
 

 

 

 

 

นโยบายและแนวปฏิบัติ 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

ดา้นธรรมาภิบาล ส านกับริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและส่ือสารองคก์ร เครือเจรญิโภคภณัฑ ์ Page 2 of 10 

CPGCG-PDPA-TH-20200527-X 

 

สารบัญ 
 

1. ความส าคัญ 3 

2. วัตถุประสงค ์ 3 

3. ค านิยาม 3 

4. หลักการ 5 

5. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 6 

6. แนวปฏิบตัิการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบคุคล 7 

7. แนวปฏิบตัิการคุ้มครองความเป็นสว่นตัว 9 

8. กฎหมาย ข้อก าหนดและมาตรฐานสากลทีเ่กี่ยวข้อง 9 

9. บทลงโทษ 10 

10. การทบทวนนโยบาย 10 

 

  



   

 

ดา้นธรรมาภิบาล ส านกับริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและส่ือสารองคก์ร เครือเจรญิโภคภณัฑ ์ Page 3 of 10 

CPGCG-PDPA-TH-20200527-X 

 

นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

1. ความส าคัญ 
 

กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภณัฑเ์คารพและใหค้วามส าคญัในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคลากร ลกูคา้  
คู่คา้ธุรกิจ และพนัธมิตรทางธุรกิจ โดยเครือเจรญิโภคภณัฑจ์ะปกป้องขอ้มลูส่วนบคุคลจากการถกูน าไปใชใ้นทางที่ผิดและ
รกัษาขอ้มลูดงักล่าวใหป้ลอดภยัตามกฎหมายและมาตรฐานสากล 
 
2. วัตถุประสงค ์

 

2.1 เพื่อใหก้ารท าธุรกรรมกบัเครือเจรญิโภคภณัฑม์ีความมั่นคงปลอดภยั น่าเชื่อถือ มีการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล
ของบคุลากร ลกูคา้ คู่คา้ธุรกิจ และพนัธมิตรทางธุรกิจทัง้หมด 

2.2 เพื่อป้องกนัความเสียหายที่เกิดจากการน าขอ้มลูส่วนบคุคลไปแสวงหาประโยชนโ์ดยทจุรติหรือน าไปใชใ้นทางที่ผิด 
 
3. ค านิยาม 
 

“กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ ์หรือ เครือเจริญโภคภัณฑ ์(Charoen Pokphand Group of Companies 
or Charoen Pokphand Group)” หมายถึง บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด และบริษัทซึ่งบริษัท เครือเจริญ 
โภคภณัฑ ์จ ากดั ถือหุน้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
 

“บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ บริษัท (Companies in Charoen Pokphand Group or C.P. Group 
company/ companies or company)” หมายถึง บริษัทซึ่งบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ ์จ ากัด ถือหุน้ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม 
 

“คณะกรรมการ (Board of Directors)” หมายถึง กรรมการของบรษิัท เครือเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั และ บรษิัทใน
เครือเจรญิโภคภณัฑ ์
 

“ผู้บริหาร (Management)” หมายถึง ผูบ้ริหารของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ ์จ ากัด และบริษัทในเครือเจริญ 
โภคภณัฑ ์
 

“พนักงาน (Staff)” หมายถึง พนกังานในระดบัรองลงมาจากระดบัผูบ้รหิารของบรษิทั เครือเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั 
และบรษิัทในเครือเจรญิโภคภณัฑ ์
 

“ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)” หมายถึง ขอ้มลูเก่ียวกับบุคคลซึ่งท าใหส้ามารถระบตุวับุคคลนัน้ไดไ้ม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรม 
 

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีอ  านาจหน้าที่ตัดสินใจ
เก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล 
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“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor)” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ด  าเนินการเก่ียวกับการ
เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี ้ผู้
ประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลจะตอ้งไม่เป็นบคุคลเดียวกบัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล 
 

“เจ้าของข้อมูล (Data Subject)” หมายถึง เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 
 

