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นโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล 

(Data Privacy & Security Policy) 
 

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (ซึ$งตอ่ไปจะใช้คําว่า “บริษัท”) มีความมุ่งมั$นในการ
ดําเนินธุรกิจอย่างยั$งยืนบนพื 3นฐานของความรับผิดชอบต่อการบริหารจดัการด้านการรักษาข้อมูลความเป็น
สว่นตวั และปฏิบตัิตามกฏระเบียบตา่งๆ รวมถึงการควบคมุดแูลอย่างเข้มงวด เพื$อรักษาความปลอดภยัข้อมลู
สารสนเทศของลกูค้า 

 

1) ข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทยึดมั$นที$จะให้บริการความสะดวกกับทุกชุมชนสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชีวิตของลูกค้าและ
ผู้คนโดยรอบโดยมีเป้าหมายหลกัด้วยการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที$เพิ$มคณุค่าให้กับลูกค้าครบวงจรเพื$อ
ตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าด้วยเหตุนี 3 บริษัทจึงต้องรวบรวมข้อมูลลูกค้าให้รับรู้และเข้าใจ
ผู้บริโภคให้ดีขึ 3นและสามารถนําข้อมลูดงักลา่วไปใช้ในการดําเนินงาน 

อย่างไรก็ดีบริษัทตระหนักดีว่าการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นเรื$องสําคญัและบริษัทก็
เคารพความเป็นส่วนตวัของลูกค้าเช่นกันจึงได้กําหนดเป้าหมายในการบริหารจดัการข้อมูลลูกค้าด้วยความ
โปร่งใส 

นโยบายด้านการรักษาข้อมลูและด้านความปลอดภยัของข้อมลูจะครอบคลมุตั 3งแตช่อ่งทางการจดัเก็บ
ข้อมลูรูปแบบของข้อมลูที$จดัเก็บวตัถปุระสงค์ที$บริษัทนําข้อมลูไปใช้การเปิดเผยข้อมลูแก่บคุคลที$สามตลอดจน
วิธีการที$บริษัทดําเนินการปกป้องข้อมูลลูกค้าทั 3งนี 3ขอบเขตของนโยบายนี 3มีผลบังคบัใช้กับบริษัทในกลุ่มซีพี 
ออลล์และบริษัทคูส่ญัญาทกุบริษัทของกลุม่ซีพี ออลล์ 

 
ช่องทางการจัดเก็บข้อมูล 

ข้อมลูสว่นบคุคลของลกูค้าที$บริษัทจดัเก็บมีดงันี 3 

 เมื$อลกูค้าสมคัรใช้บริการของกลุม่ซีพี ออลล์ 

 เมื$อลกูค้าใช้บริการของกลุม่ซีพี ออลล์ 

 เมื$อลกูค้าติดตอ่กบัศนูย์บริการลกูค้าของกลุม่ซีพี ออลล์ 

 เมื$อลกูค้าตอบรับคําร้องขอของกลุม่ซีพี ออลล์ 

 เมื$อลกูค้าเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมตา่งๆของกลุม่ซีพี ออลล์ 

 เมื$อลกูค้าใช้สิทธิประโยชน์ตามโครงการความจงรักภกัดีตอ่กลุม่ซีพี ออลล์ อาทิ7Eleven Card, 
7Eleven Member point  
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รูปแบบของข้อมูลที4จัดเก็บ 
ข้อมลูที$บริษัทจดัเก็บจากลกูค้าสามารถแบง่ออกได้เป็นดงันี 3 

 ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นชื$อวนัเกิด เลขที$บตัรประชาชนที$อยู่และข้อมูล การเข้าถึงเว็บไซต์ และ เว็บคุ๊กกี 3 
วิธีการใช้ข้อมลูของทา่น 

 ข้อมลูการใช้บริการเชน่ข้อมลูเกี$ยวกบัการสั$งซื 3อ และการออกใบเสร็จ / ใบกํากบัภาษีเป็นต้น 

 ข้อมูลการใช้บริการและเลขหมายที$ใช้ติดต่อกับบริษัทผ่านช่องทางติดต่อต่างๆเช่นศูนย์บริการทาง
โทรศพัท์และอีเมล์รวมถึงคําถามหรือบริการที$ลกูค้าร้องขอ 

