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ประกาศ 

ท ีDPO  003/2564 

เรือง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) 

 

1. หลักการและเหตผุล 

  ดว้ยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทังระบบสือสารได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทาํให้การเข้าถึง      

การเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล สามารถทาํไดโ้ดยงา่ย สะดวก และรวดเร็ว อนัอาจนาํมาซึงความ

เสียหายต่อเจา้ของขอ้มูล ประกอบกับไดมี้พระราชบัญญัติคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจา

นเุบกษาเมือวนัท ี  พฤษภาคม พ.ศ.  แลว้นนั 

  บริษัทไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ซงึเป็นสิทธิขนัพืนฐานสาํคัญ

ในความเป็นส่วนตวั (Privacy Right) ทีตอ้งไดร้บัความคุม้ครองตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และหลกัปฏิญญา

สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ซึงบุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามอาํเภอใจใน   

ความเป็นส่วนตวั ครอบครวั ทีอยู่อาศยั หรือการสือสาร หรือจะถกูลบหลู่เกียรติยศและชือเสียงไม่ได ้ทุกคนมีสิทธิทีจะไดร้บั

ความคุม้ครองตามกฎหมาย ต่อการแทรกแซงสิทธิหรือการลบหลู่ดงักล่าวนัน รวมถึงเพือสนับสนุนและเคารพการปกป้อง   

สิทธิมนุษยชนตามทีประกาศใชใ้นระดับสากล ตามหลกัการของขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact)   

รวมถึงตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.  บริษัทจงึไดป้ระกาศนโยบายเพือเป็นหลกัในการคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคล (Data Privacy) ดงันี  

 

2. วัตถุประสงค ์

นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลนี จดัทาํขนึโดยมีวตัถปุระสงค ์ดงัต่อไปนี 

2.1 เพือคุม้ครองขอ้มูลส่วนของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลซึงเป็นบุคคลธรรมดาซึงทาํธุรกรรม ใชบ้ริการ มีส่วนได้

ส่วนเสีย หรือทีมีส่วนเกียวขอ้งกบับรษิทั ไดแ้กแ่ตไ่ม่จาํกดัเพียงบคุคลดงัต่อไปนี 

ก. ลกูคา้ 

ข. พนกังาน 

ค. ผูถื้อหุน้ 

ง. นกัลงทุน เจา้หนี ลูกหนี 

จ. คูค่า้ พนัธมิตรทางธุรกจิ  

ฉ. บุคคลทีบริษัทไดว้่าจา้งใหด้าํเนินงานตามวตัถุประสงคข์องบรษัิท เชน่ ทีปรกึษาดา้นวิชาชีพ ผูใ้หบ้ริการ

ดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตน้ 

ช. บคุคลทีเขา้ชมเว็บไซตห์รือแอปพลเิคชนัของบรษัิท 

ซ. บคุคลทีเขา้มาติดต่อหรือใชบ้ริการสาํนกังาน อาคารหรือสถานทีของบรษัิท 

ฌ. ครอบครวัพนกังาน ผูร้บัผลประโยชนต์ามกรมธรรมป์ระกนัชีวิต ประกนัวินาศภยัทีบรษิัทไดจ้ดัทาํให ้

ญ. บุคคลทีถูกอา้งองิ เช่น บุคคลทีถูกอา้งองิในการสมคัรงาน การเสนอขายสินคา้และบริการกบับรษัิท เป็น

ตน้ 
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2.2 เพือกาํหนดบทบาทหนา้ที ของหน่วยงาน ผูบ้ริหาร พนกังาน ซงึมีส่วนเกยีวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบุคคล 

2.3 เพือกาํหนดขนัตอนหรือมาตรการรกัษาความปลอดภยัในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

2.4 เพือกาํหนดแนวทางในการปฏิบตัิงานของพนกังานซงึเกียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบุคคล 

2.5 เพือสรา้งความเชือมนัในการรกัษาความมนัคงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล ต่อเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

 

3. ขอบเขตการใช้ 

  3.1 ให้ยกเลิกประกาศ ที L&C 28/2562 เรือง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) และใช้

ประกาศฉบบันีแทน 

  3.2 ใหป้ระกาศฉบบันี มีผลใชบ้งัคับกบัคณะกรรมการ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบัของบริษัท ซีพี 

