ เอง 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการจําเป็นเพอืประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมายของบริษัทฯ ในการดําเนินธุรกิจ เช่น การเก็บ

รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลทที่านเปิดเผยไวบ้นเว็บไซต์ หรือ

แหล่งข้อมูลสาธารณะอืน เพอืให้ผู้ทีสนใจสามารถติดต่อมา

เพอืทาํธุรกจิ เป็นตน้ 

 ฐานความยินยอม: ในกรณีทคีู่คา้ไม่ได้มคีําขอมายงับรษิทัฯ 

ว่าประสงค์จะเขา้ทําสญัญาซือขายหรอืให้บรกิารกบับริษัทฯ 

แต่บรษิทัฯ เป็นผูเ้รมิทําการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของ

คู่คา้ โดยการตดัสนิใจของบรษิทัฯ เอง (Own Initiative) 

(ข)  เพือวัตถุประสงค์ในการ

ตรวจสอบยืนยันตัวตน

ของคู่ ค้ า  หรือ บุคคลที

เกยีวขอ้งกบัคู่คา้  

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลของคู่ค้า หรอืบุคคลทเีกยีวขอ้งกบัคู่คา้ เป็น

การจําเป็นเพอืประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบรษิัทฯ 

ในการตรวจสอบยนืยนัตวัตนของบุคคลดงักล่าว 

 ฐานความยินยอม: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีมี

ความอ่อนไหวทปีรากฏอยู่บนสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 

อาท ิศาสนาและหรอืหมู่โลหติ ในขนัตอนการตรวจสอบยนืยนั

ตวัตนของคู่ค้า หรอืบุคคลทเีกียวขอ้งกบัคู่ค้า โดยไม่อาจปิด

ทบั ขดีคาด หรอืหลกีเลยีงการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงักล่าวได้ 

บริษัทฯ จะดําเนินการโดยอาศัยความยินยอมทีได้ร ับจาก

บุคคลดงักล่าว 
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ลาํดบั วตัถปุระสงคที์กาํหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 

(ค)  เพือวัตถุประสงค์ในการ

จั ด ซื อ จั ด จ้ า ง  ก า ร

คั ด เ ลื อ ก  แ ล ะ ก า ร

ลงทะเบยีนเป็นคู่คา้  

 ฐานสญัญา: การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นการจําเป็น

เพอืใชใ้นการดําเนินการตามคําขอเขา้เสนอราคา ก่อนเขา้ทํา

สญัญาซือขาย สญัญาให้บริการ หรือสญัญาอืนใด และเพอื

ดําเนินการลงทะเบียนเป็นคู่คา้ หรอืการดําเนินการอืนใดทมีี

ลกัษณะเดยีวกนั 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการจําเป็นเพอืประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมายในการดําเนินธุรกจิและดําเนินการตามนโยบายการ

จัดซือจัดจ้างของบริษัทฯ เช่น การตรวจสอบข้อมูลและ

คุณสมบตัขิองคู่คา้ เป็นตน้ 

 ฐานความยินยอม: ในบางกรณี บริษัทฯ อาจตรวจสอบ

ประวัติอาชญากรรมของคู่ค้า หรือบุคคลทีเกียวขอ้งกบัคู่ค้า 

ทงันี บริษัทฯ จะดําเนินการโดยอาศัยความยินยอมทีได้รบั

จากบุคคลดงักล่าว 

(ง)  เพือวัตถุประสงค์ในการ

จั ด ทํ า ร า ย ง า น แ ล ะ

วิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ที

จํ า เ ป็นต่ อการดํ า เนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ และ

บริษัท ในกลุ่ ม เ จี ย ไ ต๋  

(Chia Tai Group) 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการจําเป็นเพอืประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทใน

