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ประกาศข้อมูลส่วนบุคคล 

ส าหรับพนักงาน 

บทน า 

ประกาศข้อมลูสว่นบคุคลฉบบันีป้ระกาศเม่ือ 30 ธันวาคม 2564   

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแนะน าให้ท่านตระหนกัและท าความเข้าใจประกาศ

ข้อมลูสว่นบคุคล (Personal Data Privacy Notice) นี ้เน่ืองจาก ประกาศข้อมลูส่วนบคุคลฉบบันีอ้ธิบายถึง

การปฏิบตัิตอ่ข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจดัเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึง

สิทธิตา่ง ๆ ของทา่น เป็นต้น  

1. หลักการและเหตุผล 
บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคญัของความเป็นส่วนตวัและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป็นสิทธิขัน้

พืน้ฐานส าคญัในความเป็นส่วนตวั (Privacy Right) ท่ีต้องได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย และหลกัปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human 

Rights) ประกอบกับได้มีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  (“พ.ร.บ. คุ้มครอง

ข้อมลูสว่นบคุคล”) ประกาศในราชกิจจานเุบกษาเม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 แล้วนัน้ บริษัทจึง

ได้จดัท าประกาศข้อมูลส่วนบุคคล ส าหรับพนกังาน (Personal Data Privacy Notice for Employee) 

นี ้

ทัง้นี ้ค าว่า “ข้อมลูส่วนบคุคล” หมายถึง ข้อมลูเก่ียวกบับุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตวับุคคลนัน้ได้ ไม่

วา่ทางตรงหรือทางอ้อม แตไ่มร่วมถึงข้อมลูของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ และค าวา่ “บคุคล” หมายความ

ถึง บคุคลธรรมดา เทา่นัน้ 
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2. วัตถุประสงค์ 
บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นเพ่ือวตัถปุระสงค์

ดงัตอ่ไปนี ้

 ระบผุู้สมคัรท่ีมีศกัยภาพ ด าเนินการและประเมินใบสมคัร รวมถึงตดัสินใจเก่ียวกบัการจ้างงาน 
ตลอดจนด าเนินการตรวจสอบประวตัท่ีิจ าเป็น 

 ปฏิบตัิตามสญัญาจ้างแรงงาน และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 จดัท าและเก็บรักษาฐานข้อมลูพนกังานในบริษัท 
 สรรหาและคดัเลือกบคุลากรภายในบริษัทและบริษัทในเครือ 
 จดัท าและบริหารจดัการการจา่ยคา่จ้างและสิทธิประโยชน์ คา่ล่วงเวลา คา่ท างานในวนัหยดุ 

และ/หรือคา่ใช้จา่ยตามกฎหมายอ่ืนๆ ให้แก่พนกังาน  
 พฒันาทกัษะ ความสามารถและสมรรถนะของพนกังาน 
 วิเคราะห์และบริหารข้อมลูการประเมินผลการปฏิบตังิานของพนกังาน 
 จดัเก็บข้อมลูเก่ียวกบัการลงโทษทางวินยั และการร้องทกุข์  
 จดัท าข้อมลูส าหรับประกนัสงัคม ประกนัสขุภาพแบบกลุ่ม ประกนัชีวิตแบบกลุม่ 
 จดัท าและบริหารจดัการการจา่ยโบนสั และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีได้จา่ยไปก่อนให้แก่พนกังาน 

เชน่ คา่โทรศพัท์ ค่าเดนิทาง คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปท างานนอกสถานท่ี หรือตา่งประเทศ 
เป็นต้น   

 ยืนยนัการจ้างงาน เม่ือได้รับการสอบถามโดยนายจ้างใหม ่สถาบนัการเงิน หรือผู้ออกบตัร
เครดิตของพนกังาน ในกรณีท่ีพนกังานขอให้บริษัทยืนยนัดงักลา่ว 

 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับติดตามและสืบค้นเพ่ือการตรวจสอบการกระท าความผิด การทุจริต 
และเพ่ือมาตรการด้านความปลอดภยั การบริหารความเส่ียง และการบริหารจดัการภายในของ
บริษัท เช่น กระบวนการตรวจสอบภายในและภายนอก การดูแลรักษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น 

 เพ่ือการสืบสวน สอบสวน ตามกระบวนการทางกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนใด และเพ่ือ
รายงานหรือเปิดเผยข้อมลูตอ่หน่วยงานราชการตามกฎหมาย หรือเม่ือได้รับหมายเรียก หมาย
อายัดจากเจ้าหน้าท่ีต ารวจ หน่วยงานราชการ ศาล หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอ่ืนๆ 
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รวมทัง้เพ่ือการก่อตัง้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย หรือการยกขึน้ตอ่สู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

 โอนสิทธิ หน้าท่ี และผลประโยชน์ใด ๆ ตามสญัญาจ้างระหวา่งทา่นกบับริษัท เชน่ การควบรวม
กิจการ หรือการโอนการจ้าง ซึง่ได้กระท าโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 ท ากิจกรรมตา่งๆ ของบริษัทซึง่จดัให้พนกังาน หรือให้บริการตอ่พนกังานภายในบริษัท ในกลุม่
บริษัทและภายนอกบริษัท ตามสิทธิประโยชน์หรือสวสัดิการซึง่บริษัทให้แก่พนกังาน 

 

3. ขอบเขตของประกาศข้อมูลส่วนบุคคล 
ประกาศข้อมลูสว่นบคุคลฉบบันีค้รอบคลมุถึง ผู้สมคัรงาน พนกังานทกุประเภทตามสญัญาจ้างท่ีบริษัท

ก าหนด และบุคคลท่ีสามท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง (บุคคลในครอบครัวของท่าน บุคคลท่ีท่านได้เสนอให้เป็น

บุคคลท่ีติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หรือเสนอให้เป็นบุคคลท่ีติดต่อเพ่ือเช็คประวัติก่อนเข้าท างานกับ

บริษัท) ทัง้นี ้ในกรณีท่ีท่านจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสามให้แก่บริษัท ท่านมีหน้าท่ีต้อง

ขอความยินยอมจากบคุคลท่ีสามก่อนหรือขณะเปิดเผยข้อมลูนัน้ (หากเป็นกรณีท่ีต้องขอความยินยอม

ตามกฎหมาย) และเม่ือทา่นได้เปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของบคุคลท่ีสามดงักล่าวให้แก่บริษัท บริษัทจะ

ถือวา่ทา่นได้รับความยินยอมท่ีจ าเป็นแล้วก่อนการเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลนัน้ให้แก่บริษัท 

 