ออลล ์จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ยกเว้นบริษัท สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) รวมถึงคู่ค้า ผู้

ใหบ้ริการ และผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียกบับรษิัท โดยใชบ้ังคบักบัทุกกิจกรรมการดาํเนินงานของบรษิัททีเกียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วน

บคุคล  

 

4. คาํนิยาม 

“บริษัท”  หมายความว่า บรษัิท ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

“บริษัทย่อย”  หมายความว่า บริษัทจาํกัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ซึงอยู่ภายใต้การ 

ควบคุมของบริษัท โดยมีลักษณะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

“ข้อมูลส่วนบุคคล”  หมายความว่า ขอ้มูลเกียวกับบุคคลซงึทาํใหส้ามารถระบุตวับุคคลนันได ้ไม่

ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม แตไ่ม่รวมถงึขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรม 

“ข้อมูลส่วนบุคคลทมีีความออ่นไหว”  หมายความว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลทีมีความเสียงอาจถูกนาํไปสู่การเลือกปฏิบติั

อย่างไม่ เป็นธรรม  (Sensitive Data) ใน ที นี หมายถึง เชือชาติ  ศาสน า 

พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูล

พนัธกุรรม  ขอ้มลูชวีภาพ หรืออนืๆ ตามทีกฎหมายกาํหนด 

“เจา้ของข้อมูลส่วนบุคคล”   หมายความว่า บุคคลซึงเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นตน้ว่า ลูกคา้ คู่คา้ 

ผูใ้ชบ้รกิาร และพนกังาน 

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”  หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซงึมีอาํนาจหนา้ทีตดัสินใจเกียวกบั    การ

เก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในทีนีหมายถึง บริษัท 

หน่วยงาน พนกังานทีรบัผิดชอบในขอ้มูลส่วนบุคคลนนั 

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึงดาํเนินการเกียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้

หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามคาํสงัหรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วน

บคุคล ในทีนีหมายถงึ คูค่า้ บคุคลหรือบรษิทัภายนอกทีบรษัิทไดว่้าจา้ง 

“บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา  
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“บุคคลผู้หย่อนความสามารถ” หมายความว่า บุคคลซงึเป็นผูเ้ยาว ์เป็นคนไรค้วามสามารถ หรือเสมือนไร้

ความสามารถตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

“เจา้หน้าทคีุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล” หมายความว่า บคุคลซงึบรษัิทแต่งตงัใหท้าํหนา้ทีเป็นเจา้หนา้ทีคุม้ครอง    

 (Data Protection Officer: DPO)  ขอ้มลูส่วนบุคคล ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

“ผู้ประสานงานข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลซงึถกูกาํหนดหรือไดร้บัมอบหมายตามนโยบายฉบบันี 

(Data Protection Coordinator: DPC) 

 

5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

  5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้ระทาํไดภ้ายใตว้ัตถุประสงคแ์ละเท่าทีจาํเป็นตามกรอบวัตถุประสงค์

หรือเพือประโยชนที์มีความเกียวขอ้งโดยตรงกบัวัตถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวม พรอ้มทังแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล

ทราบก่อนหรือในขณะเกบ็รวบรวม ถงึรายละเอียดดงัต่อไปนี 

1) วตัถปุระสงคข์องการเกบ็รวบรวม 

2) ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมไว ้

3) ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึงอาจมีการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล 

4) ขอ้มลูหรือช่องทางการติดต่อกบับริษัท 

5) สทิธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล 

6) แจง้ผลกระทบจากการไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีทีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคล

ตามทีกฎหมายกาํหนด หรอืเพือเขา้ทาํหรือปฏบิตัิตามสญัญา 

ทงัน ีเวน้แตใ่นกรณีดงัต่อไปนี ไม่ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

ก) เพอืประโยชนส์าธารณะ การศกึษาวจิยั การสถติ ิหรือการปฏิบตัติามกฎหมาย 

ข) เป็นการดาํเนินการเพือป้องกันหรือระงบัอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของเจ้าของขอ้มูลส่วน

บคุคล 

ค) เป็นการจาํเป็นเพือปฏิบตัิตามสญัญาหรอืเพือใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล

กอ่นเขา้ทาํสญัญานนั 

ง) เป็นการจาํเป็นตามหนา้ทีในการดาํเนินการเพือประโยชนส์าธารณะหรือในการปฏิบตัิหนา้ทีตามทีไดร้บั

มอบหมายจากภาครฐั หรือเพือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของผูค้วบคมุขอ้มูลส่วนบุคคลหรือของบุคคลหรือนิติบุคคล

อืนทีไม่ใช่ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล ซึงประโยชนโ์ดยชอบด้วยกฎหมายนันมีความสาํคัญมากกว่าสิทธิขนัพืนฐานของ

เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล 

  5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หย่อนความความสามารถ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลซงึเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นผูเ้ยาว ์เพือดาํเนินการตามวตัถปุระสงคใ์ดๆ 

ซงึผูเ้ยาวไ์ม่อาจดาํเนินการเองไดโ้ดยลาํพงัตามทีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยก์าํหนดไว ้ตอ้งไดร้บัความยินยอมจาก
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ผูใ้ชอ้าํนาจปกครองหรือผูท้าํการแทนผูเ้ยาวด์ว้ย เวน้แต่กรณีผูเ้ยาวอ์ายไุม่เกนิ 10 ปี ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูใ้ชอ้าํนาจ

ปกครองหรือผูก้ารแทนผูเ้ยาวเ์ท่านนั 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซงึเจา้ของขอ้มูลเป็นบุคคลไรค้วามสามารถหรือเสมือนไรค้วามสามารถ 

ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูอ้นบุาลหรือจากผูพิ้ทักษ ์หรือบคุคลผูท้าํการแทนเท่านนั 

 5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทมีีความอ่อนไหว (Sensitive Data) 

บรษิัทจะไม่เก็บขอ้มูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว (Sensitive Data) เวน้แต่มีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวม 

โดยตอ้งไดร้บัความยินยอมโดยชัดแจง้จากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ทงันียกเวน้ในกรณีทีกฎหมายกาํหนดใหส้ามารถเก็บ

รวบรวมไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความยนิยอม  

  5.4 การใช้และ/หรอืการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

การใชแ้ละ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคที์ไดแ้จง้ต่อเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล

กอ่นหรือในขณะทาํการเก็บรวบรวม หรือเป็นการจาํเป็นเพือประโยชนที์มีความเกียวขอ้งโดยตรงกบัวตัถปุระสงคข์องการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล และตอ้งไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เวน้แต่กรณีทีกฎหมายกาํหนดใหไ้ม่ตอ้ง

ขอความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล หรือเป็นการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

บคุคลหรือนิติบุคคลอนื ซงึไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลจากการทีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตกลงยินยอมใหเ้ปิดเผย

หรือเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตอ้งใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงคซ์งึเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตกลง

ยนิยอมใหไ้วก้บับริษทัและตามทีบคุคลหรือนิตบิุคคลนนัไดแ้จง้ไวก้บับริษัทเท่านนั 

 

6. คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล 

 ขอ้มูลส่วนบุคคลทีไดเ้ก็บรวบรวมไวน้ัน ตอ้งถูกตอ้งเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ ไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด และตอ้ง

ดาํเนินการจดัใหมี้ช่องทางใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลสามารถรอ้งขอหรือแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลของตวัเองได ้ 

 

7. บทบาทหน้าทแีละความรับผิดชอบ 

  บริษัทกาํหนดใหพ้นักงานหรือหน่วยงานทีเกียวข้องกับขอ้มูลส่วนบุคคล ต้องใหค้วามสาํคัญและรบัผิดชอบใน     

การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามนโยบายและแนวปฏิบตัิในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษัท

อย่างเคร่งครดั โดยกาํหนดใหบุ้คคลหรือหน่วยงานดงัต่อไปนี ทาํหนา้ทีกาํกับและตรวจสอบใหก้ารดาํเนินงานของบริษัทนัน

ถกูตอ้งและเป็นไปตามนโยบายและกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลกาํหนด 

  7.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

7.1.1 จดัใหมี้มาตรการรกัษาความมันคงปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลทีเหมาะสม และทบทวนมาตรการ

