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ประกำศเก่ียวกบักำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)  
ส ำหรบักระบวนกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคำ้ของบริษทั ซี.พี.คอนซูเมอรโ์พรดกัส ์จ ำกดั 

1. บททัว่ไป 

เพื่อเป็นการปฏิบตัิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายล าดบัรองที่เกี่ยวข้อง         
และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูล               
ส่วนบุคคล”) บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์โพรดักส์ จ ากัด (“บริษัทฯ”) จึงจัดท าประกาศเกี่ยวกบัการคุ้มครองข้อมูล         
ส่วนบุคคล(Privacy Notice) ส าหรับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของบริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์โพรดกัส์ จ ากดั 
(“ประกำศฯ”) ฉบบันี้ขึน้ เพื่ออธบิายให้ท่านทราบถงึวธิกีารที่บรษิัทฯ ปฏบิตัิต่อขอ้มูลที่สามารถระบุตวัตนของท่าน 
หรืออาจจะระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(“ข้อมูลส่วนบุคคล”)  เช่น วธิกีารเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย หรอื การด าเนินการใด ๆ กบัขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ว่าดว้ย
วธิกีารอตัโนมตัหิรอืไม่กต็าม อาท ิการบนัทกึ การจดัระบบ การจดัเกบ็ การปรบัเปลีย่นหรอืการดดัแปลง การเรยีกคนื 
การส่ง โอน การเผยแพร่หรอืการท าให้สามารถเขา้ถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวธิใีด ๆ การจดัเรยีง การน ามารวมกนั     
การจ ากดัหรอืการหา้มเขา้ถงึ การลบหรอืการท าลาย (“ประมวลผล”) และเพื่อแจง้ใหท้่านทราบถงึวตัถุประสงคใ์นการ
ประมวลผล ระยะเวลาในการเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคล ตลอดจนสทิธขิองท่านในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ทัง้นี้ 
บรษิทัฯ ขอแนะน าใหท้่านอ่านและท าความเขา้ใจถงึขอ้ก าหนดต่าง ๆ ภายใตป้ระกาศฯ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

2. กลุ่มหรอืประเภทของบุคคลท่ีบริษทัฯ ท ำกำรเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใต้ประกาศฯ ฉบบันี้ กลุ่มหรอืประเภทของบุคคลที่บรษิทัฯ ท าการเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล
ประกอบดว้ย 

2.1 ลูกค้ำ ซึ่งหมายถึง บุคคลที่ซื้อสนิค้าและ/หรอืใช้บริการจากบรษิัทฯ และ/หรืออาจจะซื้อสินค้าและ/หรอื      
ใชบ้รกิารจากบรษิทัฯ หรอืบุคคลอื่นใดทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกนั อาท ิผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา 
ผู้เข้าร่วมการประมูล ผู้ใช้บริการเวบ็ไซต์ ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชนั ผู้ที่ติดต่อเพื่อขอรบัขอ้มูลหรอืขอรบั
บรกิารจากบรษิทัฯ และผูต้อบแบบสอบถามเกีย่วกบัสนิคา้และ/หรอืบรกิารของบรษิทัฯ เป็นตน้  

2.2 ผู้ท่ีเก่ียวข้องกบัลูกค้ำ ซึง่หมายถงึ บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งหรอืเป็นตวัแทนของลูกคา้ เช่น ผูบ้รหิาร กรรมการ 
พนักงาน ตวัแทน หรอืบุคลากรใด ๆ ของลูกค้าซึ่งเป็นนิติบุคคล และให้หมายความรวมถึงผูท้ี่ขอ้มูลส่วน
บุคคลปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการทีเ่กี่ยวขอ้ง อาท ิผู้จดัการ ผู้ส ัง่ซื้อ ผู้รบัสนิค้า 
และผูส้ ัง่จ่ายเชค็ เป็นตน้ 

3. วิธีท่ีบริษทัฯ เกบ็รวบรวมและรบัข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

3.1 บรษิทัฯ เกบ็รวบรวมและรบัขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดงันี้  

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีท่ำนให้ไว้กบับริษทัฯ โดยตรง 

ท่านอาจใหข้อ้มลูสว่นบุคคลแก่บรษิทัฯ โดยตรง เช่น  

 เมื่อท่านกรอกแบบฟอรม์เอกสารต่าง ๆ หรอืช่องทางอื่น 
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 เมื่อท่านติดต่อสื่อสาร สอบถามขอ้มูล ให้ความเหน็หรอืค าติชมแก่บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการ
สื่อสารเป็นในรูปแบบลายลกัษณ์อกัษรหรือวาจา ผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชนั โทรศพัท์ 
อเีมล โทรสาร ไปรษณีย ์การพบปะกนัโดยตรง หรอืโดยวธิกีารอื่นใด 

 เมื่อท่านแสดงเจตนาเพื่อซือ้สนิค้าหรอืใชบ้รกิารจากบรษิทัฯ เขา้ท าสญัญากบับรษิทัฯ หรอืส่ง
มอบเอกสารต่าง ๆ ซึง่มขีอ้มลูสว่นบุคคลปรากฏอยู่มาใหแ้กบ่รษิทัฯ และ 