กลุ่มเจียไต๋ (Chia Tai Group) อาทิ การจัดทํารายงานการ

จดัซือวตัถุดบิ รายงานรบัซอืผลผลติ และรายงานแหล่งทมีา

ของผลผลติ เป็นต้น 

(จ)  เพือวัตถุประสงค์ในการ

ประชาสัมพันธ์และเพือ

กิจกรรมทางการตลาด

ของบริษัทฯ และบริษัท

ในกลุ่มเจียไต๋ (Chia Tai 

Group) 

 ฐานความยินยอม: การทบีรษิัทฯ และบรษิัทในกลุ่มเจยีไต๋ 

(Chia Tai Group) จะดําเนินกิจกรรมการประชาสมัพนัธ์หรอื

กิจกรรมทางการตลาดใด ๆ เช่น การขอถ่ายภาพนิงหรือ

ภาพเคลือนไหว หรือข้อมูลอืนใด ๆ ของคู่ค้าหรือบุคคลที

เกียวขอ้งกบัคู่ค้าเพอืนําไปประมวลภาพและประชาสมัพนัธ์

กจิกรรมการตลาดตามช่องทางสอืต่าง ๆ บรษิทัฯ และบรษิัท

ในกลุ่มเจียไต๋ (Chia Tai Group) จะดําเนินการโดยอาศัย

ความยนิยอมทไีดร้บัจากท่าน 

(ฉ)  เพือวัตถุประสงค์ในการ

ดาํเนินการตามคาํขอต่าง ๆ  

ของคู่คา้ 

 ฐานสญัญา: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าเป็น

การจาํเป็นเพอืดาํเนินการตามคาํขอต่าง ๆ ของบุคคลดงักล่าว 
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ลาํดบั วตัถปุระสงคที์กาํหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 

(ช)  เพือวัตถุประสงค์ในการ

จดัทําสญัญา การปฏิบตัิ

หน้าทีตามสัญญา และ

การบรหิารจดัการสญัญา

ร ะห ว่ า ง บ ริ ษั ท ฯ  กั บ

คู่สญัญาใด ๆ  

 ฐานสญัญา: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่สัญญา

เป็นการจาํเป็นเพอืใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอของคู่สญัญา

ดังกล่าว ในการเข้าทําสญัญากับบริษัทฯ และหรอืการปฏิบตัิ

หน้าทตีามสญัญาดงักล่าว 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลของคู่สญัญา (หรอืของบุคคลทเีกยีวขอ้งหรอื

ตัวแทนของคู่สญัญา ในกรณีทีคู่สัญญาเป็นนิติบุคคล) เป็น

การจําเป็นเพอืประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย ในการจดัทํา

และการบรหิารจดัการสญัญาของบรษิทัฯ เช่น การตรวจสอบ

คุณสมบตัิของคู่สญัญา การติดต่อประสานงานกับคู่ค้าหรือ

ตัวแทนของคู่ค้า และการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าทีตาม

สญัญาของคู่คา้ เป็นต้น 

(ซ)  เพือวัตถุประสงค์ในการ

บริหารจัดการและการ

ประสานงานภายในของ

บริษัทฯ และบริษัทใน

ก ลุ่ม เจี ย ไ ต๋  (Chia Tai 

Group) 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นการจําเป็นในการบรหิารจดัการภายใน

ของบรษิทัฯ และบรษิัทในกลุ่มเจยีไต๋ (Chia Tai Group) เช่น 

การใชเ้ป็นหลกัฐานในการเบกิจ่ายค่าสนิคา้ หรอืบรกิารทไีดม้ี

การสํารองจ่ายไวล้่วงหน้า และการอํานวยความสะดวกใหก้บั

บริษัทในกลุ่มเจียไต๋ (Chia Tai Group) ในการดําเนินธุรกิจ 

เป็นตน้ 

 ฐานความยินยอม: ในกรณีทบีรษิทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลทไีม่สามารถอ้างความจําเป็นเพอืประโยชน์โดยชอบ

