ประกาศ
เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(General Data Personal Protection Policy)
เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย (ซึ่งรวมเรียกว่า “บริษัท”) จึงตระหนักถึงความสาคัญของการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection)
โดยต้องให้ความเคารพและให้ความสาคัญถึงสิทธิ ข้อมูลส่วนบุคคล และการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็ นสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานสาคัญในความเป็ นส่วนตัว (Privacy Right) ที่ตอ้ งได้รบั ความคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย และตามบทบัญญั ติแห่งพระราชบัญญั ติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการนี ้ บริษัท จึ งได้ประกาศ
นโยบายเพื่อเป็ นหลักในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection) ดังนี ้
1.

ขอบเขตการบังคับใช้

ให้ประกาศฉบับนีถ้ ือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิของบริษั ท โดยมีผลใช้บังคับกับคณะกรรมการ กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานทุกระดับของบริษัทที่ปฏิบตั ิต่อบุคลากรภายในและบุคคลภายนอกซึ่งรวมถึงคู่คา้ ผูใ้ ห้บริการ และผูม้ ีส่วน
ได้สว่ นเสียกับบริษัท ตลอดจนมีผลใช้บงั คับกับทุกกิจกรรมการดาเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เป็ น
ต้นว่า ช่องทางการจัดเก็บข้อมูล ประเภทและรู ปแบบของข้อมูลที่จัดเก็บ วัตถุประสงค์ของบริษัทในการนาข้อมูลส่วน
บุคคลไปใช้ การแบ่งปั นข้อมูลดังกล่าวให้กับบริษัทและบุคคลอื่น ตลอดจนวิธีการที่บริษัทดาเนินการปกป้องและรักษา
ความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
2.

บทนิยาม

“บริษัท”
“บริษัทย่อย”

“ข้อมูลส่วนบุคคล”
“กฎหมาย”

หมายความว่า บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายความว่า บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท
คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยมีลักษณะเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทาให้สามารถระบุถึงตัวบุคคลนัน้ ได้
แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
หมายความว่า พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎกระทรวง
ประกาศต่างๆ ที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 และกฎหมายฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย

3.

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้ อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ เว้นแต่ กระทาได้เท่าที่จาเป็ นตามที่ กฎหมายกาหนด ทั้งนี ้ เพื่อประโยชน์ท่ีมีความเกี่ ย วข้องโดยตรงกับ
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
บริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ถึงรายละเอียด
การเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมาย ดังต่อไปนี ้
3.1 วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเพื่อนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ หรือเปิ ดเผย
3.2 เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือสัญญา หรือเพื่อเข้าทาสัญญาโดยต้องแจ้งถึงผลกระทบที่เป็ นไปได้
จากการไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลทราบด้วย
3.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวม และระยะเวลาการเก็บรวบรวม
3.4 ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจถูกเปิ ดเผย
3.5 ข้อมูลเกี่ยวกับผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
3.6 สิทธิของเจ้าของข้อมูล
3.7 รายละเอียดอื่นใดที่บญ
ั ญัติไว้ตามกฎหมาย
4.

การใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้หรือการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีได้แจ้งไว้แก่เจ้าของข้อมูล หรือ
เป็ นไปตามที่ได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือเพื่อความจาเป็ นหรือเพื่อประโยชน์ท่ีมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมซึ่งได้แจ้งไว้ในนโยบายนี ้ หากการใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นไปตามที่ได้รบั
ความยินยอมไว้ บริษัทอาจขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะนัน้ เว้นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
ไม่จาเป็ นต้องขอความยินยอม
4.1 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพของบุคคล
4.2 เป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะโดยชอบด้วยกฎหมาย
4.3 เป็ นความจาเป็ นเพื่อการก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย หรือการยกข้อต่อสูส้ ิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
4.4 เป็ นการปฏิบตั ิตามที่กฎหมายกาหนด หรือตามคาสั่งศาล
4.5 กรณีอ่นื ใด ตามที่บญ
ั ญัติไว้ตามกฎหมาย

5.

คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะต้องให้ความสาคัญถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นปั จจุบนั ของข้อมูลที่จดั เก็บ รวมถึงเปิ ดโอกาส
ให้เจ้าของข้อมูลสามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถกู ต้องและเป็ นปั จจุบนั ด้วย ดังนัน้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บ
รวบรวมนัน้ ต้องถูกต้อง ทันสมัย สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เว้นแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
6.

มาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และได้มีมาตรการใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทาลาย ใช้
เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีมาตรการทัง้ ในเชิง
เทคนิคและเชิงบริหารจัดการเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
นอกจากนัน้ แล้ว การส่ง การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ รวมถึงการนาข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บบน
ฐานข้อมูลในระบบอื่นใด ซึ่งผูใ้ ห้บริการรับโอนข้อมูลหรือบริการเก็บรักษาข้อมูลอยู่ต่างประเทศ ประเทศปลายทางที่เก็บ
รักษาข้อมูลต้องมีมาตรการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรการตามนโยบายนี ้
บริษัทจะไม่รบั ผิด กรณีท่ีความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใช้หรือการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุค คล
ที่สาม รวมถึงการละเลยหรือเพิกเฉย การออกจากระบบ (Log out) ฐานข้อมูลหรือระบบสื่อสารสังคมออนไลน์ของบริษทั
โดยการกระทาของเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลอื่นซึ่งได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
7.

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทรับรองว่าเจ้าของข้อมูล มีสิทธิ ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน ขอเพิกถอนความยิน ยอม ขอให้
โอนย้ายข้อมูล ขอให้ลบหรือทาลายข้อมูล ระงับการใช้ช่ วั คราว ตลอดจนสิทธิ ในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้
ถูกต้อง ทันสมัย และสมบูรณ์อยู่เสมอ ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด เว้นแต่เป็ นการขัด
หรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การกระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร กระทบต่อเศรษฐกิจและการพาณิชย์
ของประเทศ มีผลต่อการสืบสวนสอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
หรือกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น
8.

ช่องทางการติดต่อบริษัท

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อกับบริษัทในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ตาม
นโยบายฉบับนี ้ ได้ท่ี
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
เลขที่ 393 อาคาร 393 สีลม ชัน้ ที่ 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-636-6111
Email : PDPA@carabao.co.th

9.

ความรับผิดและบทกาหนดโทษ

บริษัทกาหนดให้พนักงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ต้องให้ความสาคัญและรับผิดชอบใน
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายแนวปฏิบัติในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี อ้ ย่ าง
เคร่งครัด
ดังนัน้ ผูม้ ีหน้าที่รบั ผิดชอบในการดาเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามหน้าที่ของตน หากละเลย หรือละเว้น ไม่ส่งั
การหรือไม่ดาเนินการ หรือสั่งการ หรือดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในหน้าที่ของตน อันเป็ นการฝ่ าฝื นนโยบายและแนว
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลส่วนบุ คคล จนเป็ นเหตุให้เกิดความผิดตามกฎหมายและ/หรือความเสียหายขึน้ ผูน้ นั้ ต้องรับ
โทษทางวินยั ตามระเบียบของบริษัทต้นสังกัดแห่งตน
10.

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจแก้ไขปรับปรุงนโยบายช้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีเ้ ป็ นครัง้ คราวเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย
และ/หรือการดาเนินงานของบริษัท
ทัง้ นี ้ ให้มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 17 ธันวาคม 2563 เป็ นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563
(นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์)
ประธานกรรมการบริษัท