“ข้อมูลที่อ่อนไหว (Sensitive Personal Data)” หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีลักษณะเป็นขอ้มูลที่อ่อนไหว 
หา้มมิใหเ้ก็บรวบรวม โดยไม่ไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้จากเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล เนื่องจากสุ่มเส่ียงต่อการ
ถูกใชใ้นการเลือกปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรม จึงจ าเป็นตอ้งด าเนินการดว้ยความระมดัระวงัเป็นพิเศษ อนัไดแ้ก่ เชือ้
ชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา รวมถึงพฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอ้มูล
สุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ  และข้อมูลอื่นใดตามที่กฎหมาย 
แต่ละประเทศก าหนด 
 

“แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Source)” หมายถึง แหล่งที่ไดร้ับขอ้มูลส่วนบุคคลจาก
เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล เช่น 

• การติดต่อธุรกรรม กรอกแบบฟอรม์ ใหค้วามเห็น ใหค้  าติชม หรือสอบถามขอ้มลูผ่านช่องทางเว็ปไซต ์
แอปพลิเคชนั โทรศพัท ์อีเมล การพบปะกนัโดยตรง หรือโดยวิธีการอื่นใด 

• การเขา้รว่มกิจกรรมทางการตลาด  การจบัสลากชิงโชค งานอีเวน้ท ์และกิจกรรมอื่น ๆ 

• การใหบ้รกิารผ่านเว็ปไซต ์แอพพลิเคชนั หรือผูใ้หบ้รกิาร E-Commerce 

• การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากแหล่งขอ้มูลสาธารณะ แหล่งขอ้มูลเก่ียวกับธุรกิจ แหล่งขอ้มูล
ทางการคา้ หรือแหล่งขอ้มลูจาก Social Media ไม่ว่าเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลจะเป็นผูเ้ปิดเผยขอ้มลู
ดว้ยตนเอง หรือไดใ้หค้วามยินยอมแก่ผูใ้ดในการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าว 

• การเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม อาทิ บุคคลในครอบครวั บุคคลที่สามารถติดต่อได้
ในกรณีฉุกเฉิน  ผู้รับผลประโยชน์ ผู้ค  ้าประกันการท างาน เว็บไซต์สมัครงาน บุคคลอ้างอิง 
บรษิัทจดัหางาน หน่วยงานของรฐั สถานศกึษา ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ธนาคารหรือผูท้ี่ไดร้บัอนญุาตให้
เสนอขายหุน้กูข้องบริษัท ไม่ว่าเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลจะเป็นผูเ้ปิดเผยขอ้มลูดว้ยตนเอง หรือไดใ้ห้
ความยินยอมแก่ผูใ้ดในการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าว 

• การส่งมอบเอกสารประกอบการท าสญัญาทางธุรกิจ หรือสญัญาจา้งกบับรษิัท 

• การส่งมอบเอกสารประกอบใบสมคัรงาน 

• การบนัทึกภาพนิ่งหรือภาพเคล่ือนไหวโดยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) ในสถานที่อยู่ภายใตก้ารควบคมุของบรษิัท 

• การเขา้ชมเว็บไซตบ์รษิัทไม่ว่าจะโดยเจตนา หรือไม่เจตนา 
 

“บุคคลภายนอก หรือ บริษัทภายนอก (Third parties)” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลนอกเหนือจากเจา้ของ
ขอ้มลู ผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคล และผูป้ระมวลขอ้มลูส่วนบคุคลที่ไดร้บัจา้งใหป้ระมวลขอ้มลูในนามเครือเจรญิ
โภคภณัฑ ์
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“เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)” หมายถึง บุคคลที่ถูกแต่งตัง้ ใหม้ี
หนา้ที่ใหค้  าแนะน าและตรวจสอบการด าเนินงานของผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วน
บคุคลใหป้ฏิบตัิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล” 
 

