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ประกำศเก่ียวกบักำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)  
ส ำหรบักระบวนกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัคู่ค้ำของบริษทั 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 าหรับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าของบริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์โพรดักส์ จ ากัด
(“ประกำศฯ”) ฉบบันี้ขึน้ เพื่ออธบิายให้ท่านทราบถงึวธิีการที่บรษิัทฯ 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 การลบ หรอืการท 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 ผู้ท่ีคำดว่ำจะเป็นคู่ค้ำ ซึ่งหมายถึง บุคคลที่อาจเป็นคู่ค้ากบับรษิัทฯ ทัง้ในกรณีที่บุคคลดงักล่าวได้แสดง
เจตนาจะเขา้ท าสญัญา และ/หรือจะลงทะเบยีนเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ และในกรณีที่บรษิัทฯ เป็นฝ่ายเกบ็
รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยการตดัสนิใจของบรษิทัฯ เอง อาท ิเจา้ของสนิคา้ ผูผ้ลติสนิคา้ ผูน้ าเขา้สนิคา้   
ผูจ้ดัหาสนิคา้ ผูร้บัจา้ง ผูใ้หบ้รกิาร ทีป่รกึษา ผูเ้ชีย่วชาญ นกัวชิาการ วทิยากร ผูท้ีจ่ะเขา้ท าธุรกจิแฟรนไชส ์
ผูท้ีส่นใจเขา้ร่วมโครงการธุรกจิ คู่สญัญา หรอืบุคคลอื่นใดทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั เป็นตน้ 

2.2 คู่ค้ำ ซึ่งหมายถึง บุคคลที่เขา้เสนอราคาเพื่อขายสนิค้า และ/หรอืใหบ้รกิารแก่บรษิทัฯ หรอืได้ลงทะเบยีน
เป็นคู่คา้กบัทางบรษิทัฯ หรอืมคีวามสมัพนัธอ์ื่นใดทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนักบับรษิทัฯ อาท ิ เจา้ของสนิคา้ 
ผูผ้ลติสนิคา้ ผูน้ าเขา้สนิคา้ ผูจ้ดัหาสนิคา้ ผูร้บัจา้ง ผูใ้หบ้รกิาร ทีป่รกึษา ผูเ้ชีย่วชาญ นักวชิาการ วทิยากร 
ผู้ท าธุรกจิแฟรนไชส ์ผู้เขา้ร่วมโครงการธุรกจิ คู่สญัญา หรอืบุคคลอื่นใดทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกนั  เป็นต้น 
และ  

2.3 ผู้ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ท่ีคำดว่ำจะเป็นคู่ค้ำหรือคู่ค้ำ ซึง่หมายถงึ บุคคลธรรมดาทีเ่กีย่วขอ้งหรอืเป็นตวัแทน
ของผูท้ีค่าดว่าจะเป็นคู่คา้หรอืคู่คา้ เช่น กรรมการ พนกังาน ตวัแทน หรอืบุคลากรของผูท้ีค่าดว่าจะเป็นคู่คา้
หรอืคู่คา้ซึง่เป็นนิตบิุคคล และใหห้มายความรวมถงึผูท้ีข่อ้มลูสว่นบุคคลปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิผูจ้ดัการ ผูส้ ัง่ซือ้ ผู้รบัสนิคา้ และผูส้ ัง่จ่ายเชค็ เป็นตน้ 
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3. วิธีท่ีบริษทัฯ เกบ็รวบรวมและรบัข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

3.1 บรษิทัฯ เกบ็รวบรวมและรบัขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดงันี้  

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีท่ำนให้ไว้กบับริษทัฯ โดยตรง 

ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ โดยตรง เช่น เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ      
หรอืช่องทางอื่น เมื่อท่านเขา้ท าสญัญากบับรษิทัฯ เมื่อท่านส่งมอบเอกสารและส าเนาเอกสารต่าง ๆ 
ซึง่มขีอ้มูลส่วนบุคคลปรากฏอยู่มาใหก้บับรษิทัฯ เมื่อท่านสอบถามขอ้มูล ใหค้วามเหน็ หรอืค าตชิม 
หรอืสง่ขอ้รอ้งเรยีนต่อบรษิทัฯ ทางโทรศพัท ์อเีมล โทรสาร ทางไปรษณีย ์หรอืแอปพลเิคชนั เป็นตน้ 

(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ เกบ็รวบรวมจำกท่ำนโดยอตัโนมติั 

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

(ค) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ ได้รบัมำจำกบุคคลภำยนอก 

บรษิทัฯ อาจไดร้บัขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านมาจากบุคคลภายนอก หรอืในบางกรณีบรษิทัฯ อาจเกบ็
รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านจากแหล่งขอ้มลูสาธารณะ แหล่งขอ้มลูเกีย่วกบัธุรกจิของท่าน หรอื 
แหล่งขอ้มลูทางการคา้ เป็นตน้ 

3.2 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รบัการแจ้งถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบุใน
ประกาศฯ ฉบบันี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ วตัถุประสงคแ์ละฐานทางกฎหมายในการเกบ็รวบรวม ใช้ 
เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองขอ้มูล     
ส่วนบุคคลก าหนดให้การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใดต้องได้รบัความยนิยอมจากท่าน บรษิัทฯ จะขอ
ความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่าน 

3.3 ในกรณีที่บรษิัทฯ เกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวนัที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล   
ส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการเกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลมผีลใช้บงัคบั  บรษิทัฯ     
จะเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของท่านต่อไปตามวตัถุประสงคเ์ดมิทีบ่รษิทัฯ ไดแ้จง้ไวแ้ก่ท่านในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลซึ่งท่านมสีทิธยิกเลกิความยนิยอม โดยตดิต่อมายงับรษิทัฯ ตามรายละเอยีด
การตดิต่อทีร่ะบุไว้ในขอ้ 9 ของประกาศฯ ฉบบันี้ ทัง้นี้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการพจิารณาค าขอยกเลกิ
ความยนิยอมของท่านและด าเนินการตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลก าหนด  

4. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีถกูเกบ็รวบรวม 

ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านทีถู่กเกบ็รวบรวมและประมวลผลภายใตป้ระกาศฯ ฉบบันี้ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูสว่นบุคคลทีท่่าน
ให้ไว้กบับรษิทัฯ โดยตรง หรอืขอ้มูลส่วนบุคคลที่บรษิทัฯ เกบ็รวบรวมจากท่านโดยอตัโนมตั ิหรอืขอ้มูลส่วนบุคคลที่
บรษิทัฯ ไดร้บัมาจากบุคคลภายนอก ไดแ้ก่ 

4.1 ข้อมูลส่วนตวั เช่น ชื่อ นามสกุล วนั/เดอืน/ปีเกดิ อายุ เพศ หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน รปูถ่าย และ
ลายมอืชื่อ เป็นตน้ 
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4.2 ข้อมูลกำรติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศยั หมายเลขโทรศพัท์ โทรสาร อเีมล ไอดผีู้ใช้ส าหรบัไลน์แอปพลเิคชนั 
(Line ID) และขอ้มลูผูท้ีส่ามารถตดิต่อได ้เป็นตน้ 

4.3 ข้อมูลเก่ียวกบัธรุกิจ เช่น ขอ้มูลส่วนบุคคลทีป่รากฏในส าเนาทะเบยีนพาณิชย ์ส าเนาเอกสารสทิธ ิแผนที ่
ละตจิดูและลองจจิดูของฟารม์ เงื่อนไขการคา้ เลขทะเบยีนรถยนต ์และชนิดของรถยนต ์เป็นตน้ 