ดว้ยกฎหมายของบรษิทัฯ ได ้บรษิทัฯ จะดาํเนินการโดยอาศยั

ความยนิยอมทไีดร้บัจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าว 

(ฌ)  เพือวัตถุประสงค์ในการ

ประเมินและตรวจสอบ

การประกอบธุรกิจและ

การดําเนินงานใด ๆ ของ

บรษิทัฯ 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นการจําเป็นในการประเมนิและตรวจสอบ

การประกอบธุรกจิและการดําเนินงานใด ๆ ของบรษิทัฯ เช่น 

การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบตามมาตรฐาน 

International Seed Testing Association (ISTA) แ ล ะ

มาตรฐาน International Organization for Standardization 

(ISO) เป็นต้น 

(ญ)  เพือวัตถุประสงค์ในการ

ปฏิบัติตามกฎหมายที

เกยีวขอ้งกบัการประกอบ

 ฐานการปฏิบติัตามกฎหมาย: เพอืการปฏบิตัติามกฎหมาย

ซึงบังคับใช้กับบริษัทฯ อาทิ กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร 

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายว่า
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ธุรกิจของบริษัทฯ 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 

หน่วยงานของรัฐ และ

เจา้หน้าททีเีกยีวขอ้ง 

ด้วยการกระทําความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายว่า

ด้วยความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน และคําสงัโดยชอบด้วยกฎหมายของศาล หน่วยงาน

ของรัฐ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง เช่น กรมสรรพากร 

สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรม

สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เป็นตน้ 

(ฎ)  เพือวัตถุประสงค์ในการ

ก่อตังสิทธิเรียกร้องตาม

กฎหมาย การปฏบิตัติาม

หรอืการใช้สทิธเิรียกร้อง

ตามกฎหมาย หรือการ

ยกขนึต่อสู้สิทธิเรยีกร้อง 

ตามกฎหมาย 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นการจําเป็นเพือการก่อตงัสิทธิเรยีกร้อง

ตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตาม

กฎหมาย หรอืการยกขนึต่อสู้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย ใน

ขนัตอนต่าง ๆ ตามกฎหมาย เช่น การสอบสวนและหรือการ

ไต่สวนโดยเจ้าหน้าทีรัฐ การเตรียมคดี การดําเนินคดี และ

หรอืการต่อสูค้ดใีนชนัศาล เป็นต้น 

(ฏ)  เพือวัตถุประสงค์ในการ

ตรวจสอบการทํางานและ

ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า ค วา ม

มั น ค ง ป ล อ ด ภั ย ข อ ง

เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน 

และระบบ เทคโนโลยี

สารสนเทศของบริษัทฯ 

และบริษัทในกลุ่มเจยีไต๋ 

(Chia Tai Group) 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการจําเป็นเพอืประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมายในการตรวจสอบการทํางานและการดูแลรกัษาความ

มันคงปลอดภัยของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศของบรษิัทฯ และบรษิัทในกลุ่มเจียไต๋ 

(Chia Tai Group) เพือ ป้องกันการสูญหาย  เข้าถึง  ใช้  

เปลียนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย

ปราศจากอํานาจหรอืโดยมชิอบ 

(ฐ)  เพือวัตถุประสงค์ในการ

ตรวจสอบดูแลความสงบ

เรยีบรอ้ยและรกัษาความ

ปลอดภยัของบุคคล และ

ทรัพย์สินของบริษัทฯ 

และบริษัทในกลุ่มเจยีไต๋ 

(Chia Tai Group) 

 ฐานการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ

สุขภาพของบุคคล: การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นการ

จาํเป็นเพอืประโยชน์ในการตรวจสอบ ดแูล ป้องกนั หรอืระงบั

เหตุการณ์ใด ๆ ทีอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ

สุขภาพของบุคคล 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการจําเป็นเพอืประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมายในการตรวจสอบดูแลความสงบเรยีบร้อยและรกัษา

