
ประกาศ 
เร่ือง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(General Data Personal Protection Policy) 
 

เพื่อใหก้ารบริหารจัดการองคก์รเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย (ซึ่งรวมเรียกว่า “บริษัท”) จึงตระหนกัถึงความส าคัญของการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (Data Protection) 
โดยตอ้งใหค้วามเคารพและใหค้วามส าคัญถึงสิทธิ ขอ้มูลส่วนบุคคล และการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  ซึ่งเป็นสิทธิ  
ขัน้พืน้ฐานส าคัญในความเป็นส่วนตัว (Privacy Right) ที่ตอ้งไดร้บัความคุม้ครองตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย และตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการนี ้บริษัทจึงได้ประกาศ
นโยบายเพื่อเป็นหลกัในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (Data Protection) ดงันี ้

1. ขอบเขตการบังคับใช้ 

ใหป้ระกาศฉบบันีถื้อเป็นแนวทางปฏิบตัิของบริษัท โดยมีผลใชบ้ังคบักับคณะกรรมการ กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังานทุกระดบัของบรษิัทที่ปฏิบตัิต่อบคุลากรภายในและบคุคลภายนอกซึ่งรวมถึงคู่คา้ ผูใ้หบ้ริการ และผูม้ีส่วน
ไดส้ว่นเสียกบับรษิัท ตลอดจนมีผลใชบ้งัคบักบัทกุกิจกรรมการด าเนินงานของบรษิัทที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบคุคล เป็น
ตน้ว่า ช่องทางการจัดเก็บขอ้มูล ประเภทและรูปแบบของขอ้มูลที่จัดเก็บ วัตถุประสงคข์องบริษัทในการน าขอ้มลูส่วน
บุคคลไปใช ้การแบ่งปันขอ้มลูดงักล่าวใหก้ับบริษัทและบุคคลอื่น ตลอดจนวิธีการที่บริษัทด าเนินการปกป้องและรกัษา
ความปลอดภยัในขอ้มลูสว่นบคุคลตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 

2. บทนิยาม 

“บริษัท” หมายความว่า บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย  
“บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษัท  

คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยมีลักษณะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ขอ้มลูเก่ียวกบับคุคล ซึ่งท าใหส้ามารถระบถุึงตวับคุคลนัน้ได ้
 แต่ไม่รวมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะหรือตามที่กฎหมายบญัญัติไว ้
“กฎหมาย” หมายความว่า พระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎกระทรวง 

ประกาศต่างๆ ที่ออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 และกฎหมายฉบบัที่แกไ้ขเพิ่มเติมดว้ย 

 

 

 



3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล จะตอ้งไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว ้เวน้แต่ กระท าไดเ้ท่าที่จ  าเป็นตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี ้เพื่อประโยชนท์ี่มีความเก่ียวข้องโดยตรงกับ
วตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวม  

บริษัทจะแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล ถึงรายละเอียด
การเก็บรวบรวมขอ้มลูภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมาย ดงัต่อไปนี ้

3.1 วตัถปุระสงคข์องการเก็บรวบรวมเพื่อน าขอ้มลูสว่นบคุคลไปใช ้หรือเปิดเผย  
3.2 เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมายหรือสญัญา หรือเพื่อเขา้ท าสญัญาโดยตอ้งแจง้ถึงผลกระทบที่เป็นไปได ้
จากการไม่ใหข้อ้มลูสว่นบคุคลใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบดว้ย 
3.3 ขอ้มลูสว่นบคุคลที่จะมีการเก็บรวบรวม และระยะเวลาการเก็บรวบรวม 
3.4 ประเภทของบคุคลหรือหน่วยงานซึ่งขอ้มลูสว่นบคุคลที่เก็บรวบรวมอาจถกูเปิดเผย 
3.5 ขอ้มลูเก่ียวกบัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล 
3.6 สิทธิของเจา้ของขอ้มลู 
3.7 รายละเอียดอ่ืนใดที่บญัญัติไวต้ามกฎหมาย 

4. การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

การใชห้รือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะตอ้งเป็นไปตามวัตถุประสงคท์ี่ไดแ้จง้ไวแ้ก่เจ้าของข้อมูล หรือ
เป็นไปตามที่ไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลู หรือเพื่อความจ าเป็นหรือเพื่อประโยชนท์ี่มีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกับ
วตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมซึ่งไดแ้จง้ไวใ้นนโยบายนี ้ หากการใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นไปตามที่ไดร้บั
ความยินยอมไว ้บรษิัทอาจขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลไวก้่อนหรือในขณะนัน้ เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้
ไม่จ าเป็นตอ้งขอความยินยอม 

4.1 เพื่อปอ้งกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต รา่งกายหรือสขุภาพของบคุคล 
4.2 เป็นขอ้มลูที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
4.3 เป็นความจ าเป็นเพื่อการก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชส้ิทธิเรียกรอ้งตาม