 เมื่อท่านเขา้ร่วมกจิกรรมทางการตลาด การจบัสลากชงิโชค งานอเีวน้ท ์หรอืกจิกรรมอื่น ๆ ที่
จดัขึน้โดยหรอืในนามของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ เกบ็รวบรวมจำกท่ำนโดยอตัโนมติั 

บรษิทัฯ อาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านโดยอตัโนมตัผิ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การใชคุ้กกี ้
(Cookies) หรอืเทคโนโลยอีื่น ๆ ทีค่ลา้ยคลงึกนั รายละเอยีดเพิม่เตมิตดิต่อ 02-035-5440 

(ค) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ ได้รบัมำจำกบุคคลภำยนอก 

บรษิทัฯ อาจไดร้บัขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านมาจากบุคคลภายนอก เช่น  

 การเกบ็ขอ้มูลจากผู้ให้บรกิารต่าง ๆ ของบรษิัทฯ อาท ิผู้ให้บรกิารเวบ็ไซต์ ผู้ให้บรกิารแอป
พลเิคชนั ผูใ้หบ้รกิารพืน้ทีพ่าณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์(E-Commerce) ผูใ้หบ้รกิารศนูยบ์รกิารขอ้มูล
ลูกค้า (Call Center) ผู้ให้บริการประชาสมัพันธ์และแนะน าสินค้า /บริการ และผู้ให้บริการ
รวบรวมขอ้มลู เป็นตน้ 

 ในบางกรณีบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ 
แหล่งขอ้มลูเกีย่วกบัธุรกจิของท่าน หรอืแหล่งขอ้มลูทางการคา้ ไม่ว่าท่านจะเป็นผูเ้ปิดเผยขอ้มลู
ส่วนบุคคลด้วยตนเองหรอืไดใ้หค้วามยนิยอมแก่ผู้ใดในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
ดงักล่าว 

3.2 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รบัการแจ้งถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบุใน
ประกาศฯ ฉบบันี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ วตัถุประสงคแ์ละฐานทางกฎหมายในการเกบ็รวบรวม ใช้ 
เปิดเผย และ/หรอื ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล หรอืหากเป็นกรณีทีก่ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่น
บุคคลก าหนดให้การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใดต้องได้รบัความยนิยอมจากท่าน บรษิัทฯ จะขอความ
ยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่าน  

3.3 ในกรณีทีบ่รษิทัฯ เกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านไวก้่อนวนัทีก่ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลมผีลใชบ้งัคบับรษิทัฯ จะเกบ็
รวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามวตัถุประสงคเ์ดมิทีบ่รษิทัฯ ไดแ้จง้ไวแ้ก่ท่านในการเกบ็
รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลซึ่งท่านมสีทิธยิกเลกิความยนิยอมโดยตดิต่อมายงับรษิัทฯ ตามรายละเอยีดการ
ตดิต่อทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 9 ของประกาศฯ ฉบบันี้ ทัง้นี้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการพจิารณาค าขอยกเลกิความ
ยนิยอมของท่านและด าเนินการตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลก าหนด 
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4. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีถกูเกบ็รวบรวม 

ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านทีถู่กเกบ็รวบรวมและประมวลผลภายใตป้ระกาศฯ ฉบบันี้ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูสว่นบุคคลทีท่่าน
ให้ไว้กบับรษิทัฯ โดยตรง หรอืขอ้มูลส่วนบุคคลที่บรษิทัฯ เกบ็รวบรวมจากท่านโดยอตัโนมตั ิหรอืขอ้มูลส่วนบุคคลที่
บรษิทัฯ ไดร้บัมาจากบุคคลภายนอก ไดแ้ก่ 

4.1 ข้อมูลส่วนตวั เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น วนั/เดอืน/ปีเกิด อายุ เพศ หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน      
รปูถ่าย ลายมอืชื่อ เป็นตน้ 

4.2 ข้อมูลกำรติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามบัตรประจ าตัวประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน สถานที่จ ัดส่งสนิค้า 
สถานทีจ่ดัสง่ใบแจง้หนี้ หมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร อเีมล ไอดผีูใ้ชส้ าหรบัไลน์แอปพลเิคชนั (Line ID) และ
ขอ้มลูผูท้ีส่ามารถตดิต่อได ้เป็นตน้ 

4.3 ข้อมูลเก่ียวกบัธุรกิจของลูกค้ำ เช่น รายละเอียดเกี่ยวกบัสถานประกอบการของลูกค้า (เช่น ชื่อ เลข
ทะเบยีน สถานทีต่ัง้ และขอ้มลูการตดิต่อ เป็นตน้) เลขทะเบยีนรถยนต ์และประเภทของรถยนต ์เป็นตน้ 