“ประกาศความเป็นส่วนตัว  (Privacy Notice)”  หมายถึง การแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึง
วตัถปุระสงค ์วิธีการรวบรวม ประมวล และจดัเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของบรษิัท 
 

“คุกกี้ (Cookie)” หมายถึง ไฟลเ์ป็นเอกลักษณ์ซึ่งสรา้งโดยเว็บไซตแ์ละจัดเก็บบนคอมพิวเตอร ์หรืออุปกรณ์
ส่ือสารของผู้ใชง้านซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การใชง้าน และการตั้งค่าต่าง ๆ ของผู้ใชง้านเพื่อปรบัปรุง
ประสบการณใ์ชง้านเว็บไซตข์องผูใ้ชง้าน 

 
4. หลักการ 

 

4.1 การควบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล 
 

เครือเจริญโภคภณัฑใ์นฐานะผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคล ตอ้งด าเนินการตามหลกัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล
ตามที่ระบุดา้นล่างนี ้เพื่อใหเ้กิดการใชข้อ้มลูส่วนบุคคลอย่างถูกตอ้งเครือเจริญโภคภัณฑต์อ้งจดัการใหม้ีการ
ปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

 

1) แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบวัตถุประสงค์ เงื่อนไขและขอความยินยอม (ถ้ามี) ก่อนการเก็บ
รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล 

2) เก็บ รวบรวม ใช ้และเปิดเผย ขอ้มลูส่วนบคุคลเท่าที่จ  าเป็นตามวตัถปุระสงคท์ี่ไดแ้จง้แก่เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 
3) ป้องกนัไม่ใหม้ีการน าขอ้มลูไปใชห้รือเปิดเผยโดยไม่ไดร้บัอนญุาต 
4) จัดใหม้ีมาตรการรกัษาความปลอดภัยของขอ้มลูส่วนบุคคลในการจดัเก็บ ใช ้หรือเปิดเผย รวมถึงการส่ง

หรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลไปยงับคุคลอื่นและตอ้งมีการทบทวนมาตรการใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง 
5) แกไ้ข เปล่ียนแปลง ลบ หรือท าลายขอ้มลูตามที่เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลรอ้งขอ 
6) จดัใหม้ีการติดตาม ตรวจสอบการลบหรือท าลายขอ้มลูส่วนบคุคล เมื่อ 

▪ การเก็บขอ้มลูเกินก าหนดระยะเวลา  
▪ ขอ้มลูที่ไม่เก่ียวขอ้งหรือเกินความจ าเป็นตามวตัถปุระสงคท์ี่ไดร้ะบไุว้ 
▪ เจา้ของขอ้มลูรอ้งขอหรือถอนความยินยอม 

7) จดัใหม้ีการก าหนดสิทธิและขอ้จ ากดัสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคล 
8) จดัใหม้ีการบนัทึกรายการขอ้มลูส่วนบคุคล เพื่อใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลสามารถเขา้ถึงหรือตรวจสอบได ้
9) แจง้เหตกุารณล์ะเมิดขอ้มลูส่วนบุคคลแก่เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลและเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล

ทนัทีเมื่อตรวจพบ 
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4.2 การประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล 

 

ในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑจ์ดัใหม้ีการด าเนินการเพื่อป้องกันการน าขอ้มลูส่วน
บคุคลไปใชห้รือเปิดเผยโดยผิดกฎหมายหรือปราศจากการใหค้วามยนิยอม โดยใหผู้ป้ระมวลขอ้มลูใหเ้ครือเจรญิ
โภคภณัฑ ์ซึ่งรวมทัง้บคุคลภายใน บคุคลภายนอก และนิติบคุคลภายนอกด าเนินการดงัต่อไปนี ้

 

1) ด าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล ตามที่ไดร้บัค าสั่งจากผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล 
2) จดัใหม้ีมาตรการรกัษาความปลอดภยั เพื่อป้องกนัการสญูหาย เขา้ถึง ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผย

ขอ้มลูส่วนบคุคล  
3) บนัทึกและเก็บรกัษารายการการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล 
4) แจง้เหตกุารละเมิดขอ้มลูส่วนบคุคลแก่ผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลทนัทีเมื่อตรวจพบ 

 
5. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

 

5.1 คณะกรรมการ 
 

5.1.1 ก าหนดใหม้ีนโยบายและแนวปฏิบตัิการคุม้ครองขอ้มลูบคุคล 
 

5.1.2 ก ากบัดแูลใหม้ีการน านโยบายไปปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม 
 

5.2 ผูบ้รหิาร 
  

5.2.1 จัดใหม้ีระเบียบปฏิบัติและมาตรการในการจัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลใหเ้หมาะสมกับบริบทของแต่ละ
บริษัท โดยใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและแนวปฏิบตัิ กฎหมายของแต่ละประเทศที่บริษัทประกอบธุรกิจ 
และมาตรฐานสากล 

 

5.2.2 จดัใหม้ีโครงสรา้งผูร้บัผิดชอบเพื่อดแูลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบปฏิบตัิ 
 

5.2.3 จดัใหม้ีระบบการคดัเลือกบคุคลหรือนิติบคุคลที่มีระบบการคุม้ครองขอ้มลูที่ไดม้าตรฐานและสอดคลอ้ง
ตามกฎหมาย ในกรณีที่บรษิัทว่าจา้งบคุคลหรือนิติบคุคลอื่นใหด้  าเนินการเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคลแทน 

 

5.2.4 ก ากบัดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ และระเบียบปฏิบตัิ ตลอดจนพฒันาปรบัปรุงวิธีการ
ปฏิบตัิใหม้ีประสิทธิภาพ รวมทัง้ใหม้ีการรายงานผลอย่างสม ่าเสมอ 

 
5.3 เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

 

5.3.1 ควบคุม และตรวจสอบการด าเนินการของบริษัทให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงการจัด
กิจกรรมสรา้งความตระหนกัรู ้ตลอดจนการฝึกอบรมที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานดา้นขอ้มลูส่วนบคุคล 
 

5.3.2 ใหค้  าปรกึษาและแนะน าคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ในการปฏิบตัิตามกฎหมายใหถ้กูตอ้ง 
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5.3.3 เป็นศูนย์กลางในการติดต่อเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล การปกป้องสิทธิของเจ้าของข้อมูล รวมถึงการ

ประสานงานและใหค้วามรว่มมือกบัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
 

5.3.4 รกัษาความลบัของขอ้มลูส่วนบคุคลที่ล่วงรูห้รือไดม้าเนื่องจากการปฏิบตัิหนา้ที่ 
 

5.4 พนกังาน 
 

5.4.1 ใชข้อ้มลูส่วนบคุคลอย่างระมดัระวงั ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบรษิัทอย่างเครง่ครดั  
 

5.4.2 แจง้เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลทนัที เมื่อพบการรั่วไหลหรือการละเมิดของขอ้มลูส่วนบคุคล  
 

5.4.3 หากพบเห็นการกระท าที่อาจเขา้ข่ายเป็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบบันี ้ใหแ้จง้ผ่านช่องทางการแจง้เบาะแส
และขอ้รอ้งเรียนของบรษิัท 

 
6. แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

6.1 การเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล  
 

6.1.1 จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจ ากัดเท่าที่จ  าเป็นแก่การใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ ได้แจ้งแก่ 
เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

 

6.1.2 ไม่จดัเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลที่เป็นขอ้มลูที่อ่อนไหวหรือขอ้มลูที่ก่อใหเ้กิดการเลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรม 
หรือความไม่เท่าเทียมกนั ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเจา้ของขอ้มลู เวน้แต่เป็นการจดัเก็บตามกฎหมาย 

 
6.2 การเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคล 

 

