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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ส าหรบัลูกค้าของบริษทั คาราบาวกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย   

 
บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (“บริษทัฯ”) ไดต้ระหนักถึงความส าคญัในการคุม้ครองข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ .ศ . 2562 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่ม เติม ) 
(“พระราชบญัญติัฯ”) จงึไดจ้ดัท าและเผยแพร่นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบันี้ (“นโยบาย”) ขึน้โดยมวีตัถุประสงค์แจง้
รายละเอยีดเกี่ยวกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะทีท่่านเป็นลูกคา้ของบรษิทัฯ และ
บรษิทัในกลุ่ม ทัง้ทีเ่ป็นลูกคา้ในอดตี ลูกคา้ในปัจจุบนั หรอือาจเป็นลูกคา้ในอนาคต ทัง้ทีเ่ป็นลูกคา้บุคคลธรรมดาหรอืผูม้อี านาจ 
ผู้แทน หรือผู้ติดต่อ ในนามลูกค้านิติบุคคล เจ า้ของหร อืต วัแทนร า้นค า้  หร อืบ ุคคลธรรมดาอื ่น ใดที เ่ กี ่ย วข อ้ง  
(รวมเรยีกว่า “ท่าน”) ในนโยบายฉบบันี้ ยงัไดแ้จง้วธิกีารในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและแนวทางในการจดัการขอ้มูลของ
ท่านดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมตามพระราชบญัญตัฯิ 

นโยบายฉบับนี้ ใช้กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ โทรศัพท์ อีเมล ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า  
(Call Center) การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการหรอืกิจกรรม ช่องทางไปรษณีย์ ช่องทางสื่อสงัคมออนไลน์ ช่องทางติดต่อ
ออนไลน์ ตลอดจนช่องทางอื่นๆ ของบรษิทัฯ ไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลจากท่าน 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเราเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกบับุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตวับุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม 
ตามที่ระบุด้านล่างนี้ 

“ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อน” หมายถงึ ขอ้มลูส่วนบุคคลทีก่ฎหมายจดัใหเ้ป็นขอ้มลูส่วนบุคคลทีล่ะเอยีดอ่อน 

“ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ เกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย” หมายถงึ ขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคลธรรมดาทัง้ที่เป็น
ลูกคา้ในอดตี ลูกคา้ในปัจจุบนั และทีอ่าจเป็นลูกคา้ของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่มในอนาคต หรอืผูม้อี านาจ ผูแ้ทน หรอืผูต้ดิต่อ 
ในนามลูกค้านิติบุคคล เจ้าของหรือตัวแทนร้านค้า หรอืบุคคลธรรมดาอื่นใดทีเ่กี ่ยวข ้องทีบ่รษิ ัทฯ และบรษิทัในกลุ ่ม  
(ตามที่ระบุในข้อ 5) เก็บรวบรวม โดยการเกบ็รวบรวมดงักล่าวจะขึน้อยู่กบัความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิทัฯ กบัท่าน และประเภท
สนิคา้หรอืบรกิารทีท่่านตอ้งการจากบรษิทัฯ โดยประเภทของขอ้มลูส่วนบุคคลทีบ่รษิทัฯ เกบ็รวบรวม มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นบุคคลธรรมดา เจ้าของหรือตวัแทนร้านค้า หรือบุคคลธรรมดาอ่ืนใด
ท่ีเก่ียวข้อง 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ /หรือเปิดเผย รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคล 
ดงัต่อไปนี้ 

1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ ชื่อเล่น เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ ข้อมูลที่ระบุตัวตนที่ 
ออกโดยทางราชการ (เช่น หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน หมายเลขหนังสอืเดนิทาง หมายเลขประจ าตวัผู้เสยีภาษีอากร 
หมายเลขบตัรประชารฐั) ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว บนัทกึเสยีง สถานภาพการสมรส จ านวนบุตร ลายมอืชื่อ การศกึษา ลกัษณะ
การประกอบธุรกจิ ต าแหน่งงาน และ/หรอือาชพี  

2) ข้อมูลเพ่ือการติดต่อ เช่น ทีอ่ยู่ สถานทีท่ างาน หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรสาร และ/หรอือเีมล 

3) ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลรายได้ ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต หมายเลขบัญชีธนาคาร ประเภท  
ของบญัชธีนาคาร ขอ้มลูพรอ้มเพย ์และ/หรอืขอ้มลูรายรบัรายจ่าย  

4) ข้อมูลการท าธ ุรกรรม  เช ่น ขอ้ม ูลตามเอกสารประกอบธ ุรกรรม (เช ่น ใบสมคัร สญัญา โฉนด)  
และ/หรอืรายละเอยีดการซื้อสนิคา้หรอืบรกิาร (เช่น สถานที ่วนัและเวลาทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร)  
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5) ข้อมูลเก่ียวกับร้านค้า เช่น รหัสผู้สมัครร้านค้า ชื่อร้านค้า ที่ตัง้ร้านค้า พิกัดร้านค้า (ละติจูด /ลองจิจูด) 
 และ/หรอืรปูภาพรา้นคา้ 