ความปลอดภยัในทรพัย์สนิของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่มเจยี

ไต๋ (Chia Tai Group) เช่น การตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวเพือ

การออกใบอนุญาตให้ เข้ามาปฏิบัติห น้าที ณ สถาน
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ลาํดบั วตัถปุระสงคที์กาํหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 

ประกอบการของบริษัทฯ และการใช้ภาพบนัทึกจากกล้อง

วงจรปิด (CCTV) เพือป้องกันการสูญหาย หรือเสียหายใน

ทรพัย์สนิของบรษิทัฯ และหรอืบรษิทัในกลุ่มเจยีไต๋ (Chia Tai 

Group) หรอืใชเ้พอืตดิตามเอาคนืทรพัย์สนิ หรอืเรยีกใหช้ดใช้

ค่าเสียหาย ในกรณีทมีีการทําให้ทรพัย์สินของบริษัทฯ และ

หรือบริษัทในกลุ่มเจียไต๋ (Chia Tai Group) สูญหาย หรือ

เสยีหาย เป็นตน้ 

(ฑ)  เพอืการดําเนินการใด ๆ 

ที จํ า เ ป็ น  แ ล ะ เ ป็ น

ประ โย ช น์ต่ อบริษัทฯ 

หรือบุคคลหรอืนิติบุคคล

อนื หรอืเกยีวขอ้งโดยตรง

กบัวตัถุประสงค์ทกีําหนด

ขา้งตน้ 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการจําเป็นเพอืประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมายของบริษัทฯ หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอืน ในการ

ดําเนินการใด ๆ ทจีําเป็น และหรือเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ 

หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอืน หรือเกียวข้องโดยตรงกับ

วตัถุประสงคท์กีําหนดขา้งตน้ 

ทงันี หากเป็นกรณีทกีฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองขอ้มูลส่วน

บุคคลกําหนดใหก้ารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใดต้องไดร้บั

ความยนิยอมจากท่าน บรษิทัฯ จะขอความยนิยอมโดยชดัแจง้

จากท่าน 

(ฒ)  เพอืวตัถุประสงค์อนื ๆ ที

บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่าน

ทราบ  

 บรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบถงึวตัถุประสงค์อนืใดอนัเป็นเหตุ

ให้บริษัทฯ ต้องประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน

นอกเหนือไปจากวตัถุประสงค์ตามทรีะบุไว้ข้างต้น หรอืเมอื

บรษิทัฯ มกีารเปลยีนแปลงวตัถุประสงค์เดมิทกีําหนดไว ้ 

ทงันี หากเป็นกรณีทกีฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองขอ้มูลส่วน

บุคคลกําหนดใหก้ารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใดต้องไดร้บั

ความยนิยอมจากท่าน บรษิทัฯ จะขอความยนิยอมโดยชดัแจง้

จากท่าน 

5.2 เนืองจากขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านทบีรษิทัฯ จะดาํเนินการประมวลผลเพอืวตัถุประสงคท์กีําหนดตามขอ้ .  

ข้างต้นในส่วนทมีีความเกียวเนืองกับการปฏิบตัิตามกฎหมายหรือสญัญาหรือมีความจําเป็นเพือเขา้ทํา

สญัญากบัท่าน เป็นขอ้มูลทจีาํเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว หากท่านไม่ประสงคท์จีะใหข้อ้มูลส่วน

บุคคลดงักล่าวแก่บริษัทฯ อาจมผีลกระทบทางกฎหมาย หรอือาจทําให้บรษิัทฯ ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที

ภายใต้สญัญาทไีด้เขา้ทํากบัท่าน หรอืไม่สามารถเขา้ทําสญัญากบัท่านได้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีดงักล่าว 

บรษิัทฯ อาจมีความจําเป็นต้องปฏิเสธการเขา้ทําสญัญากบัท่าน หรอืยกเลกิการซือขายสนิคา้หรือการให/้

