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นโยบายความเป็นส่วนตวั 
 บริษทั ซีพีแรม จ ากดั  

 
บรษิทั ซพีแีรม จ ำกดั (“บริษทั”) ไดต้ระหนักถงึควำมส ำคญัของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ทีไ่ดม้อบใหแ้ก่บรษิทัดว้ย

ควำมไวว้ำงใจ บรษิทัไดม้กีำรปฏบิตัติำมขัน้ตอนเพื่อควำมปลอดภยัอย่ำงเคร่งครดัในกำรเกบ็ ใช ้และ/หรอื เปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคล (“การประมวลผล”) ของท่ำน โดยนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวฉบบันี้  (“นโยบายความเป็นส่วนตวั”) ใช้กบัธุรกิจ 
ธุรกรรม เวบ็ไซต ์Call Center กำรตอบขอ้ซกัถำม เวบ็ไซต ์ช่องทำงกำรสือ่สำรออนไลน์ และอื่น ๆ ทีบ่รษิทัเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคล
ฯ ของท่ำน  

นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อแจง้วธิกีำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน บรษิทัขอใหท้่ำน
โปรดอ่ำนเอกสำรฉบบันี้เพื่อรบัทรำบและท ำควำมเขำ้ใจในวตัถุประสงคท์ีบ่รษิทัประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำน ดงันี้ 

1. วตัถปุระสงคแ์ละฐานในการประมวลผลข้อมูล 
 
บรษิทัจะเกบ็ ใช ้และ/หรอื เปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำน เพื่อวตัถุประสงคด์งันี้ 

วตัถปุระสงคท่ี์ได้ให้ความยินยอม 
1.1. ฐำนควำมยนิยอม (Consent) : บรษิทัอำจน ำขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนไปใชใ้นกำรประมวลผล โดยบรษิทัจะ

ไม่น ำข้อมูลส่วนบุคคลรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวของท่ำนไปประมวลผลโดยไม่ได้รบัควำมยินยอมจำก 
ท่ำนก่อน เวน้แต่กรณีทีก่ฎหมำยก ำหนดใหไ้ม่ตอ้งขอควำมยนิยอมจำกท่ำนก่อน  

ทัง้นี้ หำกท่ำนประสงค์จะถอนควำมยนิยอม ท่ำนสำมำรถตดิต่อบรษิทัและแจง้ควำมประสงคไ์ดต้ำม ขอ้ 6. 
วตัถปุระสงคโ์ดยอาศยักฎหมายเพื่อประมวลผลกบัข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

1.2. ฐำนสญัญำ (Contract) :  เพื่อกำรปฏบิตัิตำมสญัญำ เนื่องจำกท่ำนต้องให้ขอ้มูลส่วนบุคคลแก่บรษิัทเพื่อ 
กำรเข้ำท ำสญัญำ และกำรท ำธุรกรรม รวมทัง้หำกท่ำนไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล จะส่งผลกระทบท ำให้บริษัทไม่สำมำรถ
ตดิต่อสื่อสำรกบัท่ำนได,้ ไม่สำมำรถตรวจสอบงำนตำมสญัญำได,้ ไม่สำมำรถตรวจสอบควำมสำมำรถในกำรเขำ้ท ำสญัญำ และ
ตรวจสอบควำมเป็นตวัตนของท่ำนได ้อนัเป็นกรณีตำมมำตรำ 24 (3) ของพระรำชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ.2562 

1.3. ฐำนประโยชน์อนัชอบธรรม (Legitimate Interest) : เพื่อประโยชน์โดยชอบธรรมของบรษิทัและบุคคลทีส่ำม 
บรษิทัอำจน ำขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนไปใชใ้นกำรประมวลผล อนัเป็นกรณีฐำนจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยตำม
มำตรำ 24 (5) ของพระรำชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ.2562 