6) ข้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรม เช่น พฤติกรรมการบรโิภคและการเข้าร่วมรายการส่งเสรมิการขาย สนิค้าที่ท่าน
สนใจความชื่นชอบ ความคดิเหน็ ขอ้รอ้งเรยีน ขอ้ซกัถาม ค าแนะน า การตอบแบบส ารวจความคดิเหน็ และ /หรอืขอ้มูลเกี่ยวกบั
การสื่อสารทางการตลาดหรอืการใหบ้รกิารลูกคา้ 

7) ข้อมูลทางเทคนิค เช่น เลขที่อยู่ไอพหีรอือินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP Address) เว็บบีคอน (Web Beacon) 
ล็อก (Log) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ ขอ้มูลระบุประเภทฮาร์ดแวร์ เช่น หมายเลขประจ าเครื่อง (UDID) ขอ้มูลทีอ่ยู่
การควบคุมการเข้าใช้งานสื่อกลาง (Media Access Control) ข้อมูลระบุประเภทซอฟท์แวร์ เช่น ข้อมูลระบุส าหรบัผู้โฆษณา
ส าหรบัระบบปฏิบตัิการ iOS (IDFA) หรอืข้อมูลระบุส าหรบัผู้โฆษณาส าหรบัระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์  (AAID) ข้อมูลการ
เชื่อมต่อ ขอ้มลูการเขา้ถงึ ขอ้มลูการเขา้ใชง้านแบบ Single Sign-on (SSO)การเขา้สู่ระบบ (Login Log) เวลาทีเ่ขา้ถงึ ระยะเวลา
ทีใ่ชบ้นหน้าเพจของบรษิทัฯ คุกกี้ ขอ้มูลการเขา้สู่ระบบประวตักิารคน้หา ขอ้มูลการเรยีกดู ประเภทและเวอร์ชัน่ของเบราวเ์ซอร์ 
(Browser) การตัง้ค่าเขตเวลา(Time Zone Setting) และสถานที่ตัง้ ประเภทและเวอร์ชัน่ของปลัก๊อินเบราว์เซอร์ (Plug-In 
Browser) ระบบปฏบิตักิารและแพลตฟอรม์ และ/หรอืเทคโนโลยอีื่นๆ บนอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเขา้ถงึแพลตฟอรม์ 

8) ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โปรดดูรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ /หรือเปิดเผยข้อมูลจาก
กล้องโทรทศัน์วงจรปิดของบรษิทัฯ ไดใ้น “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรบัการใช้กล้องโทรทศัน์วงจรปิด” ไดท้ี่ 
https://investor.carabaogroup.com/th/corporate-governance/corporate-governance-policy-and-others 

9) ข้อมูลส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ขอ้มูลสมาชกิ (เช่น รหสับตัรสมาชกิ ขอ้มูลการสะสมแต้ม /คะแนน) ชื่อบญัชใีนสื่อโซ
เชยีล รวมทัง้ขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นใดเกี่ยวกบัท่านทีท่่านไดใ้ห้ไว้กบับรษิทัฯ โดยสมคัรใจ หรอืทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัมาจากบุคคลหรอื
หน่วยงานภายนอกระหว่างการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีอ านาจ ผู้แทน หรือผู้ติดต่อในนามกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นนิติบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที ่บร ิษ ัทฯ เก ็บรวบรวม ใช ้ และ/หร ือ เปิ ดเผยในฐานะที่ท ่านเ ป็นผู ้ม ีอ านาจ  
ผู้แทน หรือผู้ตดิต่อในนามนิตบิุคคลนัน้ๆ รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงขอ้มลูส่วนบุคคลประเภทดงัต่อไปนี้ 

1) ข้อมูลระบุตวับุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ อายุ ข้อมูลที่ระบุตัวตนที่ออกโดยทางราชการ  (เช่น 
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน หมายเลขหนังสอืเดนิทาง หมายเลขประจ าตวัผู้เสยีภาษีอากร) ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว 
บนัทกึเสยีง และ/หรอืลายมอืชื่อ 

2) ข้อมูลเกี่ยวกบังาน เช่น ลกัษณะการประกอบธุรก ิจ สถานะ หน้าที ่ อาชพี ต าแหน่งงาน บรษิ ัทที่  
ท่านท างานให้ หรอืเป็นพนักงาน หรอืเป็นผู้มอี านาจ หรอืเป็นผูแ้ทนตามกฎหมายของนิตบิุคคลนัน้ 

3) ข้อมูลเพ่ือการติดต่อ เช่น ทีอ่ยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์และ/หรอือเีมล 

4) ข้อมูลการท าธุรกรรม เช่น ข้อมูลตามเอกสารประกอบธุรกรรม (เช่น ใบสมัคร สัญญา) และ /หรือ 
รายละเอยีดการซื้อสนิคา้หรอืบรกิาร และ/หรอื 

5) ข้อมูลส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ข้อมูลสมาชิก (เช่น รหัสบัตรสมาชิก ข้อมูลการสะสมแต้ม) ชื่อบัญชีในสื่อ 
โซเชยีล รวมทัง้ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดเกี่ยวกบัท่านที่ท่านได้ให้ไว้กบับริษัทฯ โดยสมคัรใจ หรอืที่บรษิัทฯ ได้รบัมาจากบุคคล 
หรอืหน่วยงานภายนอกระหว่างการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