4. ฐานทางกฎหมาย 
 บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมลูส่วนบคุคลของทา่นภายใต้ฐานทางกฎหมาย 

ดงัตอ่ไปนี ้

1. ฐานการปฏิบตัิตามกฎหมาย  
2. ฐานสญัญา (กลา่วคือ เพ่ือการปฏิบตัติามสญัญาหรือการด าเนินการตามค าขอก่อนเข้าท า

สญัญา) 
3. ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม  
4. ฐานความยินยอม  
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5. ข้อยกเว้นในมาตรา 26 ตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล (ในกรณีข้อมลูสว่นบคุคลท่ีมี
ความออ่นไหว) 

ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดวัตถุประสงค์และระยะเวลาในการเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคล แยกตาม

ประเภทฐานทางกฎหมายได้ในภาคผนวก ก 

 

5.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นจากแหลง่ท่ีมาดงัตอ่ไปนี  ้

1. จากท่านโดยตรง: ใบสมัครงาน และเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ  ท่ีท่านส่งมอบให้กับบริษัทตาม
กระบวนการสรรหา วา่จ้าง และตลอดระยะเวลาการจ้างงาน ซึง่รวมถึงข้อมลูสว่นตวัของบคุคล
อ่ืนท่ีทา่นได้มอบให้บริษัทด้วย กลา่วคือ บคุคลในครอบครัว (บดิา มารดา คูส่มรส บตุร) บคุคล
ท่ีติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน และ/หรือบุคคลอ้างอิงท่านอ่ืน ๆ ซึ่งบริษัทใช้ข้อมูลเหล่านีเ้พ่ือ
ด าเนินการและบริหารงานด้านงานบุคคล การจดัสิทธิสวสัดิการอนัเป็นประโยชน์แก่พนักงาน
ในฐานะลกูจ้าง และ/หรือใช้ตดิตอ่ในกรณีฉกุเฉิน 
 

2.  จากแหลง่อ่ืน: 

2.1. บริษัทตวัแทนหางาน หรือองค์กรท่ีให้บริการด้านการสรรหาบคุลากร (หากท่านสมคัร

งานผา่นบริษัทตวัแทนดงักลา่ว  โปรดศกึษาประกาศความเป็นสว่นตวัท่ีจดัท าโดยบริษัท 

นัน้ ๆ เพิ่มเตมิ)  

2.2. การขอข้อมลูอ้างอิงของทา่น จากเพ่ือนร่วมงานหรือนายจ้างเดมิของทา่น 

2.3. การเช็คประวตัสิว่นตวัอ่ืน ๆ ตามระเบียบท่ีกฎหมายก าหนด 
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บริษัทได้จดัเก็บข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

1. จดัเก็บเป็นเอกสารประวตั ิ
1.1. ในตู้ เก็บเอกสารท่ีปิดมิดชิด ใส่กุญแจ และมีผู้ ท่ีสามารถเข้าถึงได้จ ากัดเฉพาะผู้ ท่ีมี

หน้าท่ีในการใช้ข้อมลูเทา่นัน้ 

1.2. ส่งเอกสารท่ีอยู่ในกล่องบรรจท่ีุปิดมิดชิด ให้บริษัทท่ีให้บริการด้านการจดัเก็บเอกสาร 

ท่ีมีระบบการจดัเก็บเอกสารและการท าลายเอกสารอยา่งปลอดภยั   

2. จัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์บนคลาวน์และเซิร์ฟเวอร์ ท่ีปลอดภัย (Human Resource 
Information System - HRIS) ซึ่งมี เซิ ร์ฟเวอร์ (Server) อยู่ในประเทศไทย รวมถึง ระบบ
ทางด้านการจดัการการเรียนรู้ eLearning ระบบทางด้านการสรรหาบคุลากร ระบบประเมินผล
งาน และระบบอ่ืนๆ ท่ีให้บริการงานทรัพยากรบคุคล ซึ่งมีระบบมาตรการรักษาความปลอดภยั
ของข้อมลูท่ีได้มาตรฐาน 

 

6. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
บริษัทจะท าการเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคลตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นไว้

ดงันี ้

1. ส าหรับผู้สมคัรงาน บริษัทจะท าการเก็บข้อมลูของทา่นไว้เป็นเวลาไมเ่กิน 1 ปี 
2. กรณีผ่านการพิจารณาและท าสญัญาเป็นพนกังานของบริษัท บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ตลอดจนเอกสารอนัเป็นข้อมลูส่วนบคุคลของพนกังานไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นลกูจ้าง เม่ือ
พ้นสภาพการเป็นลกูจ้างแล้ว บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบคุคลไว้เป็นเวลา 10 ปี เพ่ือรองรับการ
สืบค้นข้อมลูการฟ้องร้องทางกฎหมาย ตามมาตรา 193/30 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์  
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7.  หน่วยงานท่ีข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย 

เพ่ือการปฏิบตัิตามวตัถปุระสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลข้างต้น บริษัท

อาจเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นไปยงั 

1. บริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่ธุรกิจสยามแม็คโคร จ ากดั มหาชน และบริษัทในกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์ 
(รายละเอียดรายช่ือบริษัทในกลุม่ธุรกิจและบริษัทในเครือเจริญโภคภณัฑ์ตามภาคผนวก ข) 

2. หนว่ยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องกบัการจ้างงานและการจดัสิทธิสวสัดกิารของพนกังาน เชน่ ผู้
ให้บริการด้านเทคโนโลยี บริษัทผู้ให้บริการด้านประกนัสขุภาพกลุม่และประกนัชีวิตกลุม่ ผู้ให้ 
บริการด้านการประกนัการเดินทาง บริษัทตรวจสอบบญัชี บริษัทท่ีปรึกษาทางด้านกฎหมาย 
บริษัทจดัท านามบตัรพนกังาน บริษัทจดัเก็บเอกสาร  ธนาคารท่ีท่านเปิดบญัชีเงินเดือน 
โรงพยาบาลท่ีทา่นใช้บริการด้านสขุภาพหรือสถานพยาบาลตามระเบียบสวสัดกิารคา่
รักษาพยาบาลท่ีบริษัทก าหนด บริษัทดแูลเร่ืองการอบรมพฒันาพนกังาน องค์กรภาครัฐ กรม
พฒันาฝีมือแรงงาน ส านกังานพฒันาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ(สวทช)  เป็นต้น  

บริษัทจะด าเนินการตรวจสอบและปอ้งกนัไมใ่ห้หนว่ยงานท่ีได้รับข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น น าข้อมลูไป

ใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืน นอกจากวตัถปุระสงค์ท่ีได้แจ้งไว้ในประกาศฉบบันี ้และจะเปิดเผยเทา่ท่ีจ าเป็น