1.4. ฐำนปฏบิตัติำมกฎหมำย (Legal Obligation) : เพื่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎหมำยของบรษิทั บรษิทัอำจน ำ
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปใชใ้นกำรประมวลผลเพื่อกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยทีก่ ำกบัดูแล เช่น พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535, พระรำชบญัญตัป้ิองกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ พ.ศ.2542 และกฎหมำยอื่นที่บรษิทัต้องอยู่
ภำยใตบ้งัคบัใหส้ง่ขอ้มลูสว่นบุคคล เช่น ประมวลวธิพีจิำรณำควำมแพ่ง ทีใ่หอ้ ำนำจศำลสัง่ใหคู้่ควำมสง่เอกสำรหรอืขอ้มูลในกำร
พจิำรณำคด ีเป็นต้น อนัเป็นกรณีฐำนกำรปฏบิตัิตำมกฎหมำยตำมมำตรำ 24 (6) ของพระรำชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
พ.ศ.2562 

ตำมฐำนกำรประมวลผลดงักล่ำว เมื่อบรษิทัน ำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนมำประมวลผลบรษิทัจะแจง้วตัถุประสงค์หรอื
รำยละเอยีดใหท้่ำนทรำบทุกครัง้ เพื่อน ำมำใชก้บัวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี้ 

1) กำรซือ้ขำยและบรกิำร : เพื่อกำรเปิดหน้ำบญัชกีำรซือ้ขำย, เพื่อใหท้่ำนไดซ้ือ้สนิคำ้หรอืบรกิำรของบรษิทัได้,  
เพื่อเขำ้ท ำสญัญำระหว่ำงท่ำนกบับรษิทั, เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินกจิกรรมของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรสนบัสนุนกำรตลำดหรอื
กจิกรรมอื่น ๆ , เพื่อด ำเนินธุรกรรมทำงกำรเงนิ , กำรรบัค ำปรกึษำ ขอ้ร้องเรยีน และกำรใช้สทิธขิองท่ำนตำมกฎหมำย , เพื่อ
จดัท ำใบเสนอรำคำ, เพื่อเปรยีบเทยีบรำคำของกำรซือ้ขำยและบรกิำรระหว่ำงท่ำนกบับรษิทั, เพื่อจดัสง่/รบัเอกสำรสญัญำ 
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2) กำรสือ่สำรและกำรตลำด : เพื่อกำรตดิต่อสือ่สำรทำงกำรตลำด กำรใหข้อ้มลู ขอ้เสนอพเิศษ สทิธพิเศษ  
3) กำรเสนอโปรโมชัน่ ขอ้เสนอพเิศษ กำรรบัของรำงวลั กำรจบัของรำงวลั : เพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ร่วมกจิกรรมของ

บรษิัท เช่น  กำรชงิโชค กำรได้รบัสทิธพิเิศษ กำรจบัรำงวลั กำรแข่งขนั (กจิกรรมผ่ำนสื่อออนไลน์) และขอ้เสนออื่น ๆ  กำร
ลงทะเบยีนร่วมกจิกรรมของบรษิทัหรอืงำนอเีวนต ์งำนสมัมนำ  

4) กำรติดต่อสื่อสำร : เพื่อให้ขอ้มูลทำงธุรกรรมหรอืกำรซื้อขำยสนิคำ้ , เพื่อดูแลบรกิำร Call Center และ/หรอื 
กำรตอบขอ้ซกัถำม ค ำขอ ขอ้รอ้งเรยีน ขอ้เรยีกรอ้ง ขอ้พพิำท หรอืกำรชดเชยค่ำเสยีหำย , เพื่อประมวลผลและปรบัปรุงข้อมูล
ของท่ำน และเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน 