บรษิัทฯ ไม่มเีจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน อย่างไรก็ด ีในกรณีที่บรษิัทฯ มกีารเก็บ
รวบรวม บรษิัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนบนฐานความยนิยอมโดยชดัแจ้ง หรือ
ต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตใหก้ระท าได ้

https://investor.carabaogroup.com/th/corporate-governance/corporate-governance-policy-and-others
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1.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสาม 

หากท่านใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลทีส่าม (เช่น บุคคลทีอ่า้งถงึหรอืตดิต่อในกรณีฉุกเฉิน) แก่บรษิทัฯ หรอืหากท่าน
ขอใหบ้รษิทัฯ เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ามดงักล่าวแก่บุคคลภายนอก ท่านมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการแจง้รายละเอยีด
ตามนโยบายฉบบันี้ให้แก่บุคคลทีส่ามดงักล่าวนัน้ทราบ ตลอดจนขอความยนิยอมจากบุคคลดงักล่าวนัน้ (หากเป็นกรณีที่ต้อง
ไดร้บัความยนิยอม) โดยท่านควรตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลส่วนบุคคลทีท่่านให ้และแจง้ให้
บรษิทัฯ ทราบถงึการเปลี่ยนแปลงของขอ้มูลส่วนบุคคลทีไ่ดใ้หไ้ว ้นอกจากนี้ ท่านยงัมหีน้าทีด่ าเนินการเพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถ
เกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านัน้ไดต้ามกฎหมาย ตามทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายฉบบันี้ดว้ย 

1.4 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว ์ผู้เสมือนไร้ความสามารถ และผู้ไร้ความสามารถ 

ในบางกรณีตามทีก่ฎหมายก าหนด บรษิทัฯ ไม่สามารถเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ยาว์
คนเสมอืนไรค้วามสามารถ และคนไรค้วามสามารถโดยปราศจากความยนิยอมของผูป้กครอง ผูพ้ทิกัษ์ หรอืผูอ้นุบาลได ้ดงันัน้
หากท่านเป็นผู้ที่มอีายุต ่ากว่า 20 ปี คนเสมอืนไร้ความสามารถ หรอืคนไร้ความสามารถ ท่านต้องด าเนินการให้มัน่ใจว่าท่าน
ได้รบัความยนิยอมจากผู้ปกครอง ผู้พทิกัษ์ หรอืผู้อนุบาลแล้ว (ในกรณีที่ต้องได้รบัความยนิยอม) ทัง้นี้ หากบรษิัทฯ ทราบว่า
บรษิทัฯ ไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ยาว์โดยไม่ได้รบัความยนิยอมจากผูป้กครอง หรอืเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล
ของคนเสมอืนไร้ความสามารถ หรอืคนไร้ความสามารถโดยมไิด้รบัความยนิยอมจากผู้พทิกัษ์ หรอืผู้อนุบาลโดยไม่ได้เจตนา 
บริษัทฯ จะลบข้อมูลดงักล่าวทนัที หรือเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยเฉพาะในกรณีที่บริษัทฯ สามารถอาศัยฐานทาง
กฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยนิยอมได ้

ทัง้นี้ หากบรษิทัฯ ไม่สามารถเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลตามทีบ่รษิทัฯ ไดแ้จง้ไวใ้นนโยบายฉบบั
นี้ บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม อาจไม่สามารถด าเนินการจดัหาหรือส่งมอบสินค้า ปฏิบัติหน้าที่ตามสญัญา ด าเนินการตาม
ความสมัพนัธท์ีบ่รษิทัฯ มกีบัท่าน หรอืปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดต่อไปได ้

2. แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ 
โดยตรง หรอืบรษิทัฯ ไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น 

กรณีทีบ่รษิทัฯ เกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลโดยได้รบัข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง บรษิทัฯ ไดร้บัมาจาก 

1)   ขัน้ตอนการสมคัรเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม การสมคัรสมาชิกผ่านทาง
ช่องทางทีบ่รษิทัฯ ก าหนด การกรอกและลงนามในเอกสารแบบฟอร์มที่ยื่นต่อบรษิัทฯ ในการติดต่อซื้อขายสนิค้าหรอืบรกิาร 
การท าสญัญา การท าแบบสอบถาม หรอืการส ารวจ การลงทะเบยีน การสมคัรหรอืเขา้ร่วมโครงการต่างๆ ทีบ่รษิทัฯ จดัขึน้การ
เขา้ร่วมกจิกรรมเพื่อสงัคม หรอืขัน้ตอนในการรอ้งเรยีนรวมถงึการด าเนินธุรกจิโดยประการอื่นใดของบรษิทัฯ 

2) การติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์หรือเว็บเพจของบริษัทฯ หรือบน  
แพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยีของบรษิทัฯ 

3) การเขา้ถงึหรอืการเขา้ใชง้านเวบ็ไซต ์หรอืแอปพลเิคชนัต่างๆ ของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ อาจได้รบัข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอ่ืน เช่น 

1) แหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเทอร์เน็ต หรือแพลตฟอร์มโซเชียล  
มเีดยี เป็นตน้ 

2) บรษิทัทีเ่ป็นพนัธมติรทางธุรกจิ คู่คา้ หรอืคู่สญัญาของบรษิทัฯ 

3) ขอ้มลูแวดลอ้มต่างๆ รวมถงึบรษิทัในกลุ่ม ตวัแทนขายของบรษิทัฯ หรอืบุคคลทีบ่รษิทัฯ รูจ้กั 

4) ขอ้มลูจากหน่วยงานราชการ 
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3. การเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานทางกฎหมาย 

บรษิทัฯ เกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่นทีไ่ม่ใช่ความยนิยอม 
(เช่น (1) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบตัิตามสญัญา ส าหรบัการเข้าท าสญัญาหรอืการปฏิบตัิตามสญัญากบัท่าน (2) เป็นการ
ปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมาย (3) เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบรษิทัฯ หรอืของบุคคลภายนอกโดยมี
ความสมดุลกบัประโยชน์และสทิธแิละเสรภีาพขัน้พื้นฐานทีเ่กี่ยวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน (4) เพื่อการป้องกนั
หรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย หรอืสุขภาพของบุคคล (5) เพื่อประโยชน์สาธารณะ ส าหรบัการด าเนินภารกจิเพื่อประโยชน์
สาธารณะ หรอืปฏบิตัหิน้าทีใ่นการใชอ้ านาจรฐั (6) เพื่อการก่อตัง้และยกขึน้ต่อสู้ซึ่งสทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมายในอนาคต หรอื
ฐานทางกฎหมายอื่นๆ ตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลอนุญาต (แลว้แต่กรณ)ีเพื่อวตัถุประสงค ์ดงันี้ 

1) เพ่ือการลงทะเบียนเป็นสมาชิก เช่น เพื่อพจิารณาค าขอในการสมคัรสมาชกิ เพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติ 
ตามเงื่อนไขและสทิธปิระโยชน์ต่างๆ ของท่านทีเ่ป็นสมาชกิ 

2) เพ่ือการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น เพื่อการติดต่อซื้อขายสนิค้าหรอืบรกิาร การคดัเลือก การท าสญัญา 
การตรวจสอบการเขา้ท าธุรกรรมหรอืการปฏบิตัติามสญัญาในฐานะลูกคา้ของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม เพื่อเรยีกเกบ็หรอืช าระ
ค่าสนิค้าหรอืค่าบรกิาร เพื่อการจดัส่งและเคลมสนิค้า เพื่อการติดตามทวงถามหนี้ที่ท่ านมตี่อบรษิัทฯ และบรษิัทในกลุ่ม เพื่อ
จดัท าฐานขอ้มลู รายงาน และบนัทกึหลกัฐานและเอกสารต่างๆ และเพื่อพจิารณาในการสนับสนุนทางการเงนิ (เช่น การน าเสนอ
เงนิกู ้การใหส้นิเชื่อ) แก่ท่าน 

3) เพ่ือการตลาดและการติดต่อส่ือสารทางการตลาด เช่น เพื่อแจ้งหรือส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือ
บรกิารของบรษิทัฯ บรษิทัในกลุ่ม และ/หรอืพนัธมติรทางธุรกจิของบรษิทัฯ โฆษณา กจิกรรมทางการตลาด การท าการตลาดแบบ
ตอกย ้าความสนใจ (Re-marketing) รายการส่งเสรมิการขาย การแจง้เตอืน สทิธปิระโยชน์ ขอ้เสนอพเิศษ และโปรโมชัน่สนิค้า
หรอืบรกิารของบรษิทัฯ บรษิัทในกลุ่ม และ/หรอืพนัธมติรทางธุรกจิของบรษิทัฯ ตามทีท่่านไดร้ะบุความต้องการของท่านไวห้รอื
เคยไดใ้ชบ้รกิารมาก่อน ทัง้ทางตรงและทางออ้ม ทีไ่ม่ตอ้งอาศยัความยนิยอมจากท่าน 

4) เพ่ือบริหารจดัการโปรแกรมสะสมคะแนน เช่น เพื่อด าเนินการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมและสร้างบัญชี
โปรแกรมสะสมคะแนน เพื่อการสะสม ใช ้และแลกเปลีย่นคะแนน เพื่อส่งขอ้เสนอ โปรโมชัน่และขอ้มลูเกี่ยวกบัสถานะและกจิกรรม
ส าหรบัโปรแกรมสะสมคะแนน เพื่อบรหิารจดัการบญัชโีปรแกรมสะสมคะแนนและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ 

5) เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น เพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น พฤตกิรรมการบรโิภค สนิคา้ทีซ่ื้อ 
สถานที่ จ านวนและความถี่ในการซื้อ) ส าหรบักิจกรรมทางด้านการตลาด และการพฒันาสินค้าและบริการ บริษัทฯ จะเก็บ
รวบรวมและเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเพื่อความสนใจและผลประโยชน์ของท่าน หรอืเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 
หรือการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม และ /หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งไม่เกินกว่าสิทธิข ัน้พื้นฐานในขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่าน 