เทา่นัน้ 

 

8.  ตดิต่อเรา 

บริษัทเคารพและให้ความส าคญัถึงสิทธิและการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน และบริษัทตระหนกั

ดีว่า ท่านย่อมมีความประสงค์ท่ีจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ /หรือ 

เปิดเผยได้รับการดแูลอยา่งมัน่คงปลอดภยั ตามวตัถปุระสงค์ท่ีได้แจ้งให้ทา่นทราบ 

 

นอกจากนี ้บริษัทจดัให้มีมาตรการในการรักษาความมัน่คงปลอดภยั ตลอดจนการปอ้งกนัมิให้ผู้ ท่ีมิได้

รับอนญุาตเก็บรวบรวมหรือน าข้อมลูส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิชอบ  โดยบริษัทในฐานะผู้ควบคมุ
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ข้อมูล ได้แต่งตัง้เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) ในการควบคุมดูแล 

การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดงันัน้ หากท่านมีความเห็น ค าแนะน า หรือค าถาม

เก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น ทา่นสามารถตดิตอ่เราได้ท่ี 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

หมายเลขโทรศพัท์ +66 (0) 2067-8999 ตอ่ 9207 

หมายเลขโทรสาร +66 (0) 2067-9888 

เว็บไซต์    https://www.siammakro.co.th 

อีเมล   PDPA-HR@siammakro.co.th 

 

เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) 

ช่ือ – นามสกลุ  ตามประกาศของบริษัท 

หมายเลขโทรศพัท์ +66 (0) 2067-9799 

อีเมล   DPO@siammakro.co.th 

 

9.  สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ทา่นในฐานะเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคลมีสิทธิในการด าเนินการตามสิทธิของทา่นภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครอง

ข้อมลูสว่นบคุคล ดงัตอ่ไปนี ้
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1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม 
2. สิทธิในการเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมลูสว่นบคุคล 
3. สิทธิในการให้สง่หรือโอนข้อมลูสว่นบคุคล 
4. สิทธิในการขอให้ด าเนินการแก้ไขให้ข้อมลูถกูต้อง เป็นปัจจบุนั และไมก่่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
5. สิทธิในการขอลบหรือท าลายข้อมลูสว่นบคุคล หรือท าให้ข้อมลูสว่นบคุคลนัน้เป็นข้อมลูนิรนาม 
6. สิทธิในการขอให้ระงบัการใช้ข้อมลูสว่นบคุคล 
7. สิทธิในการคดัค้านการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล 
8. สิทธิในการร้องเรียน 

โดยทา่นสามารถด าเนินการย่ืนค าร้องขอด าเนินการตามสิทธิข้างต้นได้โดย  

 กรอกแบบฟอร์มย่ืนค าร้อง พร้อมยืนยนัตวัตนตวัด้วยบตัรประขาชน (ไมมี่การเก็บส าเนาบตัร)  
 ย่ืนค าร้องตอ่เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล  (Data Protection Officer)  
 เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะตอบรับค าขอ หรือปฏิเสธพร้อมเหตผุลภายในเวลาท่ี

เหมาะสม บริษัทอาจไม่สามารถปฏิบัติตามค าขอของท่านได้ในทุกกรณี  หากค าขอนัน้ไม่
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 ด าเนินตามค าร้องท่ีได้รับการตอบรับ 
ในกรณีท่ีบริษัท หรือ ลูกจ้าง หรือ พนักงานของเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการ

คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล ท่านสามารถร้องเรียนตอ่ส านกังานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 

ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด 

 

ประกาศข้อมลูส่วนบคุคล (Personal Data Privacy Notice) ฉบบันี ้มีผลใช้บงัคบักบัข้อมลูส่วนบุคคลของ

ท่านทัง้ในปัจจุบันและอนาคตท่ีบริษัทเป็นผู้ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย  และท่านตกลงให้บริษัทเก็บ

รวบรวม รักษา และใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานทัง้ท่ีมีอยู่แล้วตามวัตถุประสงค์เดิมต่อไป (ถ้ามี) 

ตลอดจนข้อมลูสว่นบคุคลของผู้สมคัรและพนกังานท่ีบริษัทจะจดัเก็บในอนาคต 
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ข้าพเจ้ายืนยนัวา่ได้อา่นและยอมรับเง่ือนไขตาม “ประกาศข้อมลูสว่นบคุคล (Personal Data Privacy 

Notice)” ข้างต้น 

 

 

 

             ลงช่ือ ................................................ เจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล 

            ( ............................................) 

     วนัท่ี ................................................ 

 

 

หมายเหต:ุ บริษัทจะมีการทบทวน “ประกาศข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Notice)” นีอ้ย่าง

สม ่าเสมอ และจะแจ้งให้ท่านทราบหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในสาระส าคัญ  ผ่านทาง pdpa-

hr@siammkro.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________________________________________________________________________________  



 

 PDPA Document 

ประกาศข้อมลูส่วนบคุคลส าหรับพนกังาน 

PDPA 
พนกังาน 

ID No PDPA 001-004 :  
ประกาศข้อมลูส่วนบคุคลส าหรับพนกังาน 

Effective Date:  
30 ธนัวาคม 2564 

Page 12 of 32 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

 

ข้อมลูสว่นบคุคลท่ีเก็บรวบรวมและวตัถปุระสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล 

เป็นไปตามพระราชบญัญัตคิุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ.2562 และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องดงันี ้ซึง่บางกรณี

อาจมีฐานทางกฎหมายรองรับมากกวา่หนึง่ฐาน ตามรายละเอียดด้านล่าง  

 

1. ฐานการปฏิบัตติามกฎหมาย มาตรา 24 (6)1 เป็นการปฏิบตัติามกฎหมายของบริษัทในฐานะผู้
ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคล  

ข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวม 

ค าน าหน้าช่ือ, ช่ือ-สกลุ เพ่ือรายงานและปฎิบตัิตามท่ี

กฎหมายหรือหนว่ยงาน

รัฐบาลก าหนด เชน่ ทะเบียน

ลกูจ้าง กองทนุประกนัสงัคม 

กองทนุเงินทดแทน  กรม

พฒันา ฝีมือแรงงาน รายงาน

เก่ียวกบัรายได้ตา่งๆ: แบบย่ืน

รายการภาษีเงินได้หกั ณ ท่ี

จา่ย 

บริษัท จะเก็บข้อมลูสว่น

บคุคลตลอดจนเอกสารอนั

เป็นข้อมลูสว่นบคุคลของ

พนกังานไว้ตลอดระยะเวลา

การเป็นลกูจ้าง เม่ือพ้นสภาพ

การเป็นลกูจ้างแล้ว บริษัทจะ

เก็บข้อมลูส่วนบคุคลไว้เป็น

เวลา 10 ปี เพ่ือรองรับการ

สืบค้นข้อมลูเพื่อวตัถปุระสงค์

ในการฟ้องร้องทางกฎหมาย 

เลขท่ีบตัรประชาชน 

เพศ 

ต าแหนง่ 

ช่ือหนว่ยงาน 

เลขประกนัสงัคม 

วนัเกิด 

อาย ุ

                                                           
1
 มาตราที่อ้างถึงในเอกสารนี ้หมายถึงมาตราในพระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 เว้นแตร่ะบชุดัเจนไว้

