
 

 

เอกสารแจง้ขอ้มูลการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 

บทน า 

 เอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับน้ี ประกาศเม่ือวันที่ 1 

พฤษภาคม 2563 

 โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอแนะน าใหท้่านท าความเขา้ใจเอกสารแจง้ขอ้มูลการ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) น้ี เน่ืองจาก เอกสารฉบับน้ีอธิบายถึงการปฏิบัติต่อขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช ้การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน 

เป็นตน้ เพื่อใหท้่านไดรั้บทราบถึงการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษัท ดังต่อไปน้ี 

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนบุคคลของผูส้มัครขอรับทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ ์

 โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ เคารพและให้ความส าคัญถึงสิทธิและการคุ ้มครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักดีว่าท่านในฐานะ 

ผูส้มัครขอรับทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมัน่คงปลอดภัยใน

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะถูกน าไปใชต้ามวัตถุประสงค์การด าเนินงานของ

โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์เท่านั้น 

 นอกจากน้ี บริษัทจัดให้มีมาตรการในการรักษาความมัน่คงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้ผู ้ที่

มิไดรั้บอนุญาตน าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปใชโ้ดยมิชอบ 

ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Controller) 

โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์  

(ส านักบริหารความยัง่ยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์) 

เลขที่ อาคารทรู ทาวเวอร์ ช้ัน 17 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพ 10310 

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-858-6444 

Email Address : scholarship.cp@gmail.com 

 

เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) (ถา้มี) 

ส านักบริหารความเสี่ยง บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด 

เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ช้ัน 29 ถนนรัชดาภิเษก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพ 10310 

Email  : CPG_CRO@cp.co.th 

 



 

 

วัตถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมเพ่ือการน าขอ้มูลส่วนบุคคลไปใชห้รือเปิดเผย 

 1. ตามที่ท่านได้ด าเนินการกรอกข้อมูล และให้ข ้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพื่อสมัครขอรับ

ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความจ าเป็นตอ้งเก็บ

รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านบางประเภทตามที่ก าหนดไวใ้นเอกสารฉบับน้ี 

 2. ขอ้มูลส่วนบุคคล และวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย และระยะเวลาในการเก็บ

รวบรวม 

ท่ี ขอ้มูลส่วนบุคคล ด าเนินการ วัตถุประสงค ์
ระยะเวลาในการ

เก็บรวบรวม 

ก. ขอ้มูลจากใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 

1 ช่ือ-สกุล เก็บรวบรวม ใช้ เพื่อเก็บประวัติ 3 ปี นับจากวันที่ให้

ขอ้มูล 

2 เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา เปิดเผยใหบ้ริษัท

ภายในเครือฯ 

เพือ่การจัดการดา้น

สภาพแวดลอ้มในการฝึกอบรม 

ส าหรับการพัฒนาศักยภาพ

นิสิต นักศึกษา 

3 ปี นับจากวันที่ให้

ขอ้มูล 

3 เบอร์โทรศัพท์ เก็บรวบรวม ใช้ เพื่อเก็บประวัติ 3 ปี นับจากวันที่ให้

ขอ้มูล 

4 วันเดือนปีเกิด เก็บรวบรวม ใช้ เพื่อเก็บประวัติ 3 ปี นับจากวันที่ให้

ขอ้มูล 

5 LINE ID, Facebook 

Account, E-mail Address 

เก็บรวบรวม ใช้ เพื่อเก็บประวัติ 3 ปี นับจากวันที่ให้

ขอ้มูล 

6 ที่อยู่ปัจจุบัน และที่อยูต่าม

ภูมิล าเนา 

เก็บรวบรวม ใช้ เพื่อเก็บประวัติ 3 ปี นับจากวันที่ให้

ขอ้มูล 

7 ประวัติการศึกษา ขอ้มูล

เก่ียวกับการศึกษา 

เก็บรวบรวม ใช้ เพื่อเก็บประวัติ และ

ประกอบการพิจารณาคัดเลือก 

3 ปี นับจากวันที่ให้

ขอ้มูล 

8 ประวัติกิจกรรม และขอ้มูล

กิจกรรม 

เก็บรวบรวม ใช้ เพื่อเก็บประวัติ และ

ประกอบการพิจารณาคัดเลือก 

3 ปี นับจากวันที่ให้

ขอ้มูล 

9 ช่ือ-สกุล บิดา มารดา และ/

หรือผูอุ้ปการะ  

เก็บรวบรวม ใช้ เพื่อเก็บประวัติ 3 ปี นับจากวันที่ให้

ขอ้มูล 

10 ช่ือ-สกุล พี่น้อง 

 

 

เก็บรวบรวม ใช้ เพื่อเก็บประวัติ 3 ปี นับจากวันที่ให้

ขอ้มูล 



 

 