6) เพ่ือการพิสูจน์และยืนยนัตวัตน เช่น เพื่อการตรวจสอบ และยนืยนัตวับุคคลในฐานะตวัแทน ผู้ติดต่อ หรอื 
ผูม้อี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลในการเขา้ท านิตกิรรมสญัญา และธุรกรรมต่างๆ กบับรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม 

7) เพ่ือปรบัปรงุการด าเนินธรุกิจ สินค้า และบริการ เช่น เพื่อประโยชน์ในการปรบัปรุง และพฒันาสนิคา้ บรกิาร 
และท าเลทีต่ัง้ของรา้นคา้สาขาของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม ในพืน้ทีต่่างๆ ใหด้ยีิง่ขึน้ และเหมาะสมตรงตามความตอ้งการของ
ลูกคา้ เพื่อวางแผนงาน และจดัท ารายงาน ประเมนิ และคาดการณ์ความเป็นไปของธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม เพื่อการ
อบรมมาตรฐานส าหรับเจ้าของร้านค้า เพื่อการถ่ายท ารายการและเผยแพร่ภาพในสื่อหรือโซเชียลเน็ตเวิร์คเพื่อการ
ประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัโครงการหรอืกจิกรรมทีบ่รษิทัฯ จดัท าขึน้ 

8) เพ่ือการบริหารความสมัพนัธ์ เช่น เพื่อการบรหิารความสมัพนัธ์ระหว่างท่านในฐานะลูกคา้ของบรษิทัฯ และ
บรษิทัในกลุ่ม เพื่อตดิต่อสื่อสารประสานงานกบัท่าน รวมทัง้ตอบขอ้ซกัถาม และการจดัการเรื่องรอ้งเรยีนจากท่าน เพื่อส ารวจ
ความพึงพอใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม  และวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ 
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ท าการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาสินค้า การบริการ และท าเลที่ตัง้ของร้านค้าสาขาของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม   
ในพื้นทีต่่างๆ ใหด้ยีิง่ขึน้ และเหมาะสมตรงตามความต้องการของลูกคา้ของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม  

9) เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของบริษทัฯ เช่น เพื่อบรหิารความเสีย่ง การก ากบัการตรวจสอบ และบรหิารจดัการ
ภายในองค์กรของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เพื่อป้องกันและตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ ที่เป็นการฉ้อฉล ฟอกเงิน  
การกระท าผดิทางอาญา หรอืการกระท าอื่นใดทีม่ชิอบดว้ยกฎหมาย เพื่อการสบืสวน สอบสวน หรอืเพื่อก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตาม
กฎหมาย หรอืการใช้สทิธิเรยีกร้องตามกฎหมาย หรอืเพื่อเป็นพยานหลกัฐานในการพสิูจน์ในกระบวนการทางกฎหมายของ
บรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม เพื่อรกัษาความปลอดภยัภายในบรเิวณอาคารหรอืสถานทีข่องบรษิัทฯ และบรษิัทในกลุ่ม รวมถึง
การแลกบตัรก่อนเข้าพื้นที่บรษิัทฯ การบนัทกึภาพด้วยกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) 

10) เพ่ือการปฏิบติัตามกฎหมาย เช่น เพื่อวตัถุประสงคใ์นการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดตามกฎหมายและการบงัคบัใช้
กฎหมาย รวมถึงเพื่อเปิดเผย หรือรายงานต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ เป็นตน้ รวมถงึเมื่อไดร้บัค าสัง่ หมายศาล หรอืหนังสอืราชการใหต้อ้งด าเนินการใดๆทีอ่าศยัอ านาจตาม
กฎหมายของหน่วยงานราชการนัน้ 

11) เพื่อจดัการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เพื่อบรหิารจดัการและการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทางด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

12) เพ่ือป้องกนัหรือระงบัอนัตรายท่ีอาจเกิดต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เช่น เพื่อการควบคุม
โรคตดิต่อหรอืโรคระบาด 

13) เพ่ือด าเนินการในกรณีการเปล่ียนแปลงในกิจการ เช่น การขาย การโอน การควบรวมกิจการ การฟ้ืนฟู
กิจการ หรอืกรณีอื่นที่คล้ายกนั ซึ่งบรษิัทฯ อาจโอนข้อมูลของท่านให้กบับุคคลที่สามหนึ่งฝ่ายหรอืมากกว่าในฐานะส่วนหนึ่ง
ของการด าเนินการดงักล่าว 

4. การเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอาศยัความยินยอมจากท่าน 

บรษิทัฯ เกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านภายใตฐ้านความยนิยอม เพื่อวตัถุประสงคด์งันี้ 