การรบับรกิารทเีกยีวขอ้งกบัท่าน ไม่ว่าทงัหมดหรอืบางส่วน 
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5.3 ในกรณีทบีรษิทัฯ จะดาํเนินการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในลกัษณะ และหรอืเพอืวตัถุประสงคท์ี

ไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ทกีําหนดขา้งตน้ บรษิทัฯ จะจดัใหม้นีโยบายหรอืประกาศเกยีวกบัการคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลเพมิเตมิ และหรอืมหีนังสอืไปยงัท่านเพอือธบิายการประมวลผลขอ้มูลในลกัษณะดงักล่าว 

โดยท่านควรอ่านนโยบายหรอืประกาศเพมิเตมิทเีกยีวขอ้งร่วมกบัประกาศฯ ฉบบันี และหรอืหนังสอืดงักล่าว 

(แลว้แต่กรณี) 

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

6.1 บรษิทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ภายใตว้ตัถุประสงคท์กีําหนดและตามหลกัเกณฑท์กีฎหมาย

กําหนด ใหแ้ก่บุคคลและหน่วยงานดงัต่อไปนี 

(ก) บริษัทในกลุ่มเจียไต๋ (Chia Tai Group) และบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Group) ทงันี ให้

หมายความรวมถงึผูบ้รหิาร กรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง และหรอืบุคลากรภายในของบรษิทัดงักล่าว

เท่าทเีกยีวขอ้ง และตามความจําเป็นเพอืการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 

(ข) คู่คา้ทางธุรกจิ ผู้ใหบ้รกิาร และผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทบีรษิทัฯ มอบหมายหรอืว่าจา้งใหท้าํ

หน้าทบีรหิารจดัการ/ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่บรษิทัฯ ในการให้บรกิารต่าง ๆ เช่น การ

ให้บริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ บริการบนัทึกขอ้มูล บรกิารชําระเงนิ บรกิารรบัส่งไปรษณีย์ 

บรกิารรบัส่งพสัด ุบรกิารจดัทาํสอืประชาสมัพนัธห์รอืโฆษณา บรกิารจดัพมิพ ์บรกิารวเิคราะหข์อ้มูล 

บรกิารทําการวจิยั การทําการตลาด หรอืบรกิารอนืใดทอีาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน หรอืเกยีวขอ้งกบั

การดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  

(ค) ทปีรกึษาของบรษิทัฯ อาท ิทปีรกึษากฎหมาย ทนายความ ผูต้รวจสอบบญัช ีหรอืผูเ้ชยีวชาญอนืใด 

ทงัภายในและภายนอกของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

(ง) ผู้ตรวจสอบหรือตรวจประเมินตามมาตรฐานต่าง ๆ อาทิ มาตรฐาน International Seed Testing 

Association (ISTA) และมาตรฐาน International Organization for Standardization (ISO) เป็นตน้ 

(จ) ศาลและหน่วยงานของรฐัทมีหีน้าทกีํากบัดแูลตามกฎหมาย หรอืทรีอ้งขอใหเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล

โดยอาศยัอํานาจตามกฎหมาย หรอืทเีกียวขอ้งกบักระบวนการทางกฎหมาย หรอืทไีด้รบัอนุญาต

ตามกฎหมายทเีกยีวขอ้ง อาท ิกรมสรรพากร กระทรวงพาณิชย ์สํานักงานคณะกรรมการคุม้ครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงาน

คณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิและสาํนักงานอยัการสงูสุด เป็นต้น 

(ฉ) บุคคลหรอืหน่วยงานอนืใดทที่านใหค้วามยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรอื

หน่วยงานนัน ๆ 

6.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอืน จะดําเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ทกีําหนด หรือ

วตัถุประสงคอ์นืทกีฎหมายกําหนดใหก้ระทาํไดเ้ท่านัน ในกรณีทกีฎหมายกําหนดว่าต้องไดร้บัความยนิยอม