เป็นอยา่งอื่น 
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ท่ีอยู่ตามบตัรประชาชน ตามมาตรา 59 แหง่ประมวล

รัษฎากร (ภ.ง.ด, 1) แบบย่ืน

รายการภาษีเงินได้หกั ณ ท่ี

จา่ย ตามมาตรา 58 (2) แหง่

ประมวลรัษฎากร (ภ.ง.ด. 1ก) 

หนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ 

ท่ีจา่ย ตามมาตรา 50 ทวิ 

แหง่ประมวลรัษฎากร (50 

ทว)ิ รายงานเก่ียวกบักองทนุ

ส ารองเลีย้งชีพ การกู้ บ้าน 

กองทนุให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษา 

(กยส.) อายดัคดี เป็นต้น 

 

  

 

ตามมาตรา 193/30 ประมวล

กฎหมายแพง่และพาณิชย์ ท่ีอยู่ปัจบุนั 

วนัท่ีเร่ิมงาน 

ประเภทพนกังาน 

คา่จ้าง และรายได้อ่ืนๆ 

วนัท่ีลาออก 

รหสัพนกังาน 

สญัชาติ 

IP Address, Cookies จากการ

ใช้งานอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ของบริษัท รวมถึง คอมพิวเตอร์

แบบตดิตัง้บนโต๊ะ คอมพิวเตอร์

แบบพกพา (Laptop) แท็บเล็ต 

คอมพิวเตอร์ (Tablet PC)

โทรศพัท์มือถือ ของบริษัท  

เพ่ือใช้ในการระบ ุfootprint 

ทางอิเล็กทรอนิคส์ ซึง่อาจมี

ผลส าหรับสืบค้นข้อมลูเพื่อ

การฟ้องร้องทางกฎหมาย 
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2. ฐานสัญญา มาตรา 24 (3) เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบตัิตามสญัญาซึง่เจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล
เป็นคูส่ญัญาหรือเพ่ือใช้ในการด าเนินการตามค าขอของเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลก่อนเข้าท า
สญัญานัน้ 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ในการเก็บ ใช้ ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวม 

ค าน าหน้าช่ือ, ช่ือ-สกลุ เพ่ือใช้ระบตุวัตน บริษัท จะเก็บข้อมลูสว่น

บคุคลตลอดจนเอกสารอนั

เป็นข้อมลูสว่นบคุคลของ

พนกังานไว้ตลอดระยะเวลา

การเป็นลกูจ้าง เม่ือพ้นสภาพ

การเป็นลกูจ้างแล้ว บริษัทจะ

เก็บข้อมลูส่วนบคุคลไว้เป็น

เวลา 10 ปี เพ่ือรองรับการ

สืบค้นข้อมลูเพื่อวตัถปุระสงค์

ในการฟ้องร้องทางกฎหมาย 

ตามมาตรา 193/30 ประมวล

กฎหมายแพง่และพาณิชย์ 

รูปถ่าย เพ่ือใช้เปรียบเทียบและยืนยนั

ตวัตนแตล่ะคน 

บตัรประจ าตวัประชาชน เพ่ือใช้ตรวจสอบและยืนยนั

การมีสญัชาตไิทย 

บตัรประกนัสงัคม เพ่ือใช้ตรวจสอบและยืนยนั

ตวัตนส าหรับคนตา่งด้าว 

หนงัสือเดนิทาง เพ่ือใช้ตรวจสอบและยืนยนั

ตวัตนส าหรับชาวตา่งชาติ 

ทะเบียนบ้าน เพ่ือใช้ตรวจสอบภมูิล าเนา

ตามทะเบียนราษฎร์ 

เพศ เพ่ือใช้พิจารณาความ

เหมาะสมของต าแหนง่งาน 

ท่ีอยู่ปัจจบุนั เพ่ือใช้ตรวจสอบระยะทางใน

การเดนิทางมาท างาน 
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ข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ในการเก็บ ใช้ ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวม 

เบอร์โทรศพัท์ เพ่ือความรวดเร็วในการ

ตดิตอ่ส่ือสาร 

 

อีเมลบริษัท   เพ่ือเป็นชอ่งทางในการ

ตดิตอ่ส่ือสารและสง่ข้อมลูการ

ท างาน 

 

ข้อมลูสว่นบคุคลทัว่ไป

เก่ียวกบัการตรวจสขุภาพ

ก่อนเร่ิมงานและระหวา่ง

การจ้างงาน 

เพ่ือประเมินความสามารถในการ

ท างาน ความเส่ียงตอ่อนัตราย

ด้าน สขุภาพ และชีวอนามยั 

 

ประวตัิการศกึษา  เพ่ือใช้พิจารณาความเหมาะสม

ของต าแหนง่งาน 

 

ประวตัิการท างานในอดีต 

รวมถึงหนงัสือรับรองการ

ท างาน เงินเดือนและรายได้

อ่ืนๆ เหตผุลท่ีลาออก 

เพ่ือใช้พิจารณาประสบการณ์

ท างาน จ้างงาน การโยกย้าย 

เปล่ียนต าแหนง่หน้าท่ี หรือเล่ือน

ต าแหนง่ 
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ข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ในการเก็บ ใช้ ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวม 