1) เพ่ือการตลาดและการติดต่อส่ือสารทางการตลาด เช่น เพื่อแจ้งหรือส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือ
บรกิารของบรษิทัฯ บรษิทัในกลุ่ม และ/หรอืพนัธมติรทางธุรกจิของบรษิทัฯ โฆษณา กจิกรรมทางการตลาด การท าการตลาดแบบ
ตอกย ้าความสนใจ (Re-marketing) รายการส่งเสรมิการขาย การแจง้เตอืน สทิธปิระโยชน์ ขอ้เสนอพเิศษ และโปรโมชนัสนิค้า
หรอืบรกิารของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม และ/หรอืพนัธมติรทางธุรกจิของบรษิทัฯ และเพื่อเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลใหแ้ก่บรษิทั
ในกลุ่ม และ/หรอืพนัธมติรทางธุรกิจของบรษิทัฯ เพื่อน าเสนอสนิคา้ บรกิารและสทิธปิระโยชน์ และขอ้เสนอพเิศษต่างๆ ทีเ่ ป็น
ประโยชน์แก่ท่าน ซึง่บรษิทัฯ ไม่สามารถอาศยัฐานทางกฎหมายอื่นได ้

2) ธรุกิจวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการท าธุรกจิวเิคราะหข์อ้มลู (Data Analytics Business) 

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บรษิทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อบรษิทัในกลุ่ม หมายความถงึ บรษิทัในกลุ่มคาราบาว ไดแ้ก่ บรษิทั  
คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย บรษิัทในกลุ่มซีเจ ได้แก่ บรษิัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากดั และบรษิัทย่อย 
บรษิทัในกลุ่มทดี ีไดแ้ก่ บรษิทั ทดี ีตะวนัแดง จ ากดั และบรษิทัย่อย และบรษิทัในกลุ่มตะวนัแดง ไดแ้ก่ บรษิทั ตะวนัแดง 1999 
จ ากดั และบรษิทัย่อย (“บริษทัในกลุ่ม”) เพื่อวตัถุประสงค์ทางการตลาด การด าเนินธุรกิจ การขายสนิคา้หรอืบรกิารทีท่่านให้
ความสนใจ รวมถงึการด าเนินการใดๆ ตามทีแ่จง้ไวใ้นนโยบายฉบบันี้ บรษิทัฯ อาจมสีื่อโฆษณาซึ่งเชื่อมต่อไปยงัเวบ็ไซต์อื่นๆ 
แอปพลเิคชนับนโทรศพัท์มอืถอื ช่องทางสื่อสงัคมออนไลน์ ช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์ ซึ่งแพลตฟอร์มต่างๆ ดงักล่าว
อาจมขี ้อก าหนดในการใชง้านหรอืนโยบายเกี่ยวกบัการใช้งาน และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งแตกต่างไปจาก
นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้ก าหนดในการใชง้านของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอแนะน าใหท้่านทบทวนขอ้ก าหนดในการ
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ใช้งานและนโยบายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลบนแพลตฟอร์มข้างต้นด้วยตวัเอง นอกจากนี้ บรษิัทในกลุ่มสามารถอาศยัความ
ยนิยอมทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัมาไดด้ว้ยเช่นกนั 

บรษิทัฯ อาจจ าเป็นต้องเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่หน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงานอื่นใดตามกฎหมาย 
เช่น กรมสรรพากร ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ เป็นต้น หรอืเปิดเผยขอ้มูลตามค าสัง่ของหน่วยงานรฐัหรอื
หน่วยงานก ากบัดูแลใดๆ รวมถึงให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัหน่วยงานข้อมูลเครดติเพื่อตรวจสอบ และอาจใช้ผลการ
ตรวจสอบขอ้มลูดงักล่าวเพื่อป้องกนัการฉ้อโกง หรอืการทุจรติ 

บรษิทัฯ อาจจ าเป็นต้องเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคลภายนอกทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ผูใ้หบ้รกิาร พนัธมติร
ทางธุรกิจ คู่ค้า คู่สญัญาของบริษัทฯ เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี การขอค าปรึกษาทางกฎหมาย และการ
ด าเนินคด ีและการด าเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ จะให้
ขอ้มลูส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งเพยีงเท่าทีจ่ าเป็นส าหรบัการใหบ้รกิารดงักล่าวเท่านัน้ และจะขอใหบุ้คคลภายนอก
ทีเ่กี่ยวขอ้งไม่ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด บรษิทัฯ จะด าเนินการใหม้ัน่ใจว่าบุคคลภายนอกทีเ่กี่ยวขอ้งที่
บรษิทัฯ ท างานดว้ยทัง้หมดจะเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลอย่างปลอดภยั 

ในบางกรณี บรษิทัฯ อาจต้องเปิดเผยหรอืใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่นักลงทุน ผูถ้อืหุน้ ผูร้บัโอนสทิธ ิบุคคลผู้ที่
จะไดร้บัโอนสทิธ ิผูร้บัโอน หรอืบุคคลผูท้ีจ่ะเป็นผูร้บัโอน หากมกีารปรบัโครงสรา้งองค์กร หรอืมกีารปรบัโครงสรา้งหนี้ การควบ
รวมกจิการ การไดม้าซึ่งกจิการ การจ าหน่าย การซื้อ การร่วมทุน การโอนสทิธ ิการเลกิกจิการ หรอืเหตุการณ์อื่นใดทีม่ลีกัษณะ
คลา้ยคลงึกนัและมกีารโอน หรอืจ าหน่ายไปซึง่ธุรกจิ สนิทรพัย ์หรอืหุน้ของบรษิทัฯ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรอืทัง้หมด 