6.2.1 ตอ้งมีมาตรการรกัษาความปลอดภัยในการจดัเก็บขอ้มลูส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการท าลาย การดัดแปลง
แกไ้ขและการเขา้ถึงขอ้มลูโดยไม่ไดร้บัอนญุาต และเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการรั่วไหลขอ้มลูส่วนบคุคล 

 

6.2.2 การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลภายใน บุคคลภายนอก หรือบริษัทภายนอกตอ้งมีระบบการ
คุม้ครองขอ้มลูตามมาตรฐานสากล มีขอ้ตกลงการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลตามวตัถุประสงคเ์ท่าที่
จ  าเป็นแก่การใชง้าน 
 

6.3 การส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคล 
 

6.3.1 การส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลตอ้งไดร้บัการรอ้งขอหรือใหค้วามยินยอมจากเจา้ของขอ้มลู 
 

6.3.2 การโอนขอ้มลูส่วนบคุคลระหว่างประเทศสามารถท าไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี ้
 

▪ เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลรบัทราบถึงมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของประเทศปลายทางที่
อาจมีไม่เพียงพอ พรอ้มทัง้ไดใ้หก้ารยินยอม 

 



   

 

ดา้นธรรมาภิบาล ส านกับริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและส่ือสารองคก์ร เครือเจรญิโภคภณัฑ ์ Page 8 of 10 

CPGCG-PDPA-TH-20200527-X 

 
▪ การโอนขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบตัิตามสญัญาซึ่งเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลเป็น

คู่สญัญา หรือเป็นการด าเนินการตามค ารอ้งขอของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล  
▪ การโอนขอ้มลูส่วนบุคคลไดท้ าเพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต หรือสขุภาพของเจา้ของขอ้มลู

ส่วนบคุคล ในกรณีที่เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลไม่สามารถใหก้ารยินยอมได ้
 

6.4 สิทธิเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 
 

6.4.1 มีสิทธิขอเขา้ถึงและขอรบัส าเนาเก่ียวกบัขอ้มลูของตนเองได ้
 

6.4.2 มีสิทธิขอใหเ้ปิดเผยถึงการไดม้า หากเป็นขอ้มลูที่ยงัไม่ไดร้บัความยินยอม  
 

6.4.3 มีสิทธิแจง้เพื่อใหม้ีการแกไ้ข เปล่ียนแปลง ในกรณีที่ขอ้มลูไม่ถกูตอ้ง 
 

6.4.4 มีสิทธิลบ หรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเอง หรือท าใหข้อ้มูลไม่สามารถระบุตวัตนของเจา้ของ
ขอ้มลูส่วนบคุคลได ้ตามที่กฎหมายก าหนด  

 

6.4.5 มีสิทธิโอนยา้ยขอ้มลูไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลอื่น  
 

6.4.6 มีสิทธิระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลตามที่กฎหมายก าหนด 
 

6.4.7 มีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล 
 

6.4.8 มีสิทธิรอ้งเรียน หากพบการละเมิดการใชข้อ้มลูตามวตัถปุระสงคท์ี่ไดร้ะบุ 
 

6.5 การใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล 
 

6.5.1 ไม่ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค ์และไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก   
หรือบรษิัทภายนอก ยกเวน้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

 

6.5.2 ห้ามบุคลากร บุคคลภายนอก หรือบริษัทภายนอกน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย 
และตอ้งปฏิบัติตามนโยบาย และกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของแต่ละประเทศที่เครือเจริญ  
โภคภณัฑป์ระกอบธุรกิจ 

 
6.6 การท าลายขอ้มลูส่วนบคุคล 

 

6.6.1 ในกรณีขอ้มลูส่วนบคุคลที่จดัเก็บนัน้ไม่เก่ียวขอ้งหรือเกนิความจ าเป็นตามวตัถปุระสงค ์หรือเมื่อเจา้ของ
ขอ้มลูส่วนบคุคลคดัคา้นหรือถอดถอนความยินยอม ในการประมวลขอ้มลูส่วนบคุคล ใหท้ าลายและลบ
ขอ้มลูออกจากระบบการจดัเก็บโดยวิธีการท่ีปลอดภยัและไม่ใหข้อ้มลูรั่วไหล  