ประวตัิการฝึกอบรม 

ความสามารถทางด้านภาษา

และทกัษะ รวมถึง 

ประกาศนียบตัร ใบอนญุาต 

เพ่ือใช้พิจารณาความรู้ 

ความสามารถ ในการจ้างงาน

โยกย้าย เปล่ียนต าแหนง่

หน้าท่ี หรือเล่ือนต าแหนง่ 

เพ่ือใช้ในการพฒันาบคุลากร 

บริษัท จะเก็บข้อมลูสว่น

บคุคลตลอดจนเอกสารอนั

เป็นข้อมลูสว่นบคุคลของ

พนกังานไว้ตลอดระยะเวลา

การเป็นลกูจ้าง เม่ือพ้นสภาพ

การเป็นลกูจ้างแล้ว บริษัทจะ

เก็บข้อมลูส่วนบคุคลไว้เป็น

เวลา 10 ปี เพ่ือรองรับการ

สืบค้นข้อมลูเพื่อวตัถปุระสงค์

ในการฟ้องร้องทางกฎหมาย 

ตามมาตรา 193/30 ประมวล

กฎหมายแพง่และพาณิชย์ 

ประวตัิการท างานในบริษัท 

เชน่ บริษัทสงักดัปัจจบุนั, ช่ือ

หนว่ยงานท่ีสงักดั, วนัเร่ิมงาน, 

วนัครบทดลองงาน, ต าแหนง่

งาน, วนัท่ีโอนย้าย 

เพ่ือใช้พิจารณาความรู้ 

ความสามารถ และ

ประสบการณ์ท างาน ในการ

โยกย้าย เปล่ียนต าแหนง่

หน้าท่ี หรือเล่ือนต าแหนง่ 

เพ่ือใช้ในการพฒันาบคุลากร 

อตัราคา่จ้าง/เงินเดือน และ

คา่ตอบแทนเป็นเงินอ่ืนๆ 

เพ่ือพิจารณาการจ้างงาน  

เพ่ือบริหารคา่ตอบแทนและ

ผลประโยชน์พนกังาน 

ข้อมลูบญัชีเงินเดือน เพ่ือโอนเงินบริหาร

คา่ตอบแทน หรือเงินเดือน

คา่จ้างให้พนกังาน 
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ข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ในการเก็บ ใช้ ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวม 

สิทธิในสวสัดิการ และข้อมลู

การใช้สวสัดกิารตา่ง 

เพ่ือพิจารณาการจ้างงาน  

เพ่ือบริหารสวสัดิการและ

ผลประโยชน์  

 

ผลการปฏิบตังิาน รวมถึงผล

การประเมิน ข้อเสนอแนะ 

ความเห็นตา่ง ๆ  

เพ่ือบริหารคา่ตอบแทน เชน่ ขึน้

เงินเดือน จ่ายโบนสั ปรับเงินเดือน 

เพ่ือบริหารผลการปฏิบตังิาน 

พฒันาผลการปฏิบตังิาน จดัท า

แผนการสืบทอดต าแหนง่งาน 

เพ่ือพิจารณาในการโยกย้าย 

เปล่ียนต าแหนง่หน้าท่ี หรือเล่ือน

ต าแหนง่ 
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ข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ในการเก็บ ใช้ ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวม 

วนัท่ีลาออกหรือสิน้สดุการจ้าง

งาน 

เพ่ือด าเนินการสิน้สดุการจ้าง: 

ด าเนินการเม่ือพนกังานพ้น

จากสภาพการเป็นพนกังาน 

เพ่ือจดัท าแผนการสืบทอด

ต าแหนง่งาน 

เพ่ือบริหารคา่ตอบแทนและ

ผลประโยชน์พนกังาน รวมถึง

กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

บริษัท จะเก็บข้อมลูสว่น

บคุคลตลอดจนเอกสารอนั

เป็นข้อมลูสว่นบคุคลของ

พนกังานไว้ตลอดระยะเวลา

การเป็นลกูจ้าง เม่ือพ้นสภาพ

การเป็นลกูจ้างแล้ว บริษัทจะ

เก็บข้อมลูส่วนบคุคลไว้เป็น

เวลา 10 ปี เพ่ือรองรับการ

สืบค้นข้อมลูเพื่อวตัถปุระสงค์

ในการฟ้องร้องทางกฎหมาย 

ตามมาตรา 193/30 ประมวล

กฎหมายแพง่และพาณิชย์ 

วนัท่ีครบเกษียณอาย ุ เพ่ือจดัท าแผนการสืบทอด

ต าแหนง่งาน 

เพ่ือบริหารคา่ตอบแทนและ

ผลประโยชน์พนกังาน รวมถึง

กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

 GPS Location ของ

ยานพาหนะของบริษัท 

เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการ

ตดิตามกรณีเกิดอบุตัเิหตหุรือ

ยานพาหนะสญูหาย 
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ข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ในการเก็บ ใช้ ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวม 

สถานท่ีตา่งๆ ท่ีพนกังาน

เดนิทางไปเพ่ือการท างาน 

เพ่ือใช้ในการอนมุตัิคา่เดนิทาง 

เพ่ือใช้ในการระบสุถานท่ีท างาน

ในและนอกสถานท่ี 

 

เวลาเข้า ออกงาน เพ่ือใช้ในการบริหารการจา่ย

คา่จ้าง เงินเดือน 

ช่ือ-สกลุ บดิา-มารดา  เพ่ือตดิตอ่เม่ือมีเหตกุารณ์ฉกุเฉิน 

เพ่ือใช้ในการลดหย่อนภาษี 

ช่ือ-สกลุของคูส่มรส เพ่ือตดิตอ่เม่ือมีเหตกุารณ์ฉกุเฉิน 

เพ่ือใช้ในการลดหย่อนภาษี 

อาชีพ และข้อมลูการมี

รายได้ของคูส่มรส 

เพ่ือใช้ในการย่ืนลดหยอ่นภาษี 

ช่ือสกลุ และอายบุตุร เพ่ือใช้ในการย่ืนลดหยอ่นภาษี 

เพ่ือใช้ในการบริหารจดัการด้าน

สวสัดกิาร (เฉพาะต าแหนง่) 
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ข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ในการเก็บ ใช้ ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวม 

ช่ือ-สกลุ อาย ุและท่ีอยูข่อง

ผู้ รับสิทธิประโยชน์ 

เพ่ือตดิตอ่เพ่ือรับผลประโยชน์

ตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทประกนั

เม่ือพนกังานเสียชีวิต 

 

ช่ือ-สกลุผู้ ท่ีจะอ้างถึง 

(Reference) 

เพ่ืออ้างอิงในการจ้างงาน 

ช่ือ-สกลุผู้ตดิตอ่กรณีฉกุเฉิน เพ่ือตดิตอ่กรณีมีเหตกุารณ์

ฉกุเฉินกบัพนกังาน 

ภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว เพ่ือใช้ในกิจกรรมหรืองานบริหาร

ทรัพยากรบคุคล ภายในและ

ภายนอกบริษัท 

 

 

 

 

 



 

 PDPA Document 

ประกาศข้อมลูส่วนบคุคลส าหรับพนกังาน 

PDPA 
พนกังาน 

ID No PDPA 001-004 :  
ประกาศข้อมลูส่วนบคุคลส าหรับพนกังาน 

Effective Date:  
30 ธนัวาคม 2564 

Page 21 of 32 

 

 

 