5) เพื่อกำรตรวจสอบ แจกแจง และวเิครำะหข์อ้มลู : เพื่อวเิครำะหข์อ้มลู, เพื่อวจิยัดำ้นกำรตลำด ส ำรวจ ประเมนิ 
พฤติกรรม สถิติ และกำรแบ่งส่วนตลำด แนวโน้มและรูปแบบกำรบรโิภค , เพื่อรู้จกัท่ำนให้มำกขึน้และเข้ำใจลกัษณะของท่ำน
, เพื่อพฒันำกำรด ำเนินงำนทำงธุรกจิ, เพื่อปรบัปรุงเนื้อหำของบรษิทัใหเ้ขำ้กบัควำมชื่นชอบเฉพำะตวัของลูกคำ้ของบรษิทัไดด้ี
ยิง่ขึน้, เพื่อประเมนิประสทิธภิำพแคมเปญสง่เสรมิกำรขำยของบรษิทั, เพื่อระบุและแกป้ญัหำในสนิคำ้และบรกิำรทีม่อียู่ในปจัจุบนั
, เพื่อเสรมิกำรพฒันำขอ้มูลเชงิคุณภำพใหด้ขีึน้, เพื่อทรำบว่ำท่ำนมคีวำมสมัพนัธก์บัคู่คำ้ทำงธุรกจิอยู่หรอืไม่ และเพื่อใหบ้รกิำร
กิจกรรมทำงกำรตลำดแบบ Lead Generation กบัคู่ค้ำทำงธุรกิจของบริษัทผ่ำนทำงเฟซบุ๊ก หรือหน้ำลงทะเบียนร่วม หรือ
โซเชยีลมเีดยีหรอืช่องทำงกำรสือ่สำรอื่นใด 

6) เพื่อประสทิธิภำพในกำรท ำงำนของเว็บไซต์ : เพื่อบริหำรจดักำร ด ำเนินกำร ติดตำม สงัเกต และจดักำร
เวบ็ไซตข์องบรษิทั เพื่อช่วยอ ำนวยควำมสะดวกและสำมำรถท ำงำนไดอ้ย่ำงเหมำะสม มปีระสทิธภิำพ และปลอดภยั, เพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกและท ำใหป้ระสบกำรณ์ของท่ำนในกำรใชเ้วบ็ไซต ์และเพื่อพฒันำแผนผงัและเน้ือหำเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

7) เพื่อจดักำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ : เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรจดักำรธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงกำร
ด ำเนินงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัท กำรจดักำรระบบกำรสื่อสำร กำรด ำเนินกำรและกำรตรวจสอบกำรรกัษำควำม
ปลอดภยัดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ , เพื่อกำรจดักำรธุรกจิภำยในตำมขอ้ก ำหนด นโยบำย และขัน้ตอนเกีย่วกบักำรก ำกบัดูแล
กจิกำรภำยใน และเพื่ออพัเดทฐำนขอ้มลูของบรษิทั 

8) เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมหลักเกณฑ์และกำรก ำกับดูแล : เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย กระบวนกำรทำง
กฎหมำย หรอืค ำสัง่ของเจำ้หน้ำทีร่ฐั ซึง่อำจรวมถงึค ำสัง่ของเจำ้หน้ำทีร่ฐัภำยนอกประเทศไทย และ/หรอื ใหค้วำมร่วมมอืกบัศำล 
หน่วยงำนก ำกบัดูแล เจำ้หน้ำทีร่ฐั และหน่วยงำนทีบ่งัคบัใชก้ฎหมำย เมื่อมเีหตุอนัควรเชื่อไดว้่ำ บรษิทัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยที่
จะต้องปฏิบตัิตำม และเมื่อกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่ำนเป็นควำมจ ำเป็นอย่ำงยิง่ยวดเพื่อปฏบิตัิตำมหน้ำที่ตำม
กฎหมำย กระบวนกำรทำงกฎหมำย หรอืค ำสัง่ของรฐัดงักล่ำว ซึ่งหมำยรวมถงึ กำรออกใบก ำกบัภำษีหรอืแบบแสดงรำยกำร
ภำษี, เพื่อปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิกำรช ำระเงนิ และกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ , เพื่อบนัทกึ
และดแูลกำรตดิต่อสือ่สำร เพื่อกำรเปิดเผยต่อเจำ้หน้ำทีส่รรพำกร หน่วยงำนก ำกบัดแูลธุรกจิใหบ้รกิำรทำงกำรเงนิ หรอืหน่วยงำน
ทีม่หีน้ำทีก่ ำกบัดแูลและหน่วยงำนอื่น ๆ ของรฐั ตลอดจนเพื่อกำรสบืสวนหรอืป้องกนัอำชญำกรรม 