4.4 ข้อมูลเก่ียวกบัธรุกรรมกำรซ้ือขำย เช่น รหสัลูกคา้ รายละเอยีดการสัง่ซือ้ (อาท ิสนิคา้ทีต่้องการ จ านวน 
และคุณภาพ) และรายละเอยีดการร้องเรยีนเกีย่วกบัสนิคา้ (อาท ิวนัที่ส ัง่ซื้อสนิค้า ประเภทสนิค้า สาขาที่
เกีย่วขอ้ง และปัญหาทีพ่บ) เป็นตน้ 

4.5 ข้อมูลเก่ียวกบักำรช ำระเงิน เช่น จ านวนเงนิ วงเงนิสนิเชื่อ เงื่อนไขการช าระเงนิ เลขทีบ่ญัช ีขอ้มูลส่วน
บุคคลทีป่รากฏในใบแจง้หนี้ ใบก ากบัภาษ ีใบเสรจ็รบัเงนิ ใบส าคญัรบัเงนิ และใบหกับญัชเีงนิฝาก เป็นตน้ 

4.6 ข้อมูลท่ีใช้ประกอบเป็นหลกัฐำนในกำรลงทะเบียนเป็นลูกค้ำกบับริษทัฯ หรอืในกำรท ำธุรกรรมต่ำง ๆ 
เช่น ขอ้มลูสว่นบุคคลทีป่รากฏในส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ส าเนาทะเบยีนบา้น ส าเนาใบ
เปลีย่นชื่อนามสกุล ส าเนาใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน แบบฟอรม์ลงทะเบยีน ส าเนาเอกสารสทิธทิีด่นิ 
ใบขอเปิดหน้าบญัชลีูกคา้ เอกสารรบัรองบุคคลทีไ่ม่เกีย่วโยงกนั หนังสอืมอบอ านาจ ส าเนาหนังสอืรบัรอง
บรษิทั ส าเนาภพ.09/20 แผนที ่เอกสารหลกัประกนั (เช่น โฉนดทีด่นิ หนังสอืค ้าประกนัโดยธนาคาร (Bank 
Guarantee) และหนังสอืค ้าประกนัโดยบุคคล) สญัญาซือ้ขายหรอืสญัญาอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกรรม และ  
ใบสง่สนิคา้ เป็นตน้ 

4.7 ข้อมูลด้ำนเทคนิค เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขประจ าเครื่องคอมพวิเตอร์ (IP 
Address) และขอ้มลูทีบ่รษิทัฯ ไดเ้กบ็รวบรวมผ่านคุกกี ้(Cookies) หรอืเทคโนโลยอีื่นทีค่ลา้ยคลงึกนั เป็นตน้ 

4.8 ข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น พฤติกรรมหรอืแนวโน้มในการซื้อสนิค้าและ/หรอืบรกิาร บนัทกึเสยีงการสนทนา และ
บนัทกึภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวผ่านกลอ้งวงจรปิด (CCTV) เป็นตน้ 

5. วตัถปุระสงคแ์ละฐำนทำงกฎหมำยในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1 บรษิทัฯ ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวตัถุประสงค์ต่าง ๆ ภายใตฐ้านทางกฎหมาย ดงัต่อไปนี้ 
(รวมกนัเรยีกว่า “วตัถปุระสงคท่ี์ก ำหนด”) 
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(ก)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล แ ล ะ
ส ารวจพฤติกรรมของ
ลูกค้า หรอืบุคคลอื่นใดที่
มลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

 ฐานความยินยอม: การที่บริษัทฯ เป็นฝ่ายเข้าขอสมัภาษณ์
และสงัเกตพฤตกิรรมของลกูคา้ เพื่อขอเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่น
บุคคล หรือการซื้อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า  มาจาก
บุคคลภายนอก เพื่ อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลและส ารวจ
พฤตกิรรมของลกูคา้ หรอืบุคคลอื่นใดทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั 
บริษัทฯ จะด าเนินการโดยอาศัยความยินยอมที่ได้รับจาก
ลกูคา้ หรอืบุคคลอื่นใดทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

(ข)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
คดัเลอืกผูเ้ขา้ร่วมประมูล
การขายสนิคา้ของบรษิทัฯ 
และการบรหิารจดัการใด 
ๆ  ที่ เ กี่ ย วข้องกับการ
ประมลูขายสนิคา้ 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลของผู้เขา้ร่วมการประมูลหรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัผู้ที่
เขา้ร่วมการประมูล (ในกรณีทีผู่เ้ขา้ร่วมประมูลเป็นนิตบิุคคล) 
เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการ
บรหิารจดัการประมูลขายสนิคา้ของบรษิทัฯ และกระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น การพิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าร่วม
ประมูล การติดต่อสื่อสาร การสรุปผลการประมูล และการ
รวบรวมหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูช้นะการประมลู เป็นตน้ 

 ฐานสญัญา: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วม
การประมูลเป็นการจ าเป็นเพื่อการเข้าสญัญากับผู้เข้าร่วม
ประมูล หากผูเ้ขา้ร่วมประมลูชนะการประมลู ตลอดจนการซือ้
ขายสนิคา้กบัผูท้ีช่นะการประมลู เป็นตน้ 