อย่างสมาํเสมอเพือใหม้าตรการดงักล่าวมีประสทิธิภาพ ทนัต่อเทคโนโลยีทีเปลียนแปลงไป 

7.1.2 กาํหนดขอบเขตการจดัการกบัขอ้มลูส่วนบุคคลทีไดเ้ปิดเผยต่อบุคคลหรือนิตบิุคคลอนื 

7.1.3 จดัใหมี้ระบบตรวจสอบการจดัการกบัขอ้มลูส่วนบคุคลใหเ้ป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนด 

7.1.4 บนัทกึรายการเกียวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลตามทีกฎหมายกาํหนด 

7.1.5 จัดทาํข้อตกลงกับผู ้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกอืนใด หากมีการ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู ้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีได้ว่าจ้าง นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกอืนใด โดยผู้
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ประมวลผลขอ้มูล นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกดงักล่าว ตอ้งมีมาตรการรกัษาความปลอดภยัในการเก็บรวบรวม ใช ้และ/

หรือเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคลตอ้งเป็นไปตามนโยบายฉบบันี และตามพระราชบญัญัติคมุครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

  7.2 ผู้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคล 

7.2.1 ดาํเนินการเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามคาํสังทีได้รบัจากผู้

ควบคมุขอ้มลูสว่นบุคคล 

7.2.2 จดัใหมี้มาตรการรกัษาความมนัคงปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลทีเหมาะสม 

7.2.3 จดัทาํและเกบ็รกัษาบนัทกึรายการของกิจกรรมการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลไว ้

  7.3 เจา้หน้าทคีุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) 

7.3.1 จดัทาํและทบทวนนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงแนวปฏิบตัิการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ของบรษัิทใหค้รบถว้นและถกูตอ้งตามทีกฎหมายกาํหนด 

7.3.2 ใหค้าํแนะนาํในดา้นต่างๆ ทีเกียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลแก่ผูบ้ริหาร พนกังาน และคู่คา้ของ

บรษัิท 

7.3.3 ตรวจตราการดาํเนินงานของผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบุคคลและผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

7.3.4 กาํกบัดแูลหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท บริษัทย่อย และคู่คา้ของบริษัทใหด้าํเนินงานตามนโยบายและ

แนวปฏิบตักิารคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของบรษัิท 

7.3.5 รายงานการปฏิบตัหิน่วยงานตา่งๆ ของบริษัท บรษัิทยอ่ย และคูค่า้ของบรษัิทต่อคณะเจา้หนา้ทีบรหิาร 

7.3.6 ประสานจดัการเรอืงรอ้งเรียนหรือการขอใชส้ิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทีไดร้บัการติดต่อหรือรอ้ง

ขอจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

7.3.7 ประสานงานและใหค้วามร่วมมือกบัสาํนักงานคณะกรรมการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีทีมี

ปัญหาเกียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของบรษิทั บรษิทัย่อย และคูค่า้ของบรษัิท 

7.3.8 แจ้งต่อสาํนักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทราบถึงเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใน 72 ชวัโมงนบัแต่ทราบเหตเุท่าทีจะสามารถทาํได ้

  7.4 สาํนักกฎหมาย กลุ่มธุรกิจฯ 

7.4.1 ใหค้าํปรกึษา แนะนาํ และใหค้วามเห็นเกียวกบัการดาํเนินงานใหถู้กตอ้งตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบคุคล 

7.4.2 ตรวจสอบ/จดัทาํเอกสาร สญัญาทีเกียวขอ้งใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

  7.5 หน่วยงาน Risk Management  

7.5.1 คน้หาและระบุความเสียงในกิจกรรมหรือการดาํเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัททีเกียวขอ้งกับ

การเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล  

7.5.2 ประเมินความเสียงโดยการกาํหนดระดบัความเสียงของแต่ละกิจกรรมหรือการดาํเนินงาน และระบุ

ความเสียงคงเหลือทียอมรบัได ้(Risk Appetite)  

7.5.3 ตดิตามใหแ้ต่ละหน่วยงานดาํเนินงานใหอ้ยูใ่นความเสียงคงเหลือทียอมรบัได ้

7.5.4 ทบทวนระดบัความเสียงของกจิกรรมหรือการดาํเนินงานของแตล่ะหน่วยงานทุกไตรมาส 
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7.5.5 จดัทาํรายงานและมีการรายงานความเสียงต่อคณะเจา้หนา้ทีบริหาร 

