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นโยบายและแนวปฏิบติัด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เครือเจริญโภคภณัฑ์ 
 

1. ความส าคญั 
 

เครอืเจรญิโภคภณัฑเ์คารพและใหค้วามส าคญัในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคลากร ลูกคา้
คู่ค้าธุรกิจ และพันธมิตรทางธุรกิจ โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูก
น าไปใชใ้นทางทีผ่ดิและรกัษาขอ้มูลดงักล่าวใหป้ลอดภยัตามกฎหมายและมาตรฐานสากล 
 
2. ขอบเขตนโยบาย 

นโยบายและแนวปฏิบัตินี้ใช้บังคบักับเครอืเจรญิโภคภัณฑ์ ต่อไปนี้เรียกว่า “เครือฯ” หมายถึง 
บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั และบรษิทัในเครอืทุกบรษิทั ซึ่ง “บรษิทั” ทีจ่ะกล่าวถงึในเอกสารฉบบั
นี้ให้หมายถึง บริษัทหนึ่ง ๆ ที่น าเอาเอกสารฉบับนี้ไปบังคับใช้ ทัง้นี้จะมีการทบทวนโยบายฉบับนี้ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ หรอืกรณีมเีหตุอนัสมควร 

 
3. วตัถปุระสงค์ 

 

3.1 เพื่อให้การท าธุรกรรมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์มีความมัน่คงปลอดภัย น่าเชื่อถือ มี 
การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคลากร ลูกคา้ คู่คา้ธุรกจิ และพนัธมติรทางธุรกจิทัง้หมด 

3.2 เพื่อป้องกนัความเสยีหายทีเ่กดิจากการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์โดยทุจรติหรอื
น าไปใชใ้นทางทีผ่ดิ 

 
4. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

 

4.1 คณะกรรมการบริษทั 
 

4.1.1 ก าหนดใหม้นีโยบายและแนวปฏบิตักิารคุม้ครองขอ้มูลบุคคล 
 

4.1.2 ก ากบัดูแลใหม้กีารน านโยบายไปปฏบิตัอิย่างเป็นรูปธรรม 
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4.2 ผู้บริหาร 

  

4.2.1 จดัให้มรีะเบียบปฏิบตัิและมาตรการในการจดัเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับ
บรบิทของแต่ละบรษิัท โดยให้สอดคล้องกบันโยบายและแนวปฏิบัติ กฎหมายของ  
แต่ละประเทศทีบ่รษิทัประกอบธุรกจิ และมาตรฐานสากล 

4.2.2 จดัใหม้โีครงสรา้งผูร้บัผดิชอบเพื่อดูแลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามระเบยีบปฏบิตั ิ

4.2.3 จัดให้มีระบบการคัดเลือกบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีระบบการคุ้มครองข้อมูลที่ได้
มาตรฐานและสอดคล้องตามกฎหมาย ในกรณีทีบ่รษิทัว่าจา้งบุคคลหรอืนิติบุคคลอื่น
ใหด้ าเนินการเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลแทน 

4.2.4 ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และระเบียบปฏิบัติ ตลอดจน
พัฒนาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ รวมทัง้ให้มีการรายงานผลอย่าง
สม ่าเสมอ 

 
4.3 เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

4.3.1 ควบคุม และตรวจสอบการด าเนินการของบรษิัทให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด 
รวมถึงการจดักิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ ตลอดจนการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้ องกับ 
การด าเนินงานดา้นขอ้มูลส่วนบุคคล 

4.3.2 ให้ค าปรกึษาและแนะน าคณะกรรมการบรษิัท ผู้บรหิาร และพนักงาน ในการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายใหถู้กต้อง 

4.3.3 เป็นศูนย์กลางในการติดต่อเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล การปกป้องสทิธขิองเจา้ของขอ้มูล 
รวมถึงการประสานงานและให้ความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล 

4.3.4 รกัษาความลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลทีล่่วงรูห้รอืไดม้าเนื่องจากการปฏบิตัหิน้าที่ 

 
4.4 พนักงาน 

 

4.4.1 ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างระมดัระวงั ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัของ
บรษิทัอย่างเคร่งครดั  