9) เพื่อปกป้องประโยชน์ของบรษิทั : เพื่อรกัษำควำมปลอดภยัและคุณธรรมในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั, เพื่อ
ใช้สทิธิหรือปกป้องประโยชน์ของบริษัทเมื่อมีควำมจ ำเป็นและกฎหมำยอนุญำตให้กระท ำได้ เช่น เพี่อสบืหำ ป้องกนั และ
ตอบสนองต่อขอ้เรยีกรอ้งเกีย่วกบักำรฉ้อฉล กำรละเมดิ หรอืกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยอื่น ๆ, เพื่อจดักำรและป้องกนัควำมสญูเสยีต่อ
สนิทรพัยแ์ละทรพัยส์นิของบรษิทั , เพื่อประกนักำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไข , เพื่อสบืหำและป้องกนักำรประพฤตมิชิอบ
ภำยในอำคำรสถำนทีข่องบรษิทั, เพื่อตดิตำมเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ 

10) ชวีติ : เพื่อป้องกนัหรอืยบัยัง้อนัตรำยต่อชวีติ ร่ำงกำย หรอืสขุภำพของบุคคลใด ๆ 
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2. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีจะท าการประมวลผลและระยะเวลาในการเกบ็รวบรวม 

บรษิทัจะเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน จำกท่ำนโดยตรงหรอืทำงออ้มจำกแหล่งอื่น ๆ ประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลที่
บรษิทัจะเกบ็รวบรวมจะขึน้อยู่กบัลกัษณะของบรบิทของปฏสิมัพนัธร์ะหว่ำงทำ่นกบับรษิทั เป็นระยะเวลำตำมมำตรฐำนของระบบ
กำรจดักำรคุณภำพ ISO 9000:2015 (2 ปี) หรือตำมควำมจ ำเป็นต่อกำรประมวลผลของขอ้มูล หรือตำมที่กฎหมำยก ำหนด  
โดยบรษิทัอำจเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนดงันี้ 

 รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล เพศ อำยุ อำชพี ต ำแหน่งงำน ต ำแหน่ง ประเภทธุรกจิ 
สญัชำต ิวนัเดอืนปีเกดิ สถำนภำพทำงกำรสมรส ทะเบยีนสมรส จ ำนวนสมำชกิในครอบครวัและบุตร ขอ้มูลบนบตัรทีอ่อกโดย
หน่วยงำนรำชกำร (เช่น เลขประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หมำยเลขหนังสือเดินทำง รำยละเอียด
ใบอนุญำตขบัขี ่ใบอนุญำตประกอบธุรกจิ) ทะเบยีนบำ้น ลำยมอืชื่อ เสยีง บนัทกึเสยีง รูป ภำพ รูปถ่ำย บนัทกึวดิโีอ คลปิวดิโีอ 
ประวตัทิำงกำรศกึษำ สถำนทีท่ ำงำน ขอ้มลูกำรตรวจสอบตวัตนทำงชวีภำพ ระดบัรำยไดแ้ละรำยได/้เงนิเดอืน/โบนสั น ้ำหนกัและ
ส่วนสูง บันทึกโทรทัศน์วงจรปิด รำยละเอียดป้ำยทะเบียนยำนพำหนะ รูปใบอนุญำตขบัขี่ รูปใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ 
รำยละเอยีดยำนพำหนะ (เช่น เลขตวัถงั และเลขป้ำยทะเบยีนยำนพำหนะ) ส ำเนำกรมธรรม ์ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงผูถ้อืกรมธรรม ์
หรอืผูใ้ชส้ทิธเิรยีกรอ้ง กรมธรรมป์ระกนัภยั และกรมธรรมป์ระกนัภยัในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส์ 