ท่ี ขอ้มูลส่วนบุคคล ด าเนินการ วัตถุประสงค ์
ระยะเวลาในการ

เก็บรวบรวม 

11 สถานะทางการเงินของ

ครอบครัว 

เก็บรวบรวม ใช้ เพื่อเก็บประวัติ และ

ประกอบการพิจารณาคัดเลือก 

3 ปี นับจากวันที่ให้

ขอ้มูล 

12 สถานะความเป็นอยู่ของ

ครอบครัว 

เก็บรวบรวม ใช้ เพื่อเก็บประวัติ และ

ประกอบการพิจารณาคัดเลือก 

3 ปี นับจากวันที่ให้

ขอ้มูล 

13 ขอ้มูลการไดรั้บรางวัล/

เกียรติบัตร/วุฒิบัตร 

เก็บรวบรวม ใช้ เพื่อเก็บประวัติ และ

ประกอบการพิจารณาคัดเลือก 

3 ปี นับจากวันที่ให้

ขอ้มูล 

14 ขอ้มูลการท างานหารายได้

พิเศษ 

เก็บรวบรวม ใช้ เพื่อเก็บประวัติ และ

ประกอบการพิจารณาคัดเลือก 

3 ปี นับจากวันที่ให้

ขอ้มูล 

15 ขอ้มูลสถานะการกูย้ืม

กองทุนเพื่อการศึกษา 

เก็บรวบรวม ใช้ เพื่อเก็บประวัติ และ

ประกอบการพิจารณาคัดเลือก 

3 ปี นับจากวันที่ให้

ขอ้มูล 

16 ขอ้มูลการไดรั้บเงินทุนที่ผ่าน

มา 

เก็บรวบรวม ใช้ เพื่อเก็บประวัติ และ

ประกอบการพิจารณาคัดเลือก 

3 ปี นับจากวันที่ให้

ขอ้มูล 

ข. หลักฐานประกอบการสมัคร 

17 หนังสือรับรองจาก

สถานศึกษา 

เก็บรวบรวม ใช้ เพื่อเก็บประวัติ และตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูส้มัคร 

3 ปี นับจากวันที่ให้

ขอ้มูล 

18 ส าเนาใบรายงานผลการ

เรียน (Transcripts) 

เก็บรวบรวม ใช้ เพื่อเก็บประวัติ และตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูส้มัคร 

3 ปี นับจากวันที่ให้

ขอ้มูล 

19 รูปถ่ายประกอบการสมัคร

ขอรับทุนการศึกษา 

เก็บรวบรวม ใช้ เพื่อเก็บประวัติ และตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูส้มัคร 

3 ปี นับจากวันที่ให้

ขอ้มูล 

ค. หลักฐานเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณาคัดเลือกผูส้มัคร 

20 ผลทดสอบทางจิตวิทยา 

(PsyTech) (กรณีมีการรอ้ง

ขอใหผู้ส้มัครท า

แบบทดสอบ) 

เปิดเผยใหบ้ริษัท

ภายในเครือฯ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต 

นักศึกษาทุนเครือเจริญโภค

ภัณฑ์ 

3 ปี นับจากวันที่ให้

ขอ้มูล 

21 ส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชน (กรณีมีการรอ้ง

ขอใหผู้ส้มัครด าเนินการส่ง) 

เปิดเผยใหบ้ริษัท

ภายในเครือฯ 

เพื่อเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา 3 ปี นับจากวันที่ให้

ขอ้มูล 

22 ส าเนาบัญชีธนาคาร (กรณีมี

การรอ้งขอใหผู้ส้มัคร

ด าเนินการส่ง) 

 

เปิดเผยใหบ้ริษัท

ภายในเครือฯ 

เพื่อเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา 3 ปี นับจากวันที่ให้

ขอ้มูล 



 

 

ท่ี ขอ้มูลส่วนบุคคล ด าเนินการ วัตถุประสงค ์
ระยะเวลาในการ

เก็บรวบรวม 

ง. ขอ้มูลจากการสัมภาษณ ์

23 แบบฟอร์มสัมภาษณ์ผูส้มัคร

ขอรับทุนการศึกษา 

เก็บรวบรวม ใช้ เพื่อประกอบการพิจารณา

คัดเลือก 

3 ปี นับจากวันที่ให้

ขอ้มูล 

  

กรณีที่ท่านไม่ประสงค์ให้โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์เก็บรวบรวบรวม ใช ้หรือ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะไม่สามารถด าเนินการ

ต่อไปน้ีได ้

ก. ขอ้มูลจากใบสมัครขอรับทุนการศึกษา : เก็บประวัติ เพื่อเตรียมความพรอ้มการฝึกอบรม ส าหรับการ

พัฒนาศักยภาพนิสติ นักศึกษา  

ข. หลักฐานประกอบการสมัคร : เก็บประวัติ และตรวจสอบคุณสมบัติของผู ้สมัคร ซึ่งอาจส่งผลต่อการ

ไดรั้บหรือไม่ไดรั้บทุนการศึกษา 

ค. หลักฐานเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณาคัดเลือกผูส้มัคร : เบิกจ่ายเงินการศึกษา และพัฒนาศักยภาพ

นิสิต นักศึกษาทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

ง. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ : ประกอบการพิจารณาคัดเลือก ซึ่งอาจส่งผลต่อการได้รับหรือไม่ได้รับ

ทุนการศึกษา 

 