 ข้อมูลสิทธิประโยชน์สําหรับลูกค้าเช่นการใช้สิทธิประโยชน์ในโครงการความจงรักภักดีสินค้าและ
บริการราคาพิเศษและชอ่งทางพิเศษในการตดิตอ่สอบถามกบับริษัท 

 

การนําข้อมูลไปใช้งาน 

 เพื$อการประมวลข้อมูลภายในองค์กร ในการดําเนินการเช่นสร้างออเดอร์ลูกค้าและชําระเงินการส่ง
มอบและการให้บริการสินค้า 

 การค้นคว้าวิจัยทางการตลาดเพื$อทําความเข้าใจความต้องการของลูกค้าเพื$อที$จะนําไปออกแบบ
สินค้าและบริการให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า 

 นําเสนอสินค้ารางวลัและสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ ในรูปแบบที$ลกูค้าสนใจและเป็นสิ$งที$เกี$ยวข้องกบัลกูค้า 

 

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที4สาม 
บริษัทไม่มีการให้ข้อมูลของท่านแก่ บริษัท องค์กร และ บุคคล อื$นๆ ภายนอกบริษัท ยกเว้นในกรณี

ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี 3 

 ได้รับการอนญุาตจากทา่น 

 สําหรับการประมวลผลภายนอก และบริษัทคูค้่าทางธุรกิจซึ$งให้บริการแก่ทา่น 

 สําหรับเหตผุลทางกฎหมาย 
 
การปกป้องข้อมูล 

บริษัทยึดมั$นในเรื$องการปกปอ้งความปลอดภัยของข้อมลูอย่างสงูสุดและมีการนํามาตรฐานตา่งๆมา
ใช้อยา่งมีประสิทธิภาพดงันี 3 

 นําระบบดแูลรักษาความปลอดภยัทางเทคนิคที$เข้มงวดเข้ามาปกปอ้งการนําข้อมลูไปใช้ในทางที$ผิด 

 จํากัดสิทธิการเข้าถึงระบบข้อมูลที$เข้มงวดและกําหนดขั 3นตอนการขออนุมตัิสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ของกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 
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 จดัให้มีการลงนามรักษาความลบัทกุครั 3งก่อนอนมุตัใิห้สิทธิในการเข้าถึงข้อมลูลกูค้า 

 สร้างความตระหนกัด้านความปลอดภยัข้อมลูให้กบับคุลากรทกุระดบั และกําหนดบคุลากรที$ดแูลด้าน
ระบบข้อมลูโดยเฉพาะ 

 

บริษัทมุ่งมั$นในการบริหารจดัการด้านการปกป้องข้อมูลลูกค้าสูงสุดจึงได้นํามาตรฐานในการพฒันา
และรักษามาตรการด้านความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้ามาใช้และปฏิบตัิตามแนวทางมาตรฐานดงักล่าวโดย
บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการให้บริการไอทีอย่างมีคุณภาพ (ISO/IEC 20000), ได้รับการรับรอง
มาตรฐานด้านระบบการบริหารความปลอดภัยของข้อมูล และศนูย์คอมพิวเตอร์(ISO/IEC 27001)และได้รับ
การรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภยัของข้อมูลบตัรชําระเงิน (PCI DSS) โดยทั 3งสามมาตรฐานดงักล่าวมี
การตรวจสอบทั 3งภายในและภายนอกเป็นประจําเพื$อให้ลูกค้ามั$นใจในระบบที$มีประสิทธิภาพของบริษัทและ
เชื$อมั$นได้วา่ข้อมลูของลกูค้าจะได้รับการดแูลปกปอ้งจากกลุม่ซีพี ออลล์ 

 

การเคารพความเป็นส่วนตัวของลูกค้า 

บริษัทให้ความสําคญัอย่างมากกบัการเคารพความเป็นส่วนตวัของลกูค้าโดยลกูค้าสามารถเลือกที$จะ
ไม่รับบริการข้อมูลทางการตลาดได้ทุกช่องทางการติดต่อและเมื$อปฏิเสธการรับข้อมูลดงักล่าวลกูค้าจะยงัคง
ได้รับข้อมลูที$เกี$ยวเนื$องกบับริการเชน่การแจ้งเตือนเรื$องการบริการเชน่เดมิ 