3. ฐานประโยชน์อันชอบธรรม มาตรา 24 (5) เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ของผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลหรือของบคุคลหรือนิตบิคุคลอ่ืนท่ีไมใ่ชผู่้ควบคมุข้อมลูส่วนบคุคล 

เว้นแตป่ระโยชน์ดงักลา่วมีความส าคญัน้อยกวา่สิทธิขัน้พืน้ฐานในข้อมลูสว่นบคุคลของเจ้าของ

ข้อมลูสว่นบคุคล 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ในการเก็บ ใช้ ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวม 

ข้อมลูสว่นบคุคลทัว่ไป

เก่ียวกบัการตรวจสอบ

ประวตัิอาชญากรรม 

เพ่ือตรวจสอบคณุสมบตัใินการ

ท างาน พิจารณาความเหมาะสม

กบัต าแหนง่งาน และเพ่ือ

ประโยชน์ในการท างานร่วมกนั 

บริษัท จะเก็บข้อมลูสว่น

บคุคลตลอดจนเอกสารอนั

เป็นข้อมลูสว่นบคุคลของ

พนกังานไว้ตลอดระยะเวลา

การเป็นลกูจ้าง เม่ือพ้น

สภาพการเป็นลกูจ้างแล้ว 

บริษัทจะเก็บข้อมลูส่วน

บคุคลไว้เป็นเวลา 10 ปี 

เพ่ือรองรับการสืบค้นข้อมลู

เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการ

ฟ้องร้องทางกฎหมาย ตาม

มาตรา 193/30 ประมวล

กฎหมายแพง่และพาณิชย์ 
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4. ฐานความยนิยอม มาตรา 19 ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลจะกระท าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลไมไ่ด้หากเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลไมไ่ด้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือใน
ขณะนัน้ เว้นแตบ่ทบญัญัตแิหง่พระราชบญัญตันีิห้รือกฎหมายอ่ืนบญัญัตใิห้กระท าได้ 
การขอความยินยอมต้องท าโดยชดัแจ้ง เป็นหนงัสือหรือท าโดยผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแตโ่ดย
สภาพไมอ่าจขอความยินยอมด้วยวิธีการดงักลา่วได้ 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ในการเก็บ ใช้ ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวม 

ศาสนา เพ่ือใช้ในการดแูลพนกังาน 
มอบหมายงาน และจดัสถานท่ี/
กิจกรรมท่ีเหมาะสม 

เพ่ือการบริหารสวสัดกิารพนักงาน 
เชน่ สิทธิการลาท่ีเก่ียวข้องกบั
ศาสนา 

บริษัท จะเก็บข้อมลูสว่น
บคุคลตลอดจนเอกสาร
อนัเป็นข้อมลูสว่นบคุคล
ของพนกังานไว้ตลอด
ระยะเวลาการเป็น
ลกูจ้าง เม่ือพ้นสภาพ
การเป็นลกูจ้างแล้ว 
บริษัทจะเก็บข้อมลูส่วน
บคุคลไว้เป็นเวลา 10 ปี 
เพ่ือรองรับการสืบค้น
ข้อมลูเพื่อวตัถปุระสงค์
ในการฟ้องร้องทาง
กฎหมาย ตามมาตรา 
193/30 ประมวล
กฎหมายแพง่และ
พาณิชย์ 

ข้อมูลประวัตสุิขภาพ 

- ข้อมลูผลตรวจสขุภาพก่อน
เร่ิมงาน 

- ข้อมลูผลตรวจสขุภาพ
ประจ าปี 

- ใบรับรองแพทย์ 

- ข้อมลูสขุภาพอ่ืนๆ เชน่ อาย,ุ 
น า้หนกั, สว่นสงู, กรุ๊ปเลือด, 
โรคประจ าตวั, ประวตักิารแพ้
ยาหรือแพ้อาหาร 

เพ่ือการประเมินความสามารถใน
การท างาน 

เพ่ือการบริหารจดัการด้านสขุภาพ 
รวมถึงประกนัสขุภาพ 

ประวตัิอาชญากรรม เพ่ือตรวจสอบคณุสมบตัใินการ
ท างาน พิจารณาความเหมาะสม
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กบัต าแหนง่งาน และเพ่ือประโยชน์
ในการท างานร่วมกนั 

 
5. ข้อยกเว้นภายใต้มาตรา 26 รวมถึง 

 
5.1 เป็นการจ าเป็นเพ่ือการก่อตัง้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตัติามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง

ตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ตอ่สู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
 
5.2 ข้อยกเว้นภายใต้มาตรา 26 (5) รวมถึง 

(ก) เวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการท างานของ
ลกูจ้าง การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ การให้บริการด้านสขุภาพหรือด้านสงัคม การรักษา
ทางการแพทย์ การจดัการด้านสขุภาพ หรือระบบและการให้บริการด้านสงัคมสงเคราะห์ 
ทัง้นี  ้ในกรณีท่ีไม่ใช่การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อมูลส่วนบุคคลนัน้อยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือผู้ มีหน้าท่ีรักษาข้อมลูส่วนบคุคลนัน้ไว้เป็น
ความลบัตามกฎหมาย ต้องเป็นการปฏิบตัิตามสญัญาระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
กบัผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ 

(ข) การคุ้มครองแรงงาน การประกนัสงัคม หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิสวสัดกิารเก่ียวกบัการ
รักษาพยาบาลของผู้ มีสิทธิตามกฎหมาย การคุ้ มครองผู้ ประสบภัยจากรถ หรือการ
คุ้มครองทางสังคมซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งจาเป็นในการปฏิบตัิตาม
สิทธิหรือหน้าท่ีของผู้ควบคมุข้อมลูส่วนบคุคลหรือเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล โดยได้จดัให้มี
มาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือคุ้มครองสิทธิขัน้พืน้ฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วน
บคุคล 
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ภาคผนวก ข 

Group 

Subsidiaries of Siam Makro Public Company Limited and affiliates within 

CP Group that can disclose personal data  

Thai English 

เครือเจริญโภคภณัฑ์ 

(CP Group) 

บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จ ากดั Charoen Pokphand Group Co., Ltd. 

บริษัท พฒันาผู้น าเครือเจริญโภค
ภณัฑ์ จ ากดั 

Leadership Development Charoen 

Pokphand Group Co., Ltd. 

บริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) 
จ ากดั 

CP B&F (Thailand) Co., Ltd. 

บริษัท ซีพี แมตช์ จ ากดั - 

เจียไต๋ 

(Chia Tai) 

บริษัท เจียไต ๋จ ากดั Chia Tai Co., Ltd. 

บริษัท อาคเนย์เกษตรกรรม จ ากดั South-East Agricultural Co., Ltd. 