 รายละเอียดในการติดต่อ เช่น สถำนที่อยู่ รำยละเอยีดในกำรจดัส่ง รำยละเอยีดในกำรเรยีกเกบ็เงนิ หมำยเลข
โทรศพัท ์หมำยเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที่ หมำยเลขโทรศพัทท์ีท่ ำงำน อเีมล อเีมลทีท่ ำงำน ชื่อบญัชไีลน์ บญัชเีฟซบุ๊ก บญัชกีูเกลิ  
บญัชทีวติเตอร ์และบญัชอีื่นๆ ทีเ่กีย่วกบัเวบ็ไซตเ์ครอืขำ่ยสงัคม 

 รายละเอียดทางบญัชีและธุรกรรม เช่น ขอ้มูลกำรช ำระเงนิ ขอ้มูลธุรกรรม  หมำยเลขบตัรเครดติ/เดบติ ขอ้มูล
บตัรเครดติ/เดบติ หมำยเลขบญัชธีนำคำร และรำยละเอยีดกำรช ำระเงนิ และส ำเนำบญัชธีนำคำร/สมุดบญัชธีนำคำร 

 รายละเอียดทางเทคนิค เช่น Internet Portal Address (IP Address), Web Beacon, Log ประเภทของอุปกรณ์ 
รหสัอ้ำงองิฮำร์ดแวร์ เช่น Universal Device Identifier (UDID) หรอื MAC Address รหสัอ้ำงองิซอฟต์แวร์ เช่น ขอ้มูลตวัระบุ
โฆษณำส ำหรบัระบบปฏบิตักิำรไอโอเอส (IDFA) หรอืขอ้มลูตวัระบุโฆษณำส ำหรบัระบบปฏบิตักิำรแอนดรอยด์ (AAID) เครอืขำ่ย 
รำยละเอียดกำรเชื่อมต่อ รำยละเอียดกำรเข้ำถึง กำรเข้ำถึงกำรใช้บริ กำรของระบบด้วยกำรพิสูจน์ตัวตนเพียงครัง้
เดยีว (SSO) บนัทกึกำรเขำ้สู่ระบบ (Login Log) บนัทกึเวลำกำรเขำ้ใชร้ะบบ ระยะเวลำทีใ่ชใ้นกำรเยีย่มชมหน้ำเพจของบรษิัท 
คุกกี้ ขอ้มูลกำรเขำ้สู่ระบบของท่ำน ประวตัิกำรค้นหำ รำยละเอยีดกำรค้นหำ ประเภทและเวอร์ชัน่ของเบรำว์เซอร์ ที่ตัง้และ
ต ำแหน่งของเขตเวลำ ประเภทและเวอรช์ัน่ของเบรำวเ์ซอรป์ลัก๊อนิ ระบบและแพลตฟอรม์ปฏบิตักิำร และเทคโนโลยอีื่น ๆ บน
อุปกรณ์ทีท่่ำนใชใ้นกำรเขำ้ถงึแพลตฟอรม์ 

 รายละเอียดพฤติกรรม เช่น ขอ้มลูทีม่ำจำกกำรทีท่่ำนใชส้นิคำ้และบรกิำร เช่น ต ำแหน่งทีท่่ำนอยู่ อำหำรทีช่ื่นชอบ 
 รายละเอียดโปรไฟล ์เช่น ชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่ำน โปรไฟล ์ขอ้มูลเกีย่วกบัควำมสนใจ ควำมชื่นชอบ ผลตอบรบัและ

ผลกำรตอบแบบส ำรวจ ผลส ำรวจควำมพงึพอใจ กำรใชโ้ซเชยีลมเีดยี รำยละเอยีดกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม  
 รายละเอียดการใช้ เช่น ขอ้มลูกำรใชเ้วบ็ไซต ์ของบรษิทั 