4.4.2 แจ้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทนัที เมื่อพบการรัว่ไหลหรอืการละเมดิของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล  
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4.4.3 หากพบเห็นการกระท าที่อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบบันี้ ให้แจ้งผ่านช่อง
ทางการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนของบรษิทั 

 
5. แนวปฏิบติั 

 

5.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  
 

5.1.1 จดัเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจ ากดัเท่าที่จ าเป็นแก่การใชง้านตามวตัถุประสงคท์ีไ่ด้
แจง้แก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

5.1.2 ไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลที่อ่อนไหวหรือข้อมูลที่ก่อให้เกิดการเลือก
ปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรม หรอืความไม่เท่าเทียมกนั ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของ
ขอ้มูล เวน้แต่เป็นการจดัเกบ็ตามกฎหมาย 

 

5.2 การเกบ็รกัษาข้อมูลส่วนบุคคล 
 

5.2.1 ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกัน 
การท าลาย การดัดแปลงแก้ไขและการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รบัอนุญาต และเพื่อ
ป้องกนัไม่ใหเ้กดิการรัว่ไหลขอ้มูลส่วนบุคคล 

5.2.2 การจดัเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลภายใน บุคคลภายนอก หรอืบรษิัทภายนอก
ต้องมรีะบบการคุ้มครองข้อมูลตามมาตรฐานสากล มขี้อตกลงการเก็บรกัษาข้อมูล
ส่วนบุคคลตามวตัถุประสงคเ์ท่าทีจ่ าเป็นแก่การใชง้าน 

 
5.3 การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

 

5.3.1 การส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลต้องไดร้บัการรอ้งขอหรอืใหค้วามยนิยอมจากเจา้ของ
ขอ้มูล 

5.3.2 การโอนขอ้มูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศสามารถท าไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้ 
 

1) เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลรบัทราบถงึมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ประเทศปลายทางทีอ่าจมไีม่เพยีงพอ พรอ้มทัง้ไดใ้หก้ารยนิยอม 

2) การโอนข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบตัิตามสญัญา ซึ่งเจ้าของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สญัญา หรอืเป็นการด าเนินการตามค าร้องขอของเจ้าของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล  
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3) การโอนข้อมูลส่วนบุคคลได้ท าเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต หรือ
สุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่
สามารถใหก้ารยนิยอมได ้

 
5.4 สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 

5.4.1 มสีทิธขิอเขา้ถงึและขอรบัส าเนาเกี่ยวกบัขอ้มูลของตนเองได้ 

5.4.2 มสีทิธขิอใหเ้ปิดเผยถงึการไดม้า หากเป็นขอ้มูลทีย่งัไม่ไดร้บัความยนิยอม  

5.4.3 มสีทิธแิจง้เพื่อใหม้กีารแก้ไข เปลีย่นแปลง ในกรณีทีข่อ้มูลไม่ถูกต้อง 

5.4.4 มสีทิธิลบ หรอืท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง หรอืท าให้ข้อมูลไม่สามารถระบุ
ตวัตนของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ตามทีก่ฎหมายก าหนด  

5.4.5 มสีทิธโิอนยา้ยขอ้มูลไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่น  

5.4.6 มสีทิธริะงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลตามทีก่ฎหมายก าหนด 

5.4.7 มสีทิธคิดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

5.4.8 มสีทิธริอ้งเรยีน หากพบการละเมดิการใชข้อ้มูลตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดร้ะบุ 

 
5.5 การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 

5.5.1 ไม่ใช้หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือไปจากวตัถุประสงค ์และไม่เปิดเผยต่อ
บุคคลภายนอก หรอืบรษิทัภายนอก ยกเวน้เป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 

5.5.2 ห้ามบุคลากร บุคคลภายนอก หรอืบรษิทัภายนอกน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใชใ้นทางที่
ผดิกฎหมายและต้องปฏบิตัิตามนโยบาย และกฎหมายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
แต่ละประเทศทีเ่ครอืเจรญิโภคภณัฑป์ระกอบธุรกจิ 

 
5.6 การท าลายข้อมูลส่วนบุคคล 

 