บริษัท ชนม์เจริญฟาร์ม จ ากดั Choncharoen Farm Co., Ltd. 

บริษัท เจียไตเ๋มลด็พนัธุ์ จ ากดั Chia Tai Seeds Co., Ltd. 

บริษัท ซีทีที เมลด็พนัธุ์ จ ากดั CTT Seed Co., Ltd. 

บริษัท เจียไตเ๋ทคโนโลยีการ
เพาะปลกู จ ากดั 

Chia Tai Cultivation Technology Co., Ltd. 

บริษัท เจียไตโ๋ปรดิว๊ช์ จ ากดั Chia Tai Produce Co., Ltd. 

บริษัท ซีที เฟรช จ ากดั CT Fresh Co., Ltd. 

บริษัท คีย์ อินโนเวชัน่ จ ากดั Key Innovation Co., Ltd. 

บริษัท เฟรสโค ่อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั 

Fresco International Co., Ltd. 

บริษัท พริกสยาม จ ากดั Siam Chili Co., Ltd. 

เจริญโภคภณัฑ์
อาหาร 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั 
(มหาชน) Charoen Pokphand Food Public Co., Ltd. 
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Group 

Subsidiaries of Siam Makro Public Company Limited and affiliates within 

CP Group that can disclose personal data  

Thai English 

(CPF) บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) CPF (Thailand) Public Co., Ltd. 

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จ ากดั CPF Trading Co., Ltd. 

บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จ ากดั CPF IT Center Co., Ltd 

บริษัท ซีพีเอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ 
จ ากดั CPF Training Center Co., Ltd. 

ซีพี ออลล์ 

(CP ALL) 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) CP ALL Public Co., Ltd. 

บริษัท ซีพี รีเทลลงิค์ จ ากดั CP Retailink Co., Ltd. 

บริษัท ซีพีแรม จ ากดั CP RAM Co., Ltd. 

บริษัท เอ็ม เอ เอม็ ฮาร์ท จ ากดั MAM Heart Company Limited 

บริษัท ทเวนตีโ้ฟร์ ช้อปปิง้ จ ากดั 24 Shopping Company Limited 

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากดั Counter Service Company Limited 

บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั Gosoft (Thailand) Company Limited 

บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จ ากดั Thai Smart Card Company Limited 

บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ 
จ ากดั All Now Management Company Limited 

บริษัท ไดนามิค ลอจิสตกิส์ จ ากดั Dynamic Logistics Company Limited 

บริษัท ปัญญธารา จ ากดั Panyatara Company Limited 

บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จ ากดั All Training Company Limited 

วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ Panyapiwat Technological College 

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ Panyapiwat Institute of Management 
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Group 

Subsidiaries of Siam Makro Public Company Limited and affiliates within 

CP Group that can disclose personal data  

Thai English 

โรงเรียนสาธิตสถาบนัการจดัการ
ปัญญาภิวฒัน์ 

Panyapiwat Institute of Management 

Demonstration School 

บริษัท ซีพี ฟูด้แลบ็ จ ากดั CP Food Lab Company Limited 

บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จ ากดั All Now Logistics Company Limited 

บริษัท ออลล์ เวลเนส จ ากดั All Wellness Company Limited 

สยามแม็คโคร  

(Siam Makro) 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั 
(มหาชน) Siam Makro Public Co., Ltd. 

บริษัท สยามฟดู ซอร์วิส จ ากดั - 

บริษัท โปรมาร์ท จ ากดั - 

บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จ ากดั - 

- Indoguna (Singapore) Pte Ltd. 

- Indoguna Lordly Company Limited 

- Just Meat Company Limited 

- Indoguna Dubai LLC 

- Maxzi The Good Food Restaurant & Café 

LLC 

- Indoguna (Cambodia) Company Limited 

- Indoguna Vina Food Service Company 

Limited 

- ARO Company Limited 

- ARO Commercial Company Limited 

- Makro (Guangzhou) Food Company 

Limited 
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Group 

Subsidiaries of Siam Makro Public Company Limited and affiliates within 

CP Group that can disclose personal data  

Thai English 

- Makro (Cambodia) Company Limited 

- CP Wholesale India Private Limited 

ทรู กรุ๊ป 

(TRUE Group) 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

True Corporation Public Company 

Limited 

บริษัท ทรู มฟู จ ากดั True Move Company Limited 

บริษัท ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด์ เซลส์ 
จ ากดั 

True Distribution and Sales Company 

Limited 

บริษัท เคเอสซี คอมเมอร์เชียล 
อินเตอร์เนต จ ากดั 

KSC Commercial Internet Company 

Limited 

บริษัท ทรู ไลฟ์สไตล์ รีเทล จ ากดั True LifeStyle Retail Company Limited 

บริษัท ทรู ทชั จ ากดั True Touch Company Limited 

บริษัท ทรู มฟู เอช ยนูิเวอร์แซล 
คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั 

True Move H Universal Communication 

Co., Ltd.  

บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) 
จ ากดั BFKT (Thailand) Limited 

บริษัท เบคเฮ้าส์ จ ากดั Bakehouse Co., Ltd. 

บริษัท จีซีบี (ประเทศไทย) จ ากดั GCB (Thailand) Limited 

บริษัท เรียล มฟู จ ากดั Real Move Company Limited 

บริษัท ทรู ดิจิตอล พลสั จ ากดั True Digital Plus Company Limited 

บริษัท ทรู ลสีซิ่ง จ ากดั True Leasing Company Limited 

บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จ ากดั True Properties Company Limited 

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั 

True Internet Corporation Company 

Limited 
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Subsidiaries of Siam Makro Public Company Limited and affiliates within 

CP Group that can disclose personal data  

Thai English 

บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จ ากดั Wire & Wireless Company Limited 

บริษัท เอเซยี ไวร์เลส คอมมวินิเคชัน่  
จ ากดั 

Asia Wireless Communication Company 

Limited 

บริษัท ทรู ดิจิทลั กรุ๊ป จ ากดั True Digital Group Company Limited 

บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจ
เมนท์ จ ากดั 

Telecom Asset Management Company 

Limited  

บริษัท ทรู แอกซิออน อินเตอร์แอค
ทีฟ จ ากดั True Axion Interactive Company Limited 

บริษัท ทรู วอยซ์ จ ากดั True Voice Company Limited 

บริษัท ซีพี เมดคิลั เซ็นเตอร์ จ ากดั CP Medical Center Company Limited 

บริษัท ซีพี รีเสร์ิช แอนด์ ดีเวลลอป
เม้นท์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 

CP Research & Development Center 

Company Limited 

บริษัท ทรู ดิจิทลั พาร์ค จ ากดั  True Digital Park Company Limited 

บริษัท รถไฟความเร็วสงูสาย
ตะวนัออกเช่ือมสามสนามบิน จ ากดั 

Eastern High-Speed Rail Linking Three 

Airports Company Limited 

บริษัท ทรูสเปซ จ ากดั True Space Co., Ltd. 