 
2) ความปลอดภัยของข้อมูล 

บริษัทยึดมั$นเรื$ องระบบคุณ ภาพที$ ใช้ในการบริหารความมั$นคงปลอดภัยสําหรับสารสนเทศ 
(InformationSecurity Management: ISM) โดยปฏิ บัติตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001, ISO/IEC20000, 
PCIDSSอย่างเคร่งครัดภายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการบริหารความเสี$ยงองค์กร(Risk Management 
Steering Committee)โดยมีประธาน และคณะกรรมการบริหารความเสี$ยงองค์กรซึ$งประกอบด้วยผู้บริหารที$
ดแูลด้านInformation Technology Operations และผู้บริหารด้าน Information Technology Security 

บริษัทมีนโยบายด้านความปลอดภัยของข้อมลูที$ช่วยให้การดําเนินธุรกิจและการให้บริการลกูค้าของ
บริษัทเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพซึ$งมีนโยบายหลักด้วยกัน 10นโยบายครอบคลุมลูกค้าผู้ รับเหมาคู่ค้าธุรกิจผู้
ให้บริการและบริษัทในเครือดงันี 3 

1. โครงสร้างการจัดการความมั4 นคงปลอดภัยของข้อมูล  มีหน่วยงานผู้ รับผิดชอบในการบริหาร
และดแูลด้านความมั$นคงปลอดภัยของข้อมูลซึ$งทําหน้าที$ กําหนดมาตรการส่งเสริมความมั$นคง
ปลอดภยัของข้อมลูสําหรับทั 3งกลุม่บริษัทฯ  
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2. จัดการทรัพย์สินทางข้อมูลกําหนดจดัระเบียบและแบง่ประเภททรัพย์สินทางข้อมลูที$ควรคุ้มครอง 
ตรวจสอบระดบัความสําคญัของแตล่ะทรัพย์สิน และจดัการอย่างเหมาะสมตามรูปแบบการบนัทึก
ทรัพย์สินทางข้อมลูนั 3น ๆ 

3. การจัดการระบบข้อมูลดําเนินมาตรการตอ่ไปนี 3ตอ่ระบบข้อมลูทั 3งหมดที$ใช้งานทรัพย์สินทางข้อมลู
เพื$อให้การใช้งานอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลที$ใช้จดัการทรัพย์สินทางข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยํา
และทํางานโดยรักษาไว้ซึ$งความปลอดภยั 

(1) การจดัการเครือข่าย 
(2) การจดัการระบบ 
(3) การจดัการข้อมลู 
(4) การจดัการข้อบกพร่อง 
(5) การจดัการการเปลี$ยนแปลง 
(6) การจดัการประวตัิข้อมลูการใช้งาน (log) 

4. การจัดการสิ4งแวดล้อมทางกายภาพบริษัทมีการจดัเก็บข้อมลูในศนูย์คอมพิวเตอร์ที$เป็นเจ้าของ ซึ$ง
มีการบริหารพื 3นที$ และจดัประเภทของพื 3นที$ตามระดบัความสําคญั เพื$อให้แนใ่จวา่สินทรัพย์ข้อมลูอยู่
ภายใต้การควบคมุที$เหมาะสม 

5. การจัดการทรัพยากรมนุษย์กําหนดมาตรการจัดการการฝึกอบรม เรียนรู้และใช้งานระบบข้อมูล 
และปฏิบัติตามระเบียบเกี$ยวกับทรัพย์สินทางข้อมูลและความมั$นคงปลอดภัยของข้อมูล รวมถึง
นโยบายนี 3อย่างเคร่งครัด เพื$อให้แน่ใจว่าผู้ บริหาร พนักงาน พนักงานชั$วคราว และทุกคนที$ใช้งาน
ทรัพย์สินทางข้อมูลของบริษัทฯ ปฏิบตัิงานโดยมีความเข้าใจในกฎการใช้งานและตระหนักถึงความ
รับผิดชอบในการใช้งานความมั$นคงปลอดภัยของข้อมูล ตั 3งแต่ก่อนจ้างตลอดจนสิ 3นสุดการจ้าง และ
สง่เสริมพฒันาบคุลากรที$ดแูลระบบไอทีให้มีความเชี$ยวชาญ และทนัตอ่ภยัคกุคามทางไซเบอร์ใหม่ๆ  