 บรษิทัจะไม่เกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวำมอ่อนไหวของท่ำน อย่ำงไรกด็ ีในกรณีทีบ่รษิทัมกีำรเกบ็ ใช ้และ/หรอืเปิดเผย
ขอ้มลูทีม่คีวำมอ่อนไหว บรษิทัจะขอควำมยนิยอมโดยชดัแจ้งจำกท่ำนหรอืเท่ำทีก่ฎหมำยอนุญำตใหก้ระท ำไดเ้ท่ำนัน้ และ 

บรษิทัจะเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ยำว ์บุคคลเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ และบุคคลไรค้วำมสำมำรถ ต่อเมื่อผูป้กครอง  
ผูพ้ทิกัษ์ หรอืผูอ้นุบำล (แลว้แต่กรณี) ของบุคคลดงักล่ำวไดใ้หค้วำมยนิยอมแลว้เท่ำนัน้ ในกรณีทีบ่รษิทัพบว่ำบรษิทัไดเ้กบ็ขอ้มลู
ส่วนบุคคลฯ ของบุคคลที่มีอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี หรือของผู้ที่เป็นบุคคลเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรือบุคคลไร้ควำมสำมำรถ  
โดยปรำศจำกควำมยนิยอมจำกผูม้อี ำนำจปกครองตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด โดยไม่ไดเ้จตนำ บรษิทัจะลบขอ้มลูสว่นบุคคลของทำ่น 



 

4 
 

โดยทันที หรือแจ้งให้แก่ท่ำนทรำบเพื่อขอควำมยินยอมแก่ท่ำน  เว้นแต่บริษัทจะสำมำรถอำศัยฐำนทำงกฎหมำยอื่น 
นอกเหนือจำกควำมยนิยอม 

เพื่อกำรปฏบิตัติำมตำมวตัถุประสงคต์ำมขอ้ 1. ใหเ้ป็นไปอย่ำงรำบรื่นในกำรเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคล บริษัทอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังบริษัทในกลุ่ม/เครือ ได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน),  
บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์ำหำร จ ำกดั (มหำชน), บรษิทั ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) รวมถงึบรษิทัอื่นอนัเป็นบรษิทัในกลุ่ม
ของ บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จ ำกดั และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนของรฐั เพื่อปฏิบตัิตำมกฎหมำย และรวมถึง
ตวัแทน หรอืผูร้บัจำ้งซึง่เป็นบุคคลภำยนอก  

หำกท่ำนเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะรวบรวมข้อมูลจำกท่ำนโดยอัตโนมตัิโดยใช้เครื่องมือติดตำมและ
คุ กกี้  ( ร ว มถึ ง แ ต่ ไ ม่ จ ำ กัด เพีย ง  Google Tag Manager, Google Analytics, Hotjar Matomo, Zendesk, Facebook Pixel 
Analytics, Facebook Ad Manager และ Google Cloud) ทัง้นี้  คุกกี้ คือ เทคโนโลยีติดตำมที่ใช้ในกำรวิเครำะห์แนวโน้ม  
บรหิำรจดักำรเวบ็ไซตข์องบรษิทั ตดิตำมควำมเคลื่อนไหวของผูใ้ชง้ำนเวบ็ไซต ์หรอืจดจ ำกำรตัง้ค่ำของผูใ้ชง้ำน คุกกีบ้ำงสว่นมี
ควำมจ ำเป็นเนื่องจำกหำกไม่มคีุกกีเ้หล่ำนัน้เวบ็ไซตจ์ะไม่สำมำรถท ำงำนไดอ้ย่ำงเหมำะสม ส ำหรบัคุกกีส้ว่นอื่น ๆ มไีวเ้พื่อควำม
สะดวกของผูเ้ยีย่มชม เช่น คุกกีท้ีจ่ดจ ำชื่อผูใ้ชง้ำนของท่ำนอย่ำงปลอดภยั รวมถงึภำษำทีท่่ำนใชอ้กีดว้ย 