(ค)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ลงทะเบียนการสมัคร
ส ม า ชิ ก ห รื อ ก า ร
ลงทะเบยีนเพื่อเปิดบญัชี
ลูกค้า หรอืบุคคลอื่นใดที่
มลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

 ฐานสญัญา: การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ หรอื
บุคคลอื่นใดทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั เป็นการจ าเป็นเพื่อใชใ้น
การด าเนินการตามค าขอของลูกค้า หรือบุคคลอื่นใดที่มี
ลกัษณะคลา้ยคลงึกนั ส าหรบัการลงทะเบยีนสมคัรสมาชกิเป็น
ลูกค้ารายใหม่หรอืการเปิดบญัชลีูกค้า ผ่านทางเวบ็ไซต์หรอื
ช่องทางการใหบ้รกิารต่าง ๆ ของบรษิทัฯ 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: ในกรณีที่ลูกค้า หรือ
บุคคลอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เป็นนิติบุคคล การ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัลูกค้า หรอื
บุคคลอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เป็นการจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการด าเนินธุรกิจของ     
บรษิทัฯ เช่น การจดัการบญัช ีและการตรวจสอบยนืยนัตวัตน
ของลกูคา้ เป็นตน้ 
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(ง)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินการเขา้ท าสญัญา 
และการวางหลกัประกนั 

 ฐานสญัญา: การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ หรอื
บุคคลอื่นใดทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั เป็นการจ าเป็นเพื่อการ
เขา้ท าสญัญา และกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเขา้
ท าสญัญา เช่น การตรวจสอบหลกัฐานประกอบการท าสญัญา  
การพจิารณาวงเงนิสนิเชื่อ และการวางหลกัประกนั เป็นตน้ 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: ในกรณีที่ลูกค้า หรือ
บุคคลอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เป็นนิติบุคคล การ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องกบัลูกค้าหรอื
ของบุคคลอื่นใดทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั เป็นการจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการด าเนินธุรกิจของ     
บรษิัทฯ เช่น การบรหิารจดัการสญัญา การตรวจสอบยนืยนั
ตวัตนของลกูคา้ และการพจิารณาคุณสมบตัลิกูคา้ เป็นตน้ 

(จ)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
บริหารจัดการค าสัง่ซื้อ
จากลูกค้า หรอืบุคคลอื่น
ใดที่มีลักษณะคล้ายคลึง
กนั 

 ฐานสญัญา: การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ หรอื
บุคคลอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เป็นการจ าเป็นเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายและบริการ ซึ่งลูกค้าหรือ
บุคคลอื่นใดที่มลีกัษณะคล้ายคลึงกนัเป็นคู่สญัญา เช่น การ
สัง่ซื้อผ่านช่องทางใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางของบริษัทฯ 
โดยตรง หรอืช่องทางของบุคคลทีส่าม อาท ิณ จุดขาย ผ่าน
เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันบริษัทฯ ผ่านศูนย์บริการข้อมูล
ลกูคา้ (Call Center) หรอืช่องทางอื่น ๆ เป็นตน้  

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: ในกรณีที่ลูกค้า หรือ
บุคคลอื่ น ในลักษณะคล้ายคลึงกันเ ป็นนิติบุคคล การ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องกบัลูกค้าหรอื
ของบุคคลอื่นในลักษณะคล้ายคลึงกัน เป็นการจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการด าเนินธุรกิจของ   
บริษัทฯ เช่น การบริหารจัดการค าสัง่ซื้อจากลูกค้า และ       
การตรวจสอบยนืยนัตวัตนของลกูคา้ เป็นตน้ 

(ฉ)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
จดัเตรยีมสนิค้าและ/หรอื
บริการ และด าเนินการ
อื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง  

 ฐานสญัญา: การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ หรอื
บุคคลอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เป็นการจ าเป็นเพื่อ
ปฏิบัติตามสัญญาซึ่งลูกค้า หรือบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกนัเป็นคู่สญัญา เช่น การจดัส่งสนิค้า การวางบลิ 
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การยนืยนัยอดหนี้คา้งช าระ และการจดัสง่ใบเสรจ็รบัเงนิใหแ้ก่
ลกูคา้ หรอืบุคคลอื่นใดทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั เป็นตน้ 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: ในกรณีที่ลูกค้า หรือ
บุ คคลอื่ น ใ ดที่ มีลักษณะคล้ ายคลึง กัน เ ป็นนิ ติบุ คคล                
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องกบัลูกค้า
หรอืของบุคคลอื่นใดทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั เป็นการจ าเป็น
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการด าเนินธุรกจิของ
บรษิทัฯ เช่น การตดิต่อสือ่สารกบัลกูคา้ เป็นตน้ 

(ช)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ด า เ นิ น ก า ร แ ก้ ไ ข
เปลีย่นแปลงรายละเอยีด
เกี่ยวกับลูกค้าในระบบ
ของบรษิทัฯ  