4.4 ข้อมูลเก่ียวกบัธุรกรรมกำรซ้ือขำย เช่น รหสัคู่ค้า รายละเอยีดของสนิค้าที่ต้องการ (อาท ิน ้าหนักสุทธ ิ
ความชืน้ และคุณภาพของวตัถุดบิ) เลขทีใ่บรบัสนิคา้ชัว่คราว รายละเอยีดการส่งสนิค้าและวตัถุดบิ เลขที่
ตรวจสอบยอ้นกลบั (ระบบ Traceability) เลขทีบ่ญัช ีและจ านวนเงนิ เป็นตน้ 

4.5 ข้อมูลท่ีใช้ประกอบเป็นหลกัฐำนในกำรลงทะเบียนเป็นคู่ค้ำกบับริษทัฯ หรอืในกำรท ำธุรกรรมต่ำง ๆ 
เช่น ขอ้มูลส่วนบุคคลทีป่รากฏในส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาหนังสอืเดนิทาง ส าเนาใบเปลีย่นชื่อนามสกุล 
ส าเนาทะเบยีนบา้น ส าเนาใบอนุญาตขบัขี ่ส าเนาใบคู่มอืจดทะเบยีนรถยนต ์เลขทะเบยีนรถยนต ์ชนิดของ
รถยนต์ ส าเนาโฉนดที่ดิน ส าเนาหนังสือมอบอ านาจ ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท ส าเนาภพ.09/20            
ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เช็คและต้นขัว้เช็ค ใบส าคัญจ่าย ส าเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความ และ        
ส าเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชพีหรอืธุรกจิต่าง ๆ เป็นตน้ 

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

4.7 ข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น บันทึกเสียงการสนทนา และบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องวงจรปิด 
(CCTV) เป็นตน้ 

5. วตัถปุระสงคแ์ละฐำนทำงกฎหมำยในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1 บรษิทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวตัถุประสงค์ต่าง ๆ ภายใต้ฐานทางกฎหมายดงัต่อไปนี้ 
(รวมกนัเรยีกว่า “วตัถปุระสงคท่ี์ก ำหนด”) 

ล ำดบั วตัถปุระสงคท่ี์ก ำหนด ฐำนทำงกฎหมำยในกำรประมวลผล 

(ก)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
รวบรวมรายชื่อผูท้ีค่าดวา่
จะเป็นคู่คา้ หรอืบุคคลอื่น
ใดที่มีลักษณะคล้ายคลึง
กนั ส าหรบัการจดัซื้อจดั
จา้งของบรษิทัฯ 

 ฐานสญัญา: ในกรณีทีผู่ท้ ีค่าดว่าจะเป็นคู่คา้มคีวามประสงคจ์ะ
เขา้ท าสญัญาซื้อขายหรอืให้บรกิารกบับรษิัทฯ โดยเป็นฝ่าย
ยื่นค าขอหรอืใหข้อ้มลูสว่นบุคคลกบัทางบรษิทัฯ เอง 

 ฐานความยินยอม: ในกรณีที่ผู้ที่คาดว่าจะเป็นคู่ค้าไม่ได้มี      
ค าขอมายงับริษัทฯ ว่าประสงค์จะเข้าท าสญัญาซื้อขายหรอื
ให้บรกิารกบับรษิัทฯ  แต่บรษิัทฯ ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ส่วนบุคคลของผู้ที่คาดว่าจะเป็นคู่ค้า โดยการตัดสนิใจของ
บรษิทัฯ เอง (Own Initiative) 

(ข)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ลงทะเบียนผู้ที่คาดว่าจะ

 ฐานสญัญา: การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นการจ าเป็น
เพื่อใช้ในการด าเนินการตามค าขอของผูท้ีค่าดว่าจะเป็นคู่คา้ 
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เป็นคู่คา้ หรอืบุคคลอื่นใด
ทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

หรือบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อด าเนินการ
ลงทะเบียนเป็นคู่ค้า หรือการด าเนินการอื่นใดที่มีลักษณะ
คลา้ยคลงึกนั 