 

6.6.2 ท าลายและลบขอ้มลูส่วนบคุคลออกจากระบบการจดัเก็บเมื่อพน้ระยะเวลาการใชง้านตามวตัถปุระสงค ์
เวน้แต่ในกรณีที่ตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูไวต้ามที่กฎหมายก าหนด 
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7. แนวปฏิบตัิการคุ้มครองความเป็นสว่นตัว 

 

เพื่อเป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายที่ก าหนดเก่ียวกับการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล บริษัทในเครือเจริญโภคภณัฑต์อ้ง
แจง้ประกาศความเป็นส่วนตัวที่ระบุถึงการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล โดยมีการแจง้ถึงรายละเอียดการรวบรวม
ขอ้มลูส่วนบคุคลอย่างนอ้ยตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้
 

7.1 ระบุประเภทของกลุ่มบุคคลที่บริษัทมีการเก็บรวบข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่  ลูกค้า  คู่ ค้า  พนักงาน  
ผูส้มคัรงาน ผูถื้อหุน้หรือผูถื้อหลกัทรพัย ์และบคุคลภายนอก รวมถึงแหล่งที่มาของขอ้มลูส่วนบคุคล 

 

7.2 อธิบายถึงวตัถปุระสงคแ์ละวิธีการเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล 
 

7.3 ระบถุึงขอ้มลูส่วนบคุคลที่เก็บรวบรวม ไดแ้ก่ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล หมายเลขไอพี เป็นตน้  
 

7.4 ระบรุะยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคล 
 

7.5 ระบสิุทธิทัง้หมดของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 
 

7.6 ใหสิ้ทธิแก่เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลในการใหค้วามยินยอม และการถอนความยินยอมจากการจดัเก็บขอ้มลูส่วนบคุคล 
 

7.7 ระบถุึงมาตรการท่ีด าเนินการทัง้หมดเพื่อปกป้องขอ้มลูส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 
 

7.8 ระบชุ่องทางการติดต่อผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล หรือเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (ถา้มี) เพื่อใหเ้จา้ของ
ขอ้มลูส่วนบคุคลสามารถติดต่อ หรือสอบถามเพิ่มเติม หรือใชสิ้ทธิในฐานะเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

 

7.9 ระบปุระเภทของบคุคลหรือหน่วยงานภายนอกองคก์รที่อาจน าขอ้มลูส่วนบคุคลไปใช ้
 

7.10 ระบนุโยบายการใชค้กุกีใ้นกรณีที่บรษิัทมีการจดัเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลผ่านทางเว็ปไซต ์และแอปพลิเคชนั 
 
8. กฎหมาย ข้อก าหนดและมาตรฐานสากลทีเ่กี่ยวข้อง 

 

8.1 กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของแต่ละประเทศที่เครือเจรญิโภคภณัฑป์ระกอบธุรกิจ 
 

8.2 การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลตามแนวทางขององคก์ารเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (OECD 
Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data) 

 

8.3 แนวทางการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ จัดเก็บด้วยคอมพิวเตอร์ (Guidelines for the Regulation of 
Computerized Personal Data Files ของ  Office of the United Nations High Commissioner for Human 
Rights: OHCHR)  
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9. บทลงโทษ 

 

ในกรณีที่ผูบ้ริหารและพนกังานกระท าการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนีไ้ม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้ม ผูบ้รหิารและพนกังานจะถกูพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบขอ้บงัคบัการท างานของแต่ละบรษิัท 
 

10. การทบทวนนโยบาย 
 

ดา้นธรรมาภิบาล ส านกับริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและส่ือสารองคก์รจะทบทวนนโยบายฉบบันีอ้ย่างนอ้ยปีละ
หน่ึงครัง้ 