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลของลูกคา้ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัลูกคา้หรอืบุคคลอื่นใดที่
มลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ในการอ านวยความสะดวกแก่ ลู ก ค้ า                   
ผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัลูกคา้ หรอืบุคคลอื่นใดทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึ
กนั ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดเกีย่วกบัลูกค้าหรอื
บุคคลอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ในระบบของบริษัทฯ     
ใหม้คีวามถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบรูณ์ และไม่ก่อใหเ้กดิความ
เขา้ใจผดิ 

(ซ)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
รับ เรื่ องร้อง เรียนจาก
ลูกค้า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ลูกค้า หรอืบุคคลอื่นใดที่
มลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลของลูกค้า หรอืบุคคลอื่นใดที่มลีกัษณะคล้ายคลึง
กนั เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายในการ
อ านวยความสะดวกแก่ลูกค้า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า หรือ
บุคคลอื่นใดทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั ในการรอ้งเรยีน หรอืยื่น
ขอ้เสนอแนะจากลูกคา้ หรอืบุคคลอื่นใดทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึ
กนั เพื่อเป็นการพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ 

(ฌ)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ประชาสัมพันธ์และเพื่อ
กิจกรรมทางการตลาด
ของบรษิทัฯ 

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

(ญ)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
วิ เ ค ร า ะห์ ก า ร ใ ช้ ง า น

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มูล
สว่นบุคคลของท่านจากการใชง้านเวบ็ไซต ์แอปพลเิคชนั หรอื
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เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน 
หรือช่องทางอื่น ๆ ของ
ท่าน เพื่อพฒันาคุณภาพ
การใหบ้รกิารของบรษิทัฯ 
หรอืเพื่อวตัถุประสงคท์าง
การตลาด 

ช่องทางอื่น ๆ เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์ชอบดว้ยกฎหมาย
ของบรษิัทฯ ในการด าเนินธุรกจิและการพฒันาคุณภาพการ
ให้บรกิารของบรษิัทฯ เช่น การปรบัปรุงเวบ็ไซต์ แอปพลเิค
ชนั หรอืช่องทานอื่น ๆ การพฒันาคุณภาพสนิค้าและบรกิาร 
ตลอดจนการแก้ไขขอ้บกพร่องและปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
กบัสนิคา้และบรกิาร 

 ฐานความยินยอม: ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมและ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อน ามาวิเคราะห์
พฤตกิรรมและท าโฆษณาแบบเจาะจงตามพฤตกิรรมของท่าน
หรอืท าการตลาดแบบตรง หรอืในกรณีทีก่ฎหมายว่าดว้ยการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนดให้ต้องได้รบัความยนิยอม
จากท่าน บริษัทฯ จะด าเนินการโดยอาศัยความยินยอมที่
ไดร้บัจากท่าน 

(ฎ)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ติดต่อสื่อสาร กับลูกค้า 
ห รื อ บุ ค ค ล อื่ น ใ ด ที่ มี
ลกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มูล
สว่นบุคคลเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 
ในการตดิต่อสือ่สารกบัท่าน เกีย่วกบัการใหบ้รกิารต่าง ๆ ของ
บรษิทัฯ เช่น การด าเนินการตามค าขอใชบ้รกิาร การตอบขอ้
ซกัถาม หรอืขอ้เสนอแนะของท่าน เป็นตน้ 

(ฏ)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ และค าสัง่โดย
ชอบด้วยกฎหมายของ
หน่วยงานของรัฐและ
เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 

 ฐานกฎหมาย: เพื่อการปฏิบตัิตามกฎหมายซึ่งบงัคบัใช้กบั
บรษิทัฯ อาท ิกฎหมายว่าดว้ยภาษอีากร กฎหมายว่าดว้ยการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และค าสัง่โดยชอบด้วยกฎหมาย
ของหน่วยงานของรฐัและเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ส านกังาน
คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล เป็นตน้ 

(ฐ)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ก่อตัง้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย การปฏบิตัติาม
หรอืการใช้สทิธเิรยีกร้อง
ตามกฎหมาย หรือการ
ย ก ขึ้ น ต่ อ สู้ ซึ่ ง สิ ท ธิ
เรยีกรอ้งของบรษิทัฯ  

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลเป็นการจ าเป็นเพื่อการก่อตัง้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสูซ้ึง่สทิธเิรยีกรอ้งของบรษิทัฯ ใน
ขัน้ตอนต่าง ๆ ตามกฎหมาย เช่น การสอบสวนและ/หรอืการ
ไต่สวนโดยเจ้าหน้าที่รฐั  การเตรยีมคด ีการด าเนินคด ีและ/
หรอืการต่อสูค้ดใีนชัน้ศาล เป็นตน้ 



 

บริษทั ซี.พี.คอนซูเมอรโ์พรดกัส ์จ ำกดั  
C.P. Consumer Products Company Limited   
36 ถนนรามอนิทรา แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรุงเทพมหานคร 10510  
 

 