5.6.1 ในกรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บนั ้นไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจ าเป็นตาม
วตัถุประสงค ์หรอืเมื่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลคดัค้านหรอืถอดถอนความยนิยอม ใน
การประมวลข้อมูลส่วนบุคคล ให้ท าลายและลบข้อมูลออกจากระบบการจดัเก็บโดย
วธิกีารทีป่ลอดภยัและไม่ใหข้อ้มูลรัว่ไหล  
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5.6.2 ท าลายและลบขอ้มูลส่วนบุคคลออกจากระบบการจดัเก็บเมื่อพน้ระยะเวลาการใช้งาน
ตามวตัถุประสงค ์เวน้แต่ในกรณีทีต้่องเกบ็รกัษาขอ้มูลไวต้ามทีก่ฎหมายก าหนด 

 
5.7 การควบคมุข้อมูลส่วนบุคคล 

 

เครอืเจรญิโภคภณัฑใ์นฐานะผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ต้องด าเนินการตามหลกัการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุด้านล่างนี้ เพื่อให้เกิดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง
ถูกต้อง เครอืเจรญิโภคภณัฑต้์องจดัการใหม้กีารปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

 

1) แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบวตัถุประสงค์ เงื่อนไขและขอความยนิยอม 
(ถ้าม)ี ก่อนการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

2) เกบ็ รวบรวม ใช ้และเปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคลเท่าทีจ่ าเป็นตามวตัถุประสงคท์ีไ่ด้แจ้ง
แก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

3) ป้องกนัไม่ใหม้กีารน าขอ้มูลไปใชห้รอืเปิดเผยโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 
4) จดัใหม้มีาตรการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลในการจดัเกบ็ ใช ้หรอื

เปิดเผย รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นและต้องมี 
การทบทวนมาตรการใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลง 

5) แก้ไข เปลีย่นแปลง ลบ หรอืท าลายขอ้มูลตามทีเ่จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลรอ้งขอ 
6) จดัใหม้กีารตดิตาม ตรวจสอบการลบหรอืท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล เมื่อ 

▪ การเกบ็ขอ้มูลเกนิก าหนดระยะเวลา  
▪ ขอ้มูลทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งหรอืเกนิความจ าเป็นตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดร้ะบุไว้ 
▪ เจา้ของขอ้มูลรอ้งขอหรอืถอนความยนิยอม 

7) จดัใหม้กีารก าหนดสทิธแิละขอ้จ ากดัสทิธใินการเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคล 
8) จัดให้มีการบันทึกรายการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สามารถเขา้ถงึหรอืตรวจสอบได ้
9) แจง้เหตุการณ์ละเมดิข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจา้หน้าทีคุ่ม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลและ

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทนัทเีมื่อตรวจพบ 
 

5.8 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เครอืเจรญิโภคภณัฑจ์ดัให้มกีารด าเนินการเพื่อ
ป้องกันการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิดเผยโดยผิดกฎหมายหรือปราศจากการให้ 
ความยินยอม โดยให้ผู้ประมวลข้อมูลให้เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งรวมทัง้บุคคลภายใน 
บุคคลภายนอก และนิตบุิคคลภายนอกด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
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1) ด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ได้รบัค าสัง่จาก 
ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

2) จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ 
เปลีย่นแปลง แก้ไข หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล  

3) บนัทกึและเกบ็รกัษารายการการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
4) แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทันทีเมื่อ 

ตรวจพบ 
 

5.9 การคุ้มครองความเป็นส่วนตวั 
 

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ต้องแจง้ประกาศความเป็นส่วนตวัทีร่ะบุถงึการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคล โดยมีการแจ้งถึงรายละเอียดการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างน้อยตามหัวข้อ
ดงัต่อไปนี้ 

 

5.9.1 ระบุประเภทของกลุ่มบุคคลทีบ่รษิทัมกีารเก็บรวบข้อมูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ลูกคา้ คู่คา้ 
พนักงาน ผู้สมัครงาน ผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหลักทรัพย์ และบุคคลภายนอก รวมถึง
แหล่งทีม่าของขอ้มูลส่วนบุคคล 

5.9.2 อธบิายถงึวตัถุประสงคแ์ละวธิกีารเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

5.9.3 ระบุถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล 
หมายเลขไอพ ีเป็นต้น  

5.9.4 ระบุระยะเวลาการเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคล 

5.9.5 ระบุสทิธทิัง้หมดของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

5.9.6 ใหส้ทิธแิก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในการใหค้วามยนิยอม และการถอนความยนิยอม
จากการจดัเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคล 

5.9.7 ระบุถึงมาตรการทีด่ าเนินการทัง้หมดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคล 

5.9.8 ระบุช่องทางการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรอืเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (ถ้าม)ี เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อ หรอืสอบถามเพิม่เตมิ 
หรอืใชส้ทิธใินฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
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5.9.9 ระบุประเภทของบุคคลหรอืหน่วยงานภายนอกองคก์รทีอ่าจน าขอ้มูลส่วนบุคคลไปใช้ 

5.9.10 ระบุนโยบายการใช้คุกกี้ในกรณีที่บริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทาง 
เวบ็ไซต์ และแอปพลเิคชนั 

 
6. การฝึกอบรม 

จัดให้มีการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบตัิด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน 
การฝึกอบรม การประชุม หรอืกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ  ให้แก่กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานและใหม้ี
การประเมนิประสทิธผิลอย่างต่อเนื่อง 

 
7. การแจ้งเบาะแส 

ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าที่เชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดนโยบายและ 
แนวปฏบิตันิี้ โดยขัน้ตอนใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการแจง้เบาะแส ทัง้นี้ผูร้อ้งเรยีน
หรอืผูแ้จง้เบาะแสจะไดร้บัความคุม้ครองและขอ้มูลจะถกูเกบ็เป็นความลบั โดยไม่มผีลต่อต าแหน่งงาน ทัง้
ในระหว่างด าเนินการสอบสวนและหลงัเสรจ็สิน้กระบวนการ 

 
8. การขอค าแนะน า 

ในกรณีที่มขี้อสงสยัว่าการกระท านัน้อาจฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ นโยบายและแนวปฏิบัติด้าน 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอค าแนะน าจากผูบ้งัคบับญัชา หน่วยงานหรอืบุคคลผูร้บัผดิชอบ
ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้านก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์หรอืด้านกฎหมายก่อนตดัสนิใจ
หรอืด าเนินการใด ๆ 

 
9. บทลงโทษ 

ในกรณีทีเ่กดิการสอบสวน พนักงานทุกคนต้องใหค้วามร่วมมอืกบัหน่วยงานภายในและภายนอก
อย่างเต็มที่ ทัง้นี้หากผู้บรหิารและพนักงานกระท าการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตามนโยบาย
ฉบับนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผู้บริหารและพนักงานจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัการท างาน 
 
10. กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง 

 

10.1 กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของแต่ละประเทศทีเ่ครอืเจรญิโภคภณัฑป์ระกอบธุรกจิ 
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10.2 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามแนวทางขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ 
การพัฒนา (OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of 
Personal Data) 

10.3 แนวทางการควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลทีจ่ดัเกบ็ดว้ยคอมพวิเตอร ์(Guidelines for the Regulation 
of Computerized Personal Data Files ของ Office of the United Nations High Commissioner 
for Human Rights: OHCHR)  

 
 

11. ภาคผนวก 
นโยบายและแนวปฏบิตันิี้ ประกอบดว้ยภาคผนวก ดงัต่อไปนี้ 

11.1 ภาคผนวก ก  ค านิยาม 
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ภาคผนวก ก  
ค านิยาม 

 

 
ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายถงึ ขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคลซึ่งท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลนัน้ได้
ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม แต่ไม่รวมถงึขอ้มูลของผูถ้งึแก่กรรม 
 

ผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) หมายถงึ บุคคลหรอืนิตบุิคคลทีม่อี านาจหน้าที่ตดัสนิใจ
เกี่ยวกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 
 
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) หมายถงึ บุคคลหรอืนิตบุิคคลทีด่ าเนินการเกี่ยวกบั
การเก็บ รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสัง่หรอืในนามของผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
ทัง้นี้ ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลจะต้องไม่เป็นบุคคลเดยีวกบัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 
 

เจ้าของข้อมูล (Data Subject) หมายถงึ เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
 