บริษัท ทรู สแควร์ จ ากดั True Square Co. ,Ltd. 

บริษัท วิซดอม แลนด์มาร์ก คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั Whizdom Landmark Corporation Limited 

ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป 

(True Visions 

Group) 

บริษัท ไทยนิวส์ เน็ดเวิร์ค (ทเีอ็น
เอ็น) จ ากดั 

Thai News Network (Tnn) Company 

Limited 

บริษัท ทรูโฟร์ย ูสเตชัน่ จ ากดั True4U Station Company Limited 

บริษัท ทรู ยไูนเต็ด ฟตุบอล คลบั 
จ ากดั 

True United Football Club Company 

Limited 
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บริษัท ซีนิเพลก็ซ์ จ ากดั Cineplex Company Limited 

บริษัท ทรู วิชัน่ส์ เคเบิล้ จ ากดั 
(มหาชน) 

True Visions Cable Public Company 

Limited 

บริษัท ทรู มีเดีย โซลชูัน่ส์ จ ากดั True Media Solutions Company  

บริษัท เอสเอ็ม ทรู จ ากดั Sm True Company Limited 

บริษัท ทรู วิชัน่ส์ กรุ๊ป จ ากดั True Visions Group Company Limited 

บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ 
จ ากดั Panther Entertainment Company Limited 

บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชัน่ จ ากดั True CJ Creations Company Limited 

แอสเซนด์ กรุ๊ป 

(Ascend Group) 

บริษัท ทรู อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี 
จ ากดั 

True Information Technology Company 

Limited 

บริษัท ทรู อีโลจิสติกส์ จ ากดั True E-Logistics Company Limited 

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซน็
เตอร์ จ ากดั 

True Internet Data Center Company 

Limited 

บริษัท ทรู มนัน่ี จ ากดั True Money Company Limited 

บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จ ากดั Ascend Group Company Limited 

บริษัท แอสเซนด์ มนัน่ี จ ากดั Ascend Money Company Limited 

บริษัท แอสเซนด์ คอมเมิร์ซ จ ากดั Ascend Commerce Company Limited 

บริษัท แอสเซนด์ นาโน จ ากดั Ascend Nano Company Limited 

บริษัท เอเดน ฟลุฟีลเม็นท์ จ ากดั Aden Fulfillment Company Limited 

บริษัท เอ้ก ดิจิทลั จ ากดั Egg Digital Company Limited 

บริษัท พนัธวณิช จ ากดั Pantavanij Company Limited 

บริษัท แอสเซนด์ ฟูด้ จ ากดั Ascend Food Co., Ltd. 
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บริษัท แอสเซนด์ แทรเวิล จ ากดั Ascend Travel Company Limited 

ฟรีวิลล์ โซลชูั่นส์ 

(Freewill 

Solutions) 

บริษัท ฟรีวิลล์ โซลชูัน่ส์ จ ากดั Freewill Solutions Co., Ltd. 

พืชครบวงจร 

(Crop Integration 

Business Group) 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์วิศวกรรม 
จ ากดั 

Charoen Pokphand Engineering Co., Ltd. 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์การเกษตร 
จ ากดั 

Charoen Pokphand Agriculture Co., Ltd. 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์เมลด็พนัธุ์ 
จ ากดั 

Charoen Pokphand Seeds Co., Ltd. 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์พฒันาการ
เกษตร จ ากดั 

Charoen Pokphand Agricultural 

Development Co., Ltd. 

บริษัท ซี.พี. สตาร์เลนส์ จ ากดั C.P. Starlanes Co., Ltd. 

การค้าระหว่าง
ประเทศ 

และพืชครบวงจร 

(ข้าวโพด) 
(CPTG&CROP 

(Maize)) 

บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จ ากดั C.P. Intertrade Co., Ltd. 

บริษัท ข้า้ว ซี.พี. จ ากดั Khao C.P. Co., Ltd. 

ซี.พี. ฟูด้ สโตร์ C.P. Food Store Co., Ltd. 

ไดนามิค ทรานสปอร์ต Dynamic Transport 

ไดนามิค  อินเตอร์ Dynamic Inter 

แอ๊ดว้านซ์ ทรานสปอร์ต Advance Transport 

ซี แอนด์ เอฟ C and F 

เจริญโภคภณัฑ์
โปรดิ๊วส 

(CPP) 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์โปรดิ๊วส 
จ ากดั 

Charoen Pokphand Produce Co., Ltd. 
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การค้าวตัถุดิบ
อาหารสตัว์ 

(FIT) 

บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จ ากดั 
(มหาชน) 

Bangkok Produce Merchandising Public 

Co., Ltd. 

อาหารสตัว์เลีย้ง 

(PCG) 

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป 
จ ากดั 

Perfect Companion Group Co., Ltd. 

บรรจุภณัฑ์ 

(Packaging 

Business Group) 

บริษัท ซีพีพีซี จ ากดั (มหาชน) CPPC Public Co., Ltd. 

บริษัท ซี.พี. สหอตุสาหกรรม จ ากดั C.P. Poly-Industry Co., Ltd. 

บริษัท ซี.พี. อตุสาหกรรมบรรจุ
ภณัฑ์ จ ากดั 

C.P. Packaging Industry Co., Ltd. 

บริษัท แอดวานซ์ ไพพ์ จ ากดั Advanced Pipe Co., Ltd. 

บริษัท ซี.เอ.ปิโตรเคมี จ ากดั C.A. Petrochemical Co., Ltd. 

- 
C.P. Packaging (Vietnam) Industry Co., 

Ltd. 

- CPPC Marketing Inc. 

- CPPC Outdoor Wear (Vietnam) Co., Ltd. 

- CPPC Outdoor Wear (Cambodia) Co., Ltd. 

- Ningbo Beston Plastics Co., Ltd. 

- Beston Action Utility Wear (Lianyungang) 

Co., Ltd. 

อสังหาริมทรัพย์ 

(CP Land) 
บริษัท ซี.พี. แลนด์ จ ากดั (มหาชน) C.P. Land Public Co., Ltd. 

สยามแลนด์ฟลาย
อิง้ 

(Siam Land Flying) 

บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิง้ จ ากดั Siam Land Flying Co., Ltd. 
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อื่นๆ 

(Others) 
บริษัท เอโค ่คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั Eko Corporation Co., Ltd. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________  