 8 

ล ำดบั วตัถปุระสงคท่ี์ก ำหนด ฐำนทำงกฎหมำยในกำรประมวลผล 

(ฑ)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ตรวจสอบดูแลความสงบ
เรยีบรอ้ยและรกัษาความ
ปลอดภยัของบุคคล และ 
ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มูล
สว่นบุคคลเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 
ในการตรวจสอบดูแลความสงบเรียบร้อยและรักษาความ
ปลอดภยัในทรพัยส์นิของบรษิทัฯ หรอืการใช้ภาพบนัทกึจาก
กลอ้งวงจรปิด (CCTV) เพื่อป้องกนัการสญูหาย หรอืเสยีหาย
ในทรพัย์สนิของบรษิัทฯ หรอืใช้เพื่อติดตามเอาคนืทรพัย์สนิ 
หรอืเรยีกให้ชดใช้ค่าเสยีหาย ในกรณีที่มกีารท าให้ทรพัย์สนิ
ของบรษิทัฯ สญูหาย หรอืเสยีหาย เป็นตน้ 

 ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
สุขภาพของบุคคล: การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นการ
จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบดูแล ป้องกนั หรอืระงบั
เหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
สขุภาพของบุคคล 

(ฒ)  เพื่อการด าเนินการใด ๆ 
ที่ จ า เ ป็ น แ ล ะ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อท่าน หรือ
เกี่ ย วข้อง โดยตรงกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด     
ใด ๆ ขา้งตน้ 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์ชอบด้วยกฎหมาย
ของบรษิทัฯ ในการด าเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็นของบรษิทัฯ และ/
หรือเ ป็นประโยชน์ต่อท่าน หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
วตัถุประสงคท์ีก่ าหนดขา้งตน้ 

ทัง้นี้ หากเป็นกรณีทีก่ฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองขอ้มูลส่วน
บุคคลก าหนดให้การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใดตอ้งไดร้บั
ความยนิยอมจากท่าน บรษิทัฯ จะขอความยนิยอมโดยชดัแจง้
จากท่าน 

(ณ)  เพื่อวตัถุประสงคอ์ื่น ๆ ที่
บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่าน
ทราบ  

 บรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบถงึวตัถุประสงคอ์ื่นใดอนัเป็นเหตุ
ให้บริษัทฯ ต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
นอกเหนือไปจากวตัถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ขา้งต้น หรอืเมื่อ
บรษิทัฯ มกีารเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคเ์ดมิทีก่ าหนดไว ้ 

ทัง้นี้ หากเป็นกรณีทีก่ฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองขอ้มูลส่วน
บุคคลก าหนดให้การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใดตอ้งไดร้บั
ความยนิยอมจากท่าน บรษิทัฯ จะขอความยนิยอมโดยชดัแจง้
จากท่าน 

5.2 เน่ืองจากขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านทีบ่รษิทัฯ จะด าเนินการประมวลผลเพื่อวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดตามขอ้ 5.1 
ข้างต้นในส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายหรือสญัญาหรือมีความจ าเป็นเพื่อเขา้ท า
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สญัญากบัท่าน เป็นขอ้มูลทีจ่ าเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว หากท่านไม่ประสงคท์ีจ่ะใหข้อ้มูลสว่น
บุคคลดงักล่าวแก่บรษิทัฯ  อาจมผีลกระทบทางกฎหมาย หรอือาจท าให้บรษิัทฯ ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่
ภายใต้สญัญาทีไ่ด้เขา้ท ากบัท่าน หรอืไม่สามารถเขา้ท าสญัญากบัท่านได้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีดงักล่าว 
บรษิทัฯ อาจมคีวามจ าเป็นต้องปฏเิสธการเขา้ท าสญัญากบัท่าน หรอืยกเลกิการซือ้ขายหรอืการใหบ้รกิารที่
เกีย่วขอ้งกบัท่าน ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น 

5.3 ในกรณีทีบ่รษิทัฯ จะด าเนินการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านในลกัษณะ และ/หรอืเพื่อวตัถุประสงคท์ี่
ไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ทีร่ะบุไวข้า้งต้น บรษิทัฯ จะจดัใหม้นีโยบายหรอืประกาศเกีย่วกบัการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลเพิม่เตมิ และ/หรอืมหีนังสอืไปยงัท่านเพื่ออธบิายการประมวลผลขอ้มูลในลกัษณะดงักล่าว 
โดยท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องร่วมกบัประกาศฯ ฉบับนี้  และ/หรือหนังสอื
ดงักล่าว (แลว้แต่กรณี) 

6. กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

6.1 บรษิทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน ภายใตว้ตัถุประสงคท์ีก่ าหนดและตามหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมาย
ก าหนด ใหแ้ก่บุคคลและหน่วยงานดงัต่อไปนี้ 

(ก) บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร และบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Group) ทัง้นี้              
ให้หมายความรวมถึงผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และ/หรือบุคลากรภายในของบรษิัท
ดงักล่าวเท่าทีเ่กีย่วขอ้ง และตามความจ าเป็นเพื่อการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 