  7.6 หน่วยงานตรวจสอบภายใน / ผู้ตรวจสอบภายนอก 

7.6.1 ตรวจสอบการทาํงานของผูที้เกียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบุคคล 

7.6.2 หน่วยงานตรวจสอบภายในสอบทานเอกสาร กระบวนการ และประเมินประสิทธิภาพในการรกัษา

ความมนัคงปลอดภัยของระบบทีเกียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบคุคล  

7.6.3 จดัใหมี้การสอบทานเอกสาร กระบวนการ และประเมินประสิทธิภาพในการรกัษาความมันคงปลอดภยั

ของระบบทีเกียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบุคคลโดยผูต้รวจสอบภายนอกเป็นประจาํทกุปี 

7.6.4 รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

  7.7 บรษัิทย่อย หน่วยงานระดับสาํนักหรอืเทยีบเท่า 

7.7.1 ใหผู้บ้ริหารสงูสดุของบริษัทย่อยหรือผูบ้ริหารสูงสดุของสาํนักในระดบัสาํนกัหรือเทียบเท่า มีหนา้ที สัง

การ ควบคุม กาํกับดูแลใหพ้นักงานภายในสงักดัของตนปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

และนโยบายฉบบันีโดยเคร่งครดั โดยใหม้ีหนา้ทีเป็นผูป้ระสานงานขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Coordinator: DPC) 

รวมถึงแจง้เหตุการณ์ละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล ซึงเกิดขึนในบริษัทหรือหน่วยงานของตนต่อเจา้หน้าทีคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บคุคล (Data Protection Officer: DPO) 

7.7.2 บริษัทย่อย หน่วยงานระดับสายงาน ระดับสาํนักหรือเทียบเท่า สามารถออกข้อกาํหนดหรือระเบียบ

ปฏิบตัิเกียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เพือใชบ้งัคบัภายในหน่วยงานของตนได ้ทังนี ขอ้กาํหนดหรือระเบียบปฏิบตัิ

ดงักล่าวนัน ตอ้งเป็นไปตามนโยบายฉบับนี และตามพระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และตอ้งแจ้ง

ใหก้บัสาํนกักฎหมาย กลุม่ธุรกิจฯ ทราบ 

 

8. การรกัษาความมันคงปลอดภัย 

  เพือประโยชนใ์นการรกัษาความลบัและความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบุคคล บรษิทัไดมี้มาตรการ ดงันี  

  8.1 กาํหนดสิทธิในการเขา้ถงึ การใช ้การเปิดเผย การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการแสดงหรือยืนยนัตัว

บุคคล ผูเ้ขา้ถึงหรือใช้ขอ้มูลส่วนบุคคล จัดใหมี้มาตรการรกัษาความปลอดภัย รวมถึงกระบวนการทบทวนและประเมิน

ประสิทธิภาพของมาตรการรักษาความปลอดภัยดังกล่าว ทังนี เป็นไปตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Security Policy) ของบรษัิทอย่างเครง่ครดั 

 8.2 ในการส่ง การโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ รวมถึงการนาํขอ้มูลส่วนบุคคลไปเก็บบนฐานขอ้มูลใน

ระบบอืนใด ซงึผูใ้หบ้รกิารรบัโอนขอ้มูลหรอืบริการเก็บรกัษาขอ้มลูอยู่ตา่งประเทศ ประเทศปลายทางทีเก็บรกัษาขอ้มลูตอ้ง

มีมาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทีเทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรการตามนโยบายนี 

 8.3 ในกรณีทีมีการฝ่าฝืนมาตรการการรกัษาความมนัคงปลอดภยัของบรษัิท จนเป็นเหตใุหม้ีการละเมิดขอ้มูลส่วน

บุคคล บริษัทจะดําเนินการตามนโยบายการละเมิดและข้อมูลรวัไหล (Data Breach Handling Policy) และตามที

กฎหมายกาํหนด หากการละเมิดนันมีความเสียงทีจะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของเจา้ของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะ

ดาํเนินการแจง้เหตุการละเมิดพรอ้มทังแนวทางการเยียวยาใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชกัชา้ ทงันี บริษัทจะ