(ค)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
จั ด ท า ร า ย ง า น แ ล ะ
วิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ที่
จ า เ ป็น ต่อการด า เนิน
ธุรกจิของบรษิทัฯ 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มูล
สว่นบุคคลเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ การจัดท ารายงาน     
การขาย รายงานขอ้มลูการใหบ้รกิารต่าง ๆ เป็นตน้ 

(ง)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการ
คดัเลือกคู่ค้า หรือบุคคล
อื่ น ใ ด ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ
คลา้ยคลงึกนั   

 ฐานสญัญา: การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นการจ าเป็น
เพื่อใช้ในการด าเนินการตามค าขอเข้าเสนอราคาของคู่ค้าที่
เสนอราคา หรอืบุคคลอื่นใดทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั ก่อนเขา้
ท าสัญญาซื้อขาย สัญญาให้บริการ หรือสัญญาอื่นใดที่
เกีย่วขอ้งกบัการจดัซือ้จดัจา้งของบรษิทัฯ 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มูล
สว่นบุคคลเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย
ในการด าเนินธุรกจิและด าเนินการตามนโยบายการจดัซื้อจดั
จ้างของบรษิทัฯ เช่น การตรวจสอบขอ้มูลและคุณสมบตัขิอง    
คู่คา้ เป็นตน้ 

(จ)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ลงทะเบียนคู่ค้ารายใหม่ 
ห รื อ บุ ค ค ล อื่ น ใ ด ที่ มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน 
ตลอดจนการด าเนินการ
ตามค าขอต่าง ๆ ของ     
คู่ค้า หรอืบุคคลอื่นใดทีม่ี
ลกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

 ฐานสญัญา: การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นการจ าเป็น
เพื่อใช้ในการลงทะเบียนคู่ค้ารายใหม่ หรือบุคคลอื่นใดที่มี
ลกัษณะคลา้ยคลงึกนั ตลอดจนการด าเนินการตามค าขอต่าง 
ๆ ของคู่คา้ หรอืบุคคลอื่นใดทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัในระบบ
ของบริษัทฯ เช่น การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลของคู่ค้า      
เป็นตน้ 

(ฉ)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
จัดท าและการบริหาร
จัดการสัญญาระหว่าง
บรษิทัฯ กบัคู่สญัญาใด ๆ  

 ฐานสญัญา: การประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของคู่สญัญาเป็น
การจ าเป็นเพื่อใช้ในการด าเนินการตามค าขอของคู่สญัญา
ดงักล่าว ทีไ่ดแ้สดงเจตนาเขา้ท าสญัญากบับรษิทัฯ 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลของคู่ส ัญญา (หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือ
ตัวแทนของคู่สญัญา ในกรณีที่คู่สญัญาเป็นนิติบุคคล) เป็น
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การจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย ในการจดัท า
และการบรหิารจดัการสญัญาของบรษิทัฯ เช่น การตรวจสอบ
ยนืยนัตวัตนและคุณสมบตัขิองคู่สญัญา เป็นตน้ 

(ช)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ปฏิบตัิหน้าที่ตามสญัญา 
ซึ่งเข้าท ากับคู่ค้า หรือ
บุคคลอื่นใดที่มีลักษณะ
คลา้ยคลงึกนั  

 ฐานสญัญา: การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นการจ าเป็น
เพื่อใชใ้นการปฏบิตัหิน้าที่ตามสญัญา ซึง่เขา้ท ากบัคู่คา้ หรอื
บุคคลอื่นใดทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั เช่น การสัง่ซือ้สนิคา้หรอื
บรกิาร การตัง้หนี้และช าระราคาสนิคา้หรอืบรกิาร และการรบั
สนิคา้หรอืบรกิาร เป็นตน้ 

(ซ)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ตดิต่อสือ่สารกบัคู่คา้ หรอื
บุคคลอื่นใดที่มีลักษณะ
คลา้ยคลงึกนั 