จากท่าน บรษิทัฯ จะขอความยนิยอมจากท่านก่อน 

6.3 ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอืน บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการทีเหมาะสมเพอื

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทไีดเ้ปิดเผยและเพอืปฏบิตัติามมาตรฐานและหน้าทกีารคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
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ตามทกีฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกําหนด ทงันี ในกรณีทบีรษิทัฯ ส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่านไปต่างประเทศ บรษิทัฯ จะดําเนินการเพอืทําใหแ้น่ใจว่าประเทศปลายทาง องค์การระหว่าง

ประเทศ หรอืผูร้บัขอ้มลูในต่างประเทศนนัมมีาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทเีพยีงพอหรอืเพอืทําให้

แน่ใจว่าการส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทกีฎหมายว่าดว้ย

การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด โดยในบางกรณี บรษิทัฯ อาจขอความยนิยอมของท่านสําหรบัการส่ง

หรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศดงักล่าว 

7. ระยะเวลาเกบ็รกัษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาทีจําเป็นเพือบรรลุวัตถุประสงค์ทีกําหนดในการ

ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลนนั ๆ โดยระยะเวลาเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลจะเปลยีนแปลงไปโดยขนึอยู่กบัวตัถุประสงค์ที

กําหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที

กฎหมายทเีกยีวขอ้งกําหนด (ถ้าม)ี โดยคํานึงถงึอายุความตามกฎหมายสําหรบัการดําเนินคดทีอีาจเกดิขนึจากหรอื

เกยีวขอ้งกบัเอกสารหรอืขอ้มูลส่วนบุคคลทบีรษิทัฯ เกบ็รวบรวมไวใ้นแต่ละรายการ และโดยคํานึงถงึแนวปฏบิตัขิอง

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

เกยีวกบัระยะเวลาเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถตดิต่อมายงับรษิทัฯ ตามรายละเอยีดการตดิต่อที

ระบุไวใ้นขอ้  ของประกาศฯ ฉบบัน ี

8. สิทธิต่าง ๆ ของท่านเกียวกบัข้อมูลส่วนบุคคล 

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี ภายใต้

หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงอืนไขตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ทงันี หากท่านประสงค์ทจีะขอใช้

สทิธขิองท่าน ท่านสามารถตดิต่อมายงับรษิทัฯ ตามรายละเอยีดการตดิต่อทรีะบุในขอ้  ของประกาศฯ ฉบบัน ี
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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 โดยใชร้ายละเอยีดการตดิต่อตามขอ้  ของประกาศฯ ฉบบัน ีทงันี ในกรณีทมีเีหตุ

ให้เชือได้ว่าบริษัทฯ ได้ทําการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิยืนข้อ
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รอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการผูเ้ชยีวชาญทไีดร้บัการแต่งตงัโดยคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตาม

ระเบยีบและวธิกีารตามทกีฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด 

ทงันี บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการพจิารณาคาํรอ้งขอใชส้ทิธขิองท่านและดาํเนินการตามทกีฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด 

9. วิธีการติดต่อบริษทัฯ  

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

เกยีวขอ้งกําหนด โดยบรษิทัฯ จะแจง้ใหท่้านทราบถงึการแกไ้ขเปลยีนแปลงประกาศฯ ทสีาํคญัใด ๆ พรอ้มกบัประกาศฯ 

ฉบบัปรบัปรุง ผ่านช่องทางทเีหมาะสม ทงันี บรษิทัฯ ขอแนะนําใหท้่านตรวจสอบการเปลยีนแปลงประกาศฯ ฉบบันเีป็น

ระยะ ๆ 

ใหป้ระกาศฯ ฉบบันีมผีลใชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี15 พฤษภาคม  

* * * 

 

 

 



 
 

หนา้ : 13 / 13 

 

 

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 