กฎหมาย หรือการยกขอ้ต่อสูส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย 
4.4 เป็นการปฏิบตัิตามที่กฎหมายก าหนด หรือตามค าสั่งศาล 
4.5 กรณีอื่นใด ตามที่บญัญัติไวต้ามกฎหมาย 

 

 

 

 



5. คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิัทจะตอ้งใหค้วามส าคญัถึงความถกูตอ้ง ครบถว้น และเป็นปัจจบุนัของขอ้มลูที่จดัเก็บ รวมถึงเปิดโอกาส
ใหเ้จา้ของขอ้มลูสามารถแจง้แกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลของตนใหถ้กูตอ้งและเป็นปัจจบุนัดว้ย  ดงันัน้ ขอ้มลูสว่นบคุคลที่เก็บ
รวบรวมนัน้ตอ้งถกูตอ้ง ทนัสมยั สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด  เวน้แต่จะมีกฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 

6. มาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิัทตระหนกัถึงความส าคญัของการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคล และไดม้ีมาตรการใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ท าลาย ใช้ 
เปลี่ยนแปลง แกไ้ขหรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  โดยมีมาตรการทัง้ในเชิง
เทคนิคและเชิงบรหิารจดัการเพื่อรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลู   

นอกจากนัน้แลว้ การสง่ การโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปยงัต่างประเทศ รวมถึงการน าขอ้มลูส่วนบคุคลไปเก็บบน
ฐานขอ้มลูในระบบอื่นใด ซึ่งผูใ้หบ้รกิารรบัโอนขอ้มลูหรือบริการเก็บรกัษาขอ้มลูอยู่ต่างประเทศ ประเทศปลายทางที่เก็บ
รกัษาขอ้มลูตอ้งมีมาตรการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลที่เทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรการตามนโยบายนี ้ 

บริษัทจะไม่รบัผิด กรณีที่ความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใชห้รือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคล  
ที่สาม รวมถึงการละเลยหรือเพิกเฉย การออกจากระบบ (Log out) ฐานขอ้มลูหรือระบบสื่อสารสงัคมออนไลนข์องบรษิทั 
โดยการกระท าของเจา้ของขอ้มลูหรือบคุคลอื่นซึ่งไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลู 

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทรับรองว่าเจ้าของข้อมูล มีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน ขอเพิกถอนความยินยอม  ขอให้
โอนยา้ยข้อมูล ขอใหล้บหรือท าลายข้อมูล ระงับการใช้ชั่วคราว ตลอดจนสิทธิในการขอแกไ้ขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้
ถูกตอ้ง ทนัสมยั และสมบูรณอ์ยู่เสมอ ทัง้นี ้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวกับขอ้มลูส่วนบุคคลก าหนด เวน้แต่เป็นการขัด
หรือแยง้ต่อบทบญัญัติแห่งกฎหมาย การกระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจกัร กระทบต่อเศรษฐกิจและการพาณิชย์
ของประเทศ มีผลต่อการสืบสวนสอบสวนของพนกังานเจา้หนา้ที่ตามกฎหมาย หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 
หรือกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบคุคลอื่น 

8. ช่องทางการติดต่อบริษัท 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อกับบริษัทในเรื่องใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มูลส่วนบุคคลที่ระบุไวต้าม
นโยบายฉบบันี ้ไดท้ี่  

บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 393 อาคาร 393 สีลม ชัน้ที่ 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศพัท ์02-636-6111 
Email : PDPA@carabao.co.th 



9. ความรับผิดและบทก าหนดโทษ 

บรษิัทก าหนดใหพ้นกังานหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคล ตอ้งใหค้วามส าคญัและรบัผิดชอบใน
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายแนวปฏิบัติในการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลนีอ้ย่าง
เครง่ครดั    

ดงันัน้ ผูม้ีหนา้ที่รบัผิดชอบในการด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามหนา้ที่ของตน หากละเลย หรือละเวน้ ไม่สั่ง
การหรือไม่ด าเนินการ หรือสั่งการ หรือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในหนา้ที่ของตน อนัเป็นการฝ่าฝืนนโยบายและแนว
ปฏิบตัิเก่ียวกับเรื่องขอ้มลูส่วนบุคคล จนเป็นเหตใุหเ้กิดความผิดตามกฎหมายและ/หรือความเสียหายขึน้ ผูน้ัน้ตอ้งรบั
โทษทางวินยัตามระเบียบของบรษิัทตน้สงักดัแห่งตน 

10. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   

บรษิัทอาจแกไ้ขปรบัปรุงนโยบายชอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันีเ้ป็นครัง้คราวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย 
และ/หรือการด าเนินงานของบรษิัท  

ทัง้นี ้ใหม้ีผลตัง้แต่วนัที่ 17 ธันวาคม 2563 เป็นตน้ไป 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ 17 ธันวาคม 2563 
(นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์) 
ประธานกรรมการบรษิัท 