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มูล
สว่นบุคคลเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย
ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจกับคู่ค้า หรือบุคคลอื่นใดที่มี
ลกัษณะคลา้ยคลงึกนั เช่น การตดิต่อประสานงานกบัคู่คา้หรอื
ตวัแทนของคู่คา้ เพื่อการรบัสนิคา้หรอืบรกิาร เป็นตน้ 

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

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

(ญ)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ก่อตัง้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย การปฏบิตัติาม
หรอืการใช้สทิธเิรยีกร้อง
ตามกฎหมาย หรือการ
ย ก ขึ้ น ต่ อ สู้ ซึ่ ง สิ ท ธิ
เรยีกร้องของบรษิัทฯ ใน
ขั ้น ต อน ต่ า ง  ๆ  ต า ม
กฎหมาย 

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

(ฎ)  เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ตรวจสอบดูแลความสงบ
เรยีบรอ้ยและรกัษาความ

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มูล
สว่นบุคคลเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย
ในการตรวจสอบดูแลความสงบเรียบร้อยและรักษาความ
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ปลอดภยัของบุคคล และ
ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ  

ปลอดภยัในทรพัยส์นิของบรษิทัฯ เช่น การใชภ้าพบนัทกึจาก
กลอ้งวงจรปิด (CCTV) เพื่อป้องกนัการสญูหาย หรอืเสยีหาย
ในทรพัย์สนิของบรษิัทฯ หรอืใช้เพื่อติดตามเอาคนืทรพัย์สนิ 
หรอืเรยีกให้ชดใช้ค่าเสยีหาย ในกรณีที่มกีารท าให้ทรพัย์สนิ
ของบรษิทัฯ สญูหาย หรอืเสยีหาย เป็นตน้ 

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

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

 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์ชอบดว้ยกฎหมายใน
การด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นของบริษัทฯ และ/หรือเป็น
ประโยชน์ต่อท่าน หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกบัวตัถุประสงค์ที่
ก าหนดขา้งตน้ 

ทัง้นี้ หากเป็นกรณีทีก่ฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองขอ้มูลส่วน
บุคคลก าหนดให้การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใดตอ้งไดร้บั
ความยนิยอมจากท่าน บรษิทัฯ จะขอความยนิยอมโดยชดัแจง้
จากท่าน 

(ฐ)  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
สญัญากบัท่าน เป็นขอ้มูลทีจ่ าเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว หากท่านไม่ประสงคท์ีจ่ะใหข้อ้มูลสว่น
บุคคลดงักล่าวแก่บรษิทัฯ  อาจมผีลกระทบทางกฎหมาย หรอือาจท าให้บรษิัทฯ ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่
ภายใต้สญัญาทีไ่ด้เขา้ท ากบัท่าน หรอืไม่สามารถเขา้ท าสญัญากบัท่านได้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีดงักล่าว 
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บรษิัทฯ อาจมคีวามจ าเป็นต้องปฏเิสธการเขา้ท าสญัญากบัท่าน หรอืยกเลกิการซื้อขายสนิคา้หรอืการให/้
การรบับรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัท่าน ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น 

5.3 ในกรณีทีบ่รษิทัฯ จะด าเนินการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านในลกัษณะ และ/หรอืเพื่อวตัถุประสงคท์ี่
ไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดขา้งตน้ 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 ให้
หมายความรวมถงึผูบ้รหิาร กรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง และ/หรอืบุคลากรภายในของบรษิทัดงักล่าว
เท่าทีเ่กีย่วขอ้ง และตามความจ าเป็นเพื่อการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 