ข้อมูลท่ีอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีลักษณะเป็นข้อมูลที่
อ่อนไหว ห้ามมิให้เก็บรวบรวม โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
เนื่องจากสุ่มเสี่ยงต่อการถูกใช้ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม จึงจ าเป็นต้องด าเนินการด้วย  
ความระมดัระวงัเป็นพเิศษ อนัได้แก่ เชื้อชาติ เผ่าพนัธุ์ สผีวิ ความคดิเห็นทางการเมอืง ศาสนา รวมถงึ
พฤตกิรรมทางเพศ ประวตัอิาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพกิาร ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม 
ขอ้มูลชวีภาพ  และขอ้มูลอื่นใดตามทีก่ฎหมายแต่ละประเทศก าหนด 
 

แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Source) หมายถึง แหล่งที่ได้รบัข้อมูลส่วนบุคคล
จากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น 

• การติดต่อธุรกรรม กรอกแบบฟอร์ม ให้ความเห็น ให้ค าติชม หรือสอบถามข้อมูลผ่าน
ช่องทางเวบ็ไซต์ แอปพลเิคชนั โทรศพัท์ อเีมล การพบปะกนัโดยตรง หรอืโดยวธิกีารอื่นใด 

• การเขา้ร่วมกจิกรรมทางการตลาด  การจบัสลากชงิโชค งานอเีวน้ท์ และกจิกรรมอื่น ๆ 

• การใหบ้รกิารผ่านเวบ็ไซต์ แอพพลเิคชนั หรอืผูใ้หบ้รกิาร E-Commerce 

• การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ 
แหล่งขอ้มูลทางการคา้ หรอืแหล่งขอ้มูลจาก Social Media ไม่ว่าเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลจะ
เป็นผู้เปิดเผยข้อมูลด้วยตนเอง หรือได้ให้ความยินยอมแก่ผู้ใดในการเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลดงักล่าว 
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• การเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากบุคคลทีส่าม อาท ิบุคคลในครอบครวั บุคคลทีส่ามารถ
ตดิต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน ผูร้บัผลประโยชน์ ผูค้ ้าประกนัการท างาน เวบ็ไซต์สมคัรงาน บุคคล
อ้างอิงบรษิทัจดัหางาน หน่วยงานของรฐั สถานศึกษา ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ ธนาคารหรอื 
ผูท้ีไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กู้ของบรษิทั ไม่ว่าเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลจะเป็นผูเ้ปิดเผย
ขอ้มูลดว้ยตนเอง หรอืไดใ้หค้วามยนิยอมแก่ผูใ้ดในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว 

• การส่งมอบเอกสารประกอบการท าสญัญาทางธุรกจิ หรอืสญัญาจา้งกบับรษิทั 

• การส่งมอบเอกสารประกอบใบสมคัรงาน 

• การบันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวโดยกล้องวงจรปิด (CCTV) ในสถานที่อยู่ภายใต้ 
การควบคุมของบรษิทั 

• การเขา้ชมเวบ็ไซต์บรษิทัไม่ว่าจะโดยเจตนา หรอืไม่เจตนา 
 

บุคคลภายนอก หรือ บริษัทภายนอก (Third parties) หมายถึง บุคคลหรอืนิติบุคคลนอกเหนือจาก
เจ้าของข้อมูล ผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล และผู้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคลที่ไดร้บัจ้างให้ประมวลขอ้มูลใน
นามเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
 

เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) หมายถึง บุคคลที่ถูกแต่งตัง้ 
ให้มหีน้าที่ให้ค าแนะน าและตรวจสอบการด าเนินงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรอืผู้ประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลใหป้ฏบิตัติามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
 

ประกาศความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) หมายถึง การแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึง
วตัถุประสงค ์วธิกีารรวบรวม ประมวล และจดัเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลของบรษิทั 
 

คุกก้ี (Cookie) หมายถึง ไฟล์เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสร้างโดยเว็บไซต์และจัดเก็บบนคอมพิวเตอร์ หรือ
อุปกรณ์สื่อสารของผูใ้ช้งานซึ่งจะจดัเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคล การใช้งาน และการตัง้ค่าต่าง ๆ  ของผู้ใชง้าน
เพื่อปรบัปรุงประสบการณ์ใชง้านเวบ็ไซต์ของผูใ้ชง้าน 
 