(ข) คู่คา้ทางธุรกจิ ผูใ้หบ้รกิาร และผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทีบ่รษิทัฯ มอบหมายหรอืว่าจา้งใหท้ า
หน้าที่บรหิารจดัการ/ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่บรษิัทฯ ในการให้บรกิารต่าง ๆ เช่น การ
ใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บรกิารเกบ็บนัทกึขอ้มลู บรกิารช าระเงนิ บรกิารรบัสง่ไปรษณีย ์
บรกิารรบัสง่พสัดุ บรกิารจดัพมิพ ์บรกิารวเิคราะหข์อ้มลู บรกิารท าการวจิยั บรกิารท าการตลาด หรอื
บรกิารอื่น ใดทีอ่าจเป็นประโยชน์ต่อท่าน หรอืเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  

(ค) ทีป่รกึษาของบรษิทัฯ อาท ิทีป่รกึษากฎหมาย ทนายความ ผูต้รวจสอบบญัช ีหรอืผูเ้ชีย่วชาญอื่นใด 
ทัง้ภายในและภายนอกของบรษิทัฯ 

(ง) หน่วยงานของรฐัที่มหีน้าที่ก ากบัดูแลตามกฎหมาย หรอืที่ร้องขอให้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดย
อาศยัอ านาจตามกฎหมาย หรอืที่เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการทางกฎหมาย หรอืที่ได้รบัอนุญาตตาม
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง อาท ิกรมสรรพากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ ส านักงาน
คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาต ิส านกังานอยัการสงูสดุ และศาล เป็นตน้ 

(จ) บุคคลหรอืหน่วยงานอื่นใดทีท่่านใหค้วามยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรอื
หน่วยงานนัน้ ๆ อาทิ การเปิดเผยการประมวลภาพกิจกรรมตามช่องทางสื่อต่าง ๆ ของบรษิัทฯ 
ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป 
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6.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กบับุคคลอื่น จะด าเนินการภายใต้วตัถุประสงค์ที่ก าหนด หรือ
วตัถุประสงคอ์ื่นทีก่ฎหมายก าหนดใหก้ระท าไดเ้ท่านัน้ ในกรณีทีก่ฎหมายก าหนดว่าต้องไดร้บัความยนิยอม
จากท่าน บรษิทัฯ จะขอความยนิยอมจากท่านก่อน 

6.3 ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทีไ่ดเ้ปิดเผยและเพื่อปฏบิตัติามมาตรฐานและหน้าทีก่ารคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล 
ตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านไปต่างประเทศ บรษิทัฯ จะด าเนินการเพื่อท าใหแ้น่ใจว่าประเทศปลายทาง องคก์ารระหว่าง
ประเทศ หรอืผูร้บัขอ้มลูในต่างประเทศนัน้มมีาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลทีเ่พยีงพอหรอืเพื่อท าให้
แน่ใจว่าการส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ฎหมายว่าดว้ย
การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลก าหนด โดยในบางกรณี บรษิทัฯ อาจขอความยนิยอมของท่านส าหรบัการสง่
หรอืโอนขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศดงักล่าว 

7. ระยะเวลำเกบ็รกัษำข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จ าเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดในการ
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลนัน้ ๆ โดยระยะเวลาเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลจะเปลีย่นแปลงไปโดยขึน้อยู่กบัวตัถุประสงคท์ี่
ก าหนดในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้ ๆ นอกจากนี้ บรษิทัฯ จะเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที่
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งก าหนด (ถ้าม)ี โดยค านึงถงึอายุความตามกฎหมายส าหรบัการด าเนินคดทีี่อาจเกดิขึน้จากหรอื
เกีย่วขอ้งกบัเอกสารหรอืขอ้มูลส่วนบุคคลที่บรษิทัฯ เกบ็รวบรวมไวใ้นแต่ละรายการ และโดยค านึงถงึแนวปฏบิตัิของ
บรษิทัฯ และของภาคธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งส าหรบัขอ้มลูสว่นบุคคลแต่ละประเภทเป็นส าคญั 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 10 ปี นับแต่วนัทีน่ิตสิมัพนัธร์ะหว่างท่านกบั
บรษิทัฯ สิน้สดุลง อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ อาจเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเกนิกว่าระยะเวลาดงักล่าว
หากกฎหมายอนุญาตหรอืการเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวจ าเป็นต่อการก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งทางกฎหมายของ
บรษิทัฯ 

หลงัจากครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัฯ จะลบหรอืท าลายขอ้มลูสว่นบุคคลดงักล่าว จากการจดัเกบ็หรอื
ระบบของบรษิทัฯ และของบุคคลอื่นซึง่ใหบ้รกิารแก่บรษิทัฯ (ถ้าม)ี หรอืท าใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มลูทีไ่ม่
สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่จะเป็นกรณีที่บริษัทฯ สามารถเก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ต่อไปตามที่
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด ทัง้นี้ ส าหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัระยะเวลาเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถตดิต่อมายงับรษิทัฯ ตามรายละเอยีดการตดิต่อที่
ระบุไวใ้นขอ้ 9 ของประกาศฯ ฉบบันี้ 