เบรำว์เซอร์อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่อนุญำตให้ท่ำนควบคุมได้ว่ำท่ำนจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ หำกท่ำนปฏิเสธคุกกี้ 
ควำมสำมำรถของท่ำนในกำรใชง้ำนเวบ็ไซตข์องบรษิทับำงฟงักช์ัน่หรอืบำงหน้ำหรอืทัง้หมดอำจถูกจ ำกดั 

ท่ำนมสีทิธ ิ(1) สทิธใินกำรเพกิถอนควำมยนิยอมใหบ้รษิทัประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน (2) สทิธใินกำรเขำ้ถงึ
และรบัส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลที่บรษิทัได้เกบ็รวบรวม ใช้ เปิดเผย (3) สทิธใินกำรขอใหโ้อนยำ้ยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน (4) 
สทิธใินกำรคดัคำ้น   กำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน (5) สทิธใินกำรขอใหล้บ ท ำลำย หรอืท ำใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของ
ท่ำนซึง่ไม่อำจระบุตวัตนได ้(6) สทิธใินกำรระงบักำรใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน (7) สทิธใินกำรขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนใหถู้กต้องเป็นปจัจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กดิควำมเขำ้ใจผดิ (8) สทิธทิี่จะร้องเรยีนในกรณีทีท่่ำนเหน็ว่ำถูกบรษิทัหรอื
เจำ้หน้ำทีห่รอืตวัแทนของบรษิทัละเมดิสทิธติำมพระรำชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ.2562 

กำรรอ้งขอใด ๆ เพื่อกำรใชส้ทิธขิองท่ำนตำมทีก่ล่ำวขำ้งตน้ จะต้องกระท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และบรษิทัจะใชค้วำม
พยำยำมอย่ำงดทีีส่ดุทีจ่ะด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำทีส่มเหตุสมผล และไม่เกนิระยะเวลำทีก่ฎหมำยก ำหนด โดยบรษิทัจะปฏบิตัิ
ตำมขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยทีเ่กีย่วกบัสทิธขิองท่ำนในฐำนะเจำ้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

ขอ้จ ำกดักบับรษิทัในกรณีทีท่่ำนขอใหบ้รษิทัลบหรอืท ำลำยขอ้มลู ระงบั หรอืท ำใหข้อ้มลูไม่สำมำรถระบุตวัตนได ้หรอื
ถอนควำมยนิยอม อำจท ำใหเ้กดิขอ้จ ำกดักบับรษิทัในกำรท ำธุรกรรม หรอืไม่อำจสำมำรถด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงคใ์ห้กบัท่ำน
ได ้

กำรใชส้ทิธดิงักล่ำวขำ้งต้น บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรคดิค่ำบรกิำรใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและจ ำเป็นต่อกำรเขำ้ด ำเนินกำร
เกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบุคคลตำมทีท่่ำนรอ้งขอ  

 
 

3. หน่วยงาน/บุคคล/บริษทั ซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลอาจเปิดเผย  

4. คกุก้ีและการใช้คกุก้ี  

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูล  
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6. รายละเอียดเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

หำกมีเหตุสอบถำม ใช้สทิธิตำมกฎหมำย หรือร้องเรียนเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลสำมำรถติดต่อประสำนงำนมำยงั
เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล หรอืผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลของบรษิทัไดใ้นช่องทำง ดงันี้ 
 

เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผูค้วบคมุข้อมูลส่วนบุคคล 
 
เลขที ่177 หมู่ 4 ต ำบลระแหง อ ำเภอลำดหลุมแกว้ จงัหวดั
ปทุมธำนี 12140 
Email Address: Privacy@cpram.co.th 
 

บรษิทั ซพีแีรม จ ำกดั 
เลขที ่177 หมู่ 4 ต ำบลระแหง อ ำเภอลำดหลุมแกว้ จงัหวดั
ปทุมธำนี 12140 
Email Address: DPC@cpram.co.th  
โทรศพัท:์ 02-844-8100 กด 0 

 
 

 

mailto:Privacy@cpram.co.th
mailto:DPC@cpram.co.th