บรษิทัฯ อาจต้องเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานทางกฎหมายตามวตัถุประสงค์ทีร่ะบุไวใ้นนโยบายฉบบันี้ให้แก่
บุคคลภายนอกอื่นๆ เช่น บุคคลทัว่ไป ผู้ร้องเรยีนหรอืบุคคลภายนอกที่ร้องขอดูข้อมูลจากกล้องโทรทศัน์วงจรปิด เป็นต้น 
แล้วแต่กรณี 

6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ 

บรษิทัฯ อาจเปิดเผย หรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงับุคคลภายนอกหรอืหรอืเซริ์ฟเวอรท์ีอ่ยู่ในต่างประเทศซึง่ประเทศ
ปลายทางอาจม ีหรอือาจไม่มมีาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่ท่าเทยีมกนั ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะด าเนินการตามขัน้ตอนและ
มาตรการต่างๆ เพื่อท าให้มัน่ใจว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกโอนอย่างปลอดภยัและบุคคลที่รบัโอนข้อมูลนัน้มมีาตรฐาน
การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่หมาะสม และการโอนขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ชอบดว้ยกฎหมายตามทีก่ฎหมายอนุญาตเท่านัน้ 

7. การเกบ็รกัษาข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลา และมาตรการในการรกัษาความปลอดภยั 

บรษิัทฯ จะเก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จ าเป็นตามวตัถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบบันี้ โดย
บรษิทัฯ พจิารณาระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากระยะเวลาการซื้อขาย การใหบ้รกิาร การ
ท าสญัญา และอายุความตามกฎหมาย รวมถึงอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อก่อตัง้สทิธิ
เรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืตามอายุความ 

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในรูปแบบของเอกสารและ/หรือด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบ
อเิลก็ทรอนิกส์ โดยจดัใหม้มีาตรการในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่หมาะสม ทัง้มาตรการป้องกนัดา้นการ
บรหิารจดัการ (Administrative Safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (Technical Safeguard) และมาตรการป้องกันทาง
กายภาพ (Physical Safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (Access Control) รวมถึงการ
ปรบัปรุงแก้ไขมาตรการต่างๆ ตามสมควร เพื่อป้องกนัการสูญหาย การเขา้ถงึ ใช ้เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลโดยมชิอบหรอืกระท าโดยปราศจากอ านาจโดยชอบดว้ยกฎหมาย ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจในการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อการละเมดิการธ ารงไว้ซึ่งความลบั (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพ
พรอ้มใชง้าน (Availability) 
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โดยเฉพาะอย่างยิง่ บรษิทัฯ มกีารจ ากดัการเขา้ถงึและใชเ้ทคโนโลยใีนการรกัษาความปลอดภยัในขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่าน โดยไดก้ าหนดการอนุญาตหรอืสทิธใินการเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคล มกีารบรหิารจดัการการเขา้ถงึขอ้มูลของผูใ้ชง้าน (User 
Access Management) เฉพาะผูท้ีไ่ดร้บัอนุญาตแล้วใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคลได ้และก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของผูใ้ชง้าน 
(User Responsibilities) เพื่อป้องกันมิให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รบัอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการ
ลกัลอบท าส าเนาขอ้มลูส่วนบุคคล หรอืการลกัขโมยอุปกรณ์จดัเกบ็หรอืประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล รวมถงึจดัใหม้วีธิกีารเพื่อให้
สามารถตรวจสอบย้อนหลงัเกี่ยวกบัการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกบัการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรอืถ่ายโอนข้อมูล
ส่วนบุคคล และเมื่อม ีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่ด าเนินการประมวลผลหรือแก่ผู้
ประมวลผลข้อมูล บริษัทฯ จะด าเนินการก ากบัดูแลใหบุ้คคลนัน้ด าเนินการอย่างเหมาะสมใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ จะด าเนินการลบหรอืท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาในการเกบ็
รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคล 

8. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล มสีทิธเิพกิถอนความยนิยอมทีท่่านไดไ้วก้บับรษิทัฯ เมื่อใดกไ็ด ้เวน้แต่การเพกิ
ถอนความยนิยอมจะมขี้อจ ากดัตามกฎหมาย หรอืสญัญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทัง้นี้ การถอนความยนิยอมจะไม่ส่งผล
กระทบต่อการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทีท่่านไดใ้หค้วามยนิยอมแก่บรษิทัฯ ไวก่้อนหน้าโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

ท่านมสีทิธใินการขอเขา้ถงึหรอืขอรบัส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลทีบ่รษิทัฯ เกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่าน มสีทิธิในการขอโอนย้ายข้อมูลของท่านในรูปแบบที่บริษัทฯ มกีารจดัระเบียบไว้แล้ว และสามารถอ่านได้ใน
รปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์และมสีทิธขิอใหส้่งขอ้มลูไปยงับุคคลอื่นตามทีท่่านมคีวามประสงค ์(บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็
ค่าใชจ้่าย โดยจะก าหนดค่าใชจ้่ายตามความเป็นจรงิอย่างเหมาะสม (ถา้ม)ี 