8. สิทธิต่ำง ๆ ของท่ำนเก่ียวกบัข้อมูลส่วนบุคคล 

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ ภายใต้
หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ทัง้นี้ หากท่านประสงคท์ีจ่ะขอใช้
สทิธขิองท่าน ท่านสามารถตดิต่อมายงับรษิทัฯ ตามรายละเอยีดการตดิต่อในขอ้ 9 ของประกาศฯ ฉบบันี้ 
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8.1 สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสทิธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บรษิัทฯ ท าส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าว 
ใหแ้ก่ท่าน ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลก าหนด 

8.2 สิทธิในกำรโอนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมสีทิธทิีจ่ะขอรบัขอ้มลูส่วนบุคคลเกีย่วกบัท่าน รวมถงึมสีทิธขิอใหส้่งหรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน
ไปยงัผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถท าได้ ทัง้นี้ ตามที่
กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลก าหนด 

8.3 สิทธิในกำรคดัค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมสีทิธขิอคดัค้านการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ขอ้มลูสว่นบุคคลก าหนด 

8.4 สิทธิในกำรลบข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านอาจขอใหบ้รษิทัฯ ลบ ท าลายหรอืท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มูลทีไ่ม่สามารถระบุตวับุคคล
ไดใ้นกรณีทีก่ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลก าหนด 

8.5 สิทธิในกำรระงบักำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสทิธิขอให้บริษัทฯ ระงบัการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลก าหนด 

8.6 สิทธิในกำรแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกูต้อง 

ท่านมสีทิธขิอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหถู้กตอ้ง หากขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านนัน้ไม่ถูกตอ้ง ไม่เป็น
ปัจจุบนั ไม่ครบถว้นสมบรูณ์ หรอืก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 

8.7 สิทธิท่ีจะเพิกถอนควำมยินยอม 

ในกรณีทีบ่รษิทัฯ อาศยัความยนิยอมของท่านในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลฯ ของท่าน ท่านมสีทิธใิน
การเพกิถอนความยนิยอมในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลทีท่่านไดใ้หค้วามยนิยอมกบับรษิทัฯ ได ้

8.8 สิทธิในกำรยื่นข้อรอ้งเรียน 

หากท่านมคีวามกงัวลหรอืมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัแนวทางการปฏบิตัขิองบรษิทัฯ เกีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของ
ท่าน โปรดตดิต่อบรษิทัฯ โดยใชร้ายละเอยีดการตดิต่อตามขอ้ 9 ของประกาศฯ ฉบบันี้ ทัง้นี้ ในกรณีทีม่เีหตุ
ให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯ ได้ท าการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิยื่นข้อ
รอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการผูเ้ชีย่วชาญทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตาม
ระเบยีบและวธิกีารตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลก าหนด 



 

บริษทั ซี.พี.คอนซูเมอรโ์พรดกัส ์จ ำกดั  
C.P. Consumer Products Company Limited   
36 ถนนรามอนิทรา แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรุงเทพมหานคร 10510  
 

 

 12 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการพจิารณาค ารอ้งขอใชส้ทิธขิองท่านและด าเนินการตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบุคคลก าหนด 

9. วิธีกำรติดต่อบริษทัฯ  

บรษิทัฯ ไดม้อบหมายให ้บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) เป็นผูป้ระสานงานเกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลของบรษิัทฯ ในกรณีที่ท่านมขีอ้สงสยัใด ๆ หรอืต้องการใช้สทิธขิองท่านตามที่ก าหนดไว้ในประกาศฯ นี้    
ท่านสามารถตดิต่อบรษิทัฯ ผ่านช่องทาง ดงันี้ 

 บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์ำหำร จ ำกดั (มหำชน) 

อเีมล: ccooffice@cpf.co.th 
สถานทีต่ดิต่อ: เลขที ่313 อาคารซ.ีพ.ีทาวเวอร ์ ชัน้ 12 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 

10500 

 เจ้ำหน้ำท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) 

อเีมล: dpooffice@cpf.co.th 
สถานทีต่ดิต่อ: เลขที ่313 อาคารซ.ีพ.ีทาวเวอร ์ ชัน้ 12 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 

10500 

10. กำรเปล่ียนแปลงประกำศฯ ฉบบัน้ี 

บรษิทัฯ อาจท าการเปลีย่นแปลงประกาศฯ ฉบบันี้เป็นครัง้คราว เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงใด ๆ ทีเ่กีย่วกบั
การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องก าหนด โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศฯ ที่ส าคัญใด ๆ พร้อมกบั 
ประกาศฯ ฉบบัปรบัปรุง ผ่านช่องทางทีเ่หมาะสม ทัง้นี้ บรษิทัฯ ขอแนะน าใหท้่านตรวจสอบการเปลีย่นแปลงประกาศฯ 
ฉบบันี้เป็นระยะ ๆ 

ใหป้ระกาศฯ ฉบบันี้มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2563 

* * * 