หน่วยงานท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย 

 เพื่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น 

โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานดังต่อไปน้ี 

 1. สถาบันผูน้ าเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

 2. ฝ่ายบัญชีมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ 

 3. ฝ่ายบุคคล บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

 โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะด าเนินการตรวจสอบและป้องกันไม่ใหห้น่วยงานที่

ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านน าข้อมูลไปใชเ้พื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ใน

เอกสารฉบับน้ี 

 

 



 

 

สิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

 1. กรณีที่ท่านยินยอมใหบ้ริษัทเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูส่วนบุคคล ท่านสามารถถอนความ

ยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดยแจง้ผ่านแบบฟอร์มสิทธิเจ้าของ

ขอ้มูลต่อโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

 2. ท่านสามารถเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ รวมถึงขอให้โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์

เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยแจ้งผ่านแบบฟอร์มสิทธิเจ้าของข้อมูลต่อโครงการ

ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

 กรณีที่ โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ท าให้ข ้อมูลส่วนบุคคลอยู่ ในรูปแบบที่

สามารถอ่านหรือใชง้านโดยทัว่ไปไดด้ว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ที่ท างานโดยอัตโนมัติ ท่านสามารถขอใหโ้อน

ขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น และขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู ้

ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าว 

 3. ท่านสามารถขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยแจ้งผ่าน

แบบฟอร์มสิทธิเจา้ของขอ้มูลต่อโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในกรณีดังต่อไปน้ี 

3.1 โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดย

ได้รับยกเว้นไม่ตอ้งขอความยินยอมเน่ืองจากเป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนิน

ภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือปฏิบัติหน้าที่

ในการใชอ้ านาจรัฐตามที่ไดรั้บมอบหมาย หรือเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย

ของโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ เวน้แต่ โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภค

ภัณฑ์มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือ

เป็นไปเพื่อการก่อตั้ง ปฏิบัติตาม ใชห้รือยกขึ้ นต่อสูซ้ึ่งสิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย 

3.2 โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เก่ียวกับการตลาดแบบตรง 

3.3 โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เก่ียวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เวน้แต่เป็น

การจ าเป็นเพ่อการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภค

ภัณฑ์ 

 4. ท่านสามารถขอใหโ้ครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ลบ ท าลาย หรือท าใหข้อ้มูลส่วน

บุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล โดยแจง้ผ่านแบบฟอร์มสิทธิเจา้ของ

ขอ้มูลต่อโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในกรณีดังต่อไปน้ี 



 

 

4.1 เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไวต้ามวัตถุประสงค์ในการเก็บ

รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

4.2 เม่ือท่านถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ

โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ไม่มีอ านาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไดต้่อไป 

4.3 เม่ือท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และโครงการ

ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ไม่อาจปฏิเสธค าขอ 

4.4 เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลไดถู้กเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

 5. ท่านสามารถขอใหบ้ริษัทระงับการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดยแจ้งผ่านแบบฟอร์มสิทธิ

เจา้ของขอ้มูลต่อโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในกรณีดังต่อไปน้ี 

5.1 เม่ือโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเป็น

ปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดของขอ้มูลส่วนบุคคล 

5.2 เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

5.3 เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไวต้ามวัตถุประสงค์ในการเก็บ

รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

5.4 เม่ือโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์อยู่ระหว่างการพิสูจน์ หรือตรวจสอบ

เพื่อปฏิเสธค าขอคัดคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามขอ้ 3. 

 6. ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านมีความเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่

ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด และหากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เก่ียวกับท่านไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สมบูรณ์ 

หรือก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด ท่านสามารถแจง้โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์เพื่อให้แก้ไข 

เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ โดยแจ้งผ่านแบบฟอร์มสิทธิเจ้าของข้อมูลต่อโครงการ

ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

 7. กรณีที่ท่านพบ เห็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโครงการ

ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือเอกสารฉบับน้ี ท่านสามารถแจ้งเหตุการละเมิดหรือฝ่าฝืนได้ที่ 

โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ส านักบริหารความยัง่ยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสาร

องคก์ร เครือเจริญโภคภัณฑ)์ เลขท่ี อาคารทรู ทาวเวอร ์ช้ัน 17 เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตหว้ย

ข ว า ง  ก รุ ง เ ท พ  10310 ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศั พ ท์  0 2 -858-6444 Email Address : 

scholarship.cp@gmail.com นอกจากน้ี ท่านยังมีสิทธิร้องเรียนกรณี  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.

คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่

กฎหมายก าหนด 



 

 

 เอกสารแจง้ข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) มีผลใชบั้งคับกับข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านที่โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผูเ้ก็บรวบรวม และท่านตกลงใหโ้ครงการ

ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์เก็บรวบรวม รักษา ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งที่มีอยู่

แลว้ (ถ้ามี) ตลอดจนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที่ โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะจัดเก็บใน

อนาคตภายใตข้อ้ก าหนดและเงื่อนไขของเอกสารฉบับน้ี 

 ขา้พเจ้ายืนยันว่าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขตาม “เอกสารแจง้ข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วน

บุคคล (Privacy Notice)” ขา้งตน้ 

 

     ลงช่ือ ................................................ เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

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