ท่านมสีทิธใินการคดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลกรณีที่กฎหมายก าหนด มสีทิธขิอให้
บรษิทัฯ ลบหรอืท าลายหรอืท าใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นขอ้มลูทีไ่ม่สามารถระบุตวัตนไดด้ว้ยวธิกีารใดๆ และสทิธใิน
การระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่าน เวน้แต่จะมขีอ้จ ากดัตามกฎหมาย 

บรษิทัฯ พยายามอย่างเตม็ทีใ่นการเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลทีถู่กต้องและเป็นปัจจุบนัของท่าน เพื่อใหเ้ป็นขอ้มูลทีม่คีวาม
สมบูรณ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ ทัง้นี้ ท่านมสีทิธใินการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ าน เมื่อท่านมกีาร
แกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูส่วนบุคคล หรอืหากเหน็ว่าขอ้มลูทีบ่รษิทัฯ มอียู่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกตอ้ง อาจก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 
หรอืไม่เป็นปัจจุบนั 

ทัง้นี้ การใช้สทิธิของท่านตามที่ระบุไว้ข้างต้นต้องเป็นไปตามกฎหมายและบรษิัทฯ อาจปฏิเสธการใช้สทิธิของท่าน
ขา้งตน้ไดต้ามขอ้จ ากดัทีก่ฎหมายก าหนด 

ท่านมสีทิธิในการร้องเรยีนต่อเจ้าหน้าที่ผูม้อี านาจตามพระราชบญัญตัฯิ  หากบรษิทัฯ หรอืบุคคลอื่นซึ่งด าเนินการ
แทนบรษิทัฯ ในการเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านมไิดป้ฏบิตัติามพระราชบญัญตัฯิ ดงักล่าว อย่างไร
กต็าม บรษิทัฯ ใคร่ขอใหท้่านโปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบถงึขอ้กงัวลของท่าน เพื่อด าเนินการแก้ไขขอ้กงัวลดงักล่าว ก่อนทีท่่านจะ
ตดิต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในการยื่นค ารอ้งขอใชส้ทิธขิองท่าน ท่านสามารถตดิต่อเจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 
หรอืผูท้ีม่หีน้าทีดู่แลรบัผดิชอบขอ้มลูส่วนบุคคล ตามช่องทางตดิต่อทีร่ะบุไวน้โยบายฉบบันี้ 

9. คกุก้ี (Cookies) 

เมื่อท่านเขา้เยีย่มชมเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ บรษิทัฯ อาจวางคุกกีไ้วใ้นอุปกรณ์ของท่านและใชคุ้กกีเ้หล่านัน้ เพื่อรวบรวม
ขอ้มลูส่วนบุคคล ท่านสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นนโยบายคุกกีข้องบรษิทัฯ 20210824-cbg-cookie-policy-th.pdf 
(carabaogroup.com) 

https://investor.carabaogroup.com/storage/content/corporate-governance/corporate-governance-policy/20210824-cbg-cookie-policy-th.pdf
https://investor.carabaogroup.com/storage/content/corporate-governance/corporate-governance-policy/20210824-cbg-cookie-policy-th.pdf
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10. การเปล่ียนแปลงนโยบาย 

บรษิทัฯ มกีารพจิารณาทบทวนและอาจปรบัปรุงแก้ไขนโยบายฉบบันี้ เพื่อใหส้อดคล้องกบัแนวปฏบิตัแิละเป็นไปตาม
กฎหมาย ทัง้นี้ หากมกีารปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงหรอืแก้ไข บรษิทัฯ จะประชาสมัพนัธ์ใหท้่านทราบผ่านทางช่องทางที่เหมาะสม 
เช่น ประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ เป็นตน้ กรุณาตรวจสอบนโยบายฉบบันี้เป็นระยะเพื่อตรวจดูการแกไ้ขหรอืปรบัปรุงนโยบาย 
โดยบรษิทัฯ จะแจง้เตอืนใหท้่านทราบ หากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อท่าน และขอความยนิยอม
จากท่านอกีครัง้ในกรณีทีจ่ าเป็น และตามทีก่ฎหมายก าหนด 

11. ช่องทางการติดต่อ  

ท่านสามารถติดต่อบร ิษัทฯ  และ/หรือเจ้าหน้าที่คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 
ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี้ ในกรณีทีม่ขีอ้เสนอแนะ หรอืขอ้สงสยัเพิม่เตมิเกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 

บริษทั คาราบาวกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

• สถานทีต่ดิต่อ: บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   
  เลขที ่393 อาคาร 393 สลีม ชัน้ที ่7-10 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500  

• ช่องทางการตดิต่อ: โทรศพัท ์02-636-6111  

เจ้าหน้าที่คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) หรือผู้ที่ม ีหน้าที่ดูแลรบัผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านสามารถตดิต่อมายงั Email : PDPA@carabao.co.th   

mailto:PDPA@carabao.co.th