6. การจัดการการจ้างบริษัทภายนอก (เอาท์ซอร์สซ ิ4ง)ในการว่าจ้างบริษัทภายนอกให้ปฏิบตัิงานซึ$งมี
ความเกี$ยวข้องกับการใช้งานทรัพย์สินทางข้อมูล ให้ควบคุมจัดการโดยทําสัญญาว่าด้วยการรักษา
ความลบั และกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบที$บริษัทภายนอกผู้ รับจ้างควรปฏิบตัติามอย่างเคร่งครัด
ให้ชดัเจน เพื$อให้สามารถคุ้มครองทรัพย์สินทางข้อมลูของบริษัท  

7. การจัดการการปฏิบัตติามกฎ (คอมไพลแอนซ์)บริษัทกําหนดมาตรการด้านการใช้ทรัพย์สินทาง
ข้อมลูที$ถกูต้องตามลิขสิทธิn และปฏิบตัิตามกฎหมายของแตล่ะประเทศอย่างเคร่งครัด เพื$อเลี$ยงการ
กระทําผิดเงื$อนไขใด ๆ ด้านความมั$นคงปลอดภัย รวมถึงการกระทําผิดหน้าที$ตามสัญญาและ
กฎระเบียบทางกฎหมายเกี$ยวกบัความมั$นคงปลอดภยัของข้อมลู 

8. การจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ กําหนดแผนและวางโครงสร้างการรับมือภยัคกุคามทางไซเบอร์ 
เพื$อให้สามารถดําเนินการจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ที$อาจกระทบต่อความมั$นคงปลอดภัยของ
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ข้อมลู รวมถึงการแจ้งเหตกุารณ์เกี$ยวกบัความมั$นคงปลอดภัยทั 3งหมด อาทิ ข้อมลูรั$วไหลเนื$องจากติด
ไวรัส การหลอกลว่งเข้าถึงข้อมลู การโจมตีจากภยัคกุคามตา่งๆ  ได้อยา่งมีประสิทธิภาพและสมํ$าเสมอ 

9. การจัดการความต่อเนื4องทางธุรกิจกําหนดมาตราการรองรับการทํางานที$ตอ่เนื$อง ทั 3งการสํารอง
ข้อมูล การออกแบบระบบให้พร้อมต่อการใช้งาน และให้บริการลูกค้า จดัทําแผน การฝึกซ้อมและ
โครงสร้างการรายงานเกี$ยวกับความต่อเนื$องทางธุรกิจเพื$อรองรับกรณีภัยพิบัติต่างๆ ให้ระบบ
สามารถพร้อมให้บริการ และดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจรวมถึงกระบวนการทํางานที$สําคญัได้โดยเร็ว 

10. การประเมินผลและตรวจสอบบริษัทมีการประเมินผลหรือตรวจสอบเป็นระยะ ทั 3งจากผู้ตรวจสอบ
ภายในและภายนอก เพื$อประเมินสถานะและความมั$นคงปลอดภยัของข้อมลูว่ายงัคงเหมาะสมหรือ
ต้องปรับเพิ$มเพื$อลดความเสี$ยง และวางแผนการพัฒนาและรักษาไว้ซึ$งการจัดการความมั$นคง
ปลอดภยัของข้อมลูตอ่ไป 

การรักษาความปลอดภยัของข้อมลูส่วนบคุคลของลกูค้าเป็นเรื$องที$พนกังานทกุคนให้ความสําคญัโดย
การรักษาเป็นความลบัและไม่นําข้อมูลไปแจกจ่ายโดยพลการหากพนกังานคนใดไม่ปฏิบตัิตามจะมีมาตรการ
ลงโทษตามข้อกําหนดที$ระบไุว้ในระเบียบข้อบงัคบัในการทํางาน 