ไม่รบัผิดชอบในกรณีความเสียหายใด ๆ อนัเกิดจากการทีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหรือบุคคลอืนใดซงึไดร้บัความยินยอม
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จากเจา้ของข้อมูลส่วนบุคคล จงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือเพิกเฉยต่อมาตรการรกัษาความปลอดภัย จนเป็นเหตุให้

ขอ้มลูส่วนบคุคลถกูใชห้รือเปิดเผยต่อบุคคลทีสามหรือบุคคลอนืใด 

 

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

  เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิรอ้งขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของตน ขอรบัสาํเนา ขอถอนความยินยอม คดัคา้น            

การเก็บ การใช ้การเปิดเผย ขอใหล้บทาํลายหรือพกัการใช ้ขอแกไ้ขขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจบุนั รอ้งเรียน หรือขอใหโ้อนขอ้มูลส่วน

บุคคลของตนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอืน เว้นแต่เป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอืน เป็นการปฏิบัติหน้าทีเพือ

สาธารณะประโยชนห์รือตามกฎหมาย หรือเพือการศึกษาวิจยั ทังนี เป็นไปตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. 2562 

 

10. การร้องเรยีน การแจง้เบาะแส  

  กรณีพบเหตอุนัควรสงสยัหรือเชือว่ามีการละเมิดการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล หรือ

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ทีจะรอ้งเรียนหรือใชส้ิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี หรือตาม

พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สามารถติดต่อกบัเจา้หนา้ทีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษัทตาม

ขอ้มลูติดตอ่ดา้นล่างนี 

เจา้หนา้ทีคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

บรษัิท ซพีี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

เลขที  อาคาร ซี.พ.ี ทาวเวอร ์ชนั  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

Email Address:  privacy@cpall.co.th 

เบอรโ์ทรศพัท:์ 02-826-7744 

 

11.  การฝึกอบรม  

  บริษัทจดัใหมี้การฝึกอบรมและประเมินผลเกียวกบัการตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล ใหก้บัผูบ้ริหารและ

พนักงานทุกระดบั ในการนี ผู้ประสานงานขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Coordinator: DPC) ตอ้งเขา้ร่วมฝึกอบรม

และกาํหนดใหพ้นกังานในสงักดัของตนซงึเกียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบุคคลตอ้งเขา้ร่วมฝึกอบรมอย่างเคร่งครดั 

 

12. การทบทวนนโยบาย 

  บรษัิทจะทาํการทบทวนนโยบายนีอย่างนอ้ยปีละ 1 ครงั หรือกรณีทีกฎหมายมีการเปลียนแปลงแกไ้ข 

 

13. การฝ่าฝืน 

  บริษัทจะไม่ยอมประนีประนอมในเรืองการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล หากผูค้วบคมุขอ้มูลส่วนบคุคล ผูป้ระมวลผล

ขอ้มูล หรือผูมี้หน้าทีรบัผิดชอบในการดาํเนินงานเรืองใดเรืองหนึงตามหน้าทีของตน ทีเกียวขอ้งกับนโยบายการคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล ละเลยหรือละเวน้ไม่สงัการ หรือไม่ดาํเนินการ หรือสังการ หรือดาํเนินการอยา่งใดอย่างหนึงในหนา้ทีของ

ตน จนทาํใหเ้กิดการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลโดยผิดวตัถปุระสงค ์การละเมิดต่อเจา้ของขอ้มูลส่วน

บุคคล อนัเป็นการฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏิบัติเกียวกับเรืองขอ้มูลส่วนบุคคล และ/หรือตามทีพระราชบัญญัติคุม้ครอง
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ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กาํหนด  พนักงานผูน้ันตอ้งรบัโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท และหากการกระทาํผิด

ดังกล่าวของพนักงานและ/หรือบุคคลใดก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทและ/หรือบุคคลอืนใด บริษัทอาจพิจารณา

ดาํเนินคดีตามกฎหมายเพิมเตมิต่อไป  

 

ทงันี ใหมี้ผลตงัแต่วนัที  มิถนุายน พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

ประกาศ ณ วนัที   พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

          (นายก่อศกัดิ  ไชยรศัมีศกัดิ) 

            ประธานกรรมการบริหาร 

Stamp