(ข) คู่คา้ทางธุรกจิ ผูใ้หบ้รกิาร และผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทีบ่รษิทัฯ มอบหมายหรอืว่าจา้งใหท้ า
หน้าที่บริหารจัดการ/ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ ในการให้บริการต่าง ๆ เช่น        
การใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บรกิารบนัทกึขอ้มลู บรกิารช าระเงนิ บรกิารรบัสง่ไปรษณีย ์
บรกิารรบัส่งพสัดุ บรกิารจดัพมิพ์ บรกิารวเิคราะหข์อ้มูล บรกิารท าการวจิยั การท าการตลาด หรอื
บรกิารอื่นใดทีอ่าจเป็นประโยชน์ต่อท่าน หรอืเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  

(ค) ทีป่รกึษาของบรษิทัฯ อาท ิทีป่รกึษากฎหมาย ทนายความ ผูต้รวจสอบบญัช ีหรอืผูเ้ชีย่วชาญอื่นใด 
ทัง้ภายในและภายนอกของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

(ง) หน่วยงานของรฐัที่มหีน้าที่ก ากบัดูแลตามกฎหมาย หรอืที่ร้องขอให้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดย
อาศยัอ านาจตามกฎหมาย หรอืที่เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการทางกฎหมาย หรอืที่ได้รบัอนุญาตตาม
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิกรมสรรพากร กระทรวงพาณิชย ์ส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบุคคล ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขนัทางการค้า ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงาน
อยัการสงูสดุ และศาล เป็นตน้ 

(จ) บุคคลหรอืหน่วยงานอื่นใดทีท่่านใหค้วามยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรอื
หน่วยงานนัน้ ๆ 

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

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

7. ระยะเวลำเกบ็รกัษำข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จ าเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดในการ
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลนัน้ ๆ โดยระยะเวลาเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลจะเปลีย่นแปลงไปโดยขึน้อยู่กบัวตัถุประสงคท์ี่
ก าหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที่
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 สามารถเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ต่อไปตามที่
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 ตามรายละเอยีดการตดิต่อทีร่ะบุในขอ้ 9 ของประกาศฯ ฉบบันี้ 

8.1 สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสทิธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บรษิัทฯ ท าส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าว  
ใหแ้ก่ท่าน ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลก าหนด 
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8.2 สิทธิในกำรโอนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมสีทิธทิีจ่ะขอรบัขอ้มลูส่วนบุคคลเกีย่วกบัท่าน รวมถงึมสีทิธขิอใหส้่งหรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน
ไปยงัผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถท าได้ ทัง้นี้ ตามที่
กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลก าหนด 

8.3 สิทธิในกำรคดัค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมสีทิธขิอคดัค้านการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ขอ้มลูสว่นบุคคลก าหนด 

8.4 สิทธิในกำรลบขอ้มูลส่วนบุคคล 

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 0 ของประกาศฯ ฉบบันี้ ทัง้นี้ ในกรณีทีม่เีหตุ
ให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯ ได้ท าการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิยื่นข้อ
รอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการผูเ้ชีย่วชาญทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตาม
ระเบยีบและวธิกีารตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลก าหนด 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการพจิารณาค ารอ้งขอใชส้ทิธขิองท่านและด าเนินการตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบุคคลก าหนด 



บริษทั ซี.พี.คอนซูเมอรโ์พรดกัส ์จ ำกดั 
C.P. Consumer Products Company Limited   
36 ถนนรามอนิทรา แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรุงเทพมหานคร 10510  
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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
เกีย่วขอ้งก าหนด โดยบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบถงึการแกไ้ขเปลีย่นแปลงประกาศฯ ทีส่ าคญัใด ๆ พรอ้มกบัประกาศฯ 
ฉบบัปรบัปรุง ผ่านช่องทางทีเ่หมาะสม ทัง้นี้ บรษิทัฯ ขอแนะน าใหท้่านตรวจสอบการเปลีย่นแปลงประกาศฯ ฉบบันี้เป็น
ระยะ ๆ 

ใหป้ระกาศฯ ฉบบันี้มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2563 

* * * 


