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1. คานิยาม
ในนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ คำหรื อข้อควำมสำมำรถนิยำมได้ดงั นี้
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
บุคคลซึ่งสำมำรถถูกระบุตวั ตนได้โดยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรื อ
(Data Subject)

ทำงอ้อม

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สำมำรถระบุตวั บุคคลนั้นได้ไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้อม แต่

(Personal Data)

ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพำะ (มำตรำ 6 พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562) เช่น ชื่อ นำมสกุล อีเมล์ รู ป ลำยนิ้วมือ รหัสประชำชน ซึ่งสำมำรถระบุตวั
บุคคลได้ในทำงตรง หรื อกำรเก็บ Location หรื อ Cookie เป็ นกำรเก็บข้อมูลซึ่งทำให้
สำมำรถระบุตวั บุคคลได้ในทำงอ้อม นอกจำกนี้ ข้อมูลที่โดยพื้นฐำนแล้วไม่สำมำรถนำไป
ระบุตวั บุคคลได้แต่เมื่อนำไปใช้ร่วมกับข้อมูลอื่นแล้วก่อให้เกิดชุดข้อมูลที่สำมำรถระบุ
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ก็ถือเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลเช่นกัน เช่น ที่อยู่ เพศ และอำยุ ที่เมื่อนำมำ
รวมกันแล้วสำมำรถระบุตวั บุคคลได้

กำรประมวลผลข้อมูล

กำรดำเนินกำรใด ๆ ซึ่งกระทำต่อข้อมูลส่วนบุคคลหรื อชุดข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่ำจะโดย

ส่วนบุคคล

วิธีกำรอัตโนมัติหรื อไม่ เช่น กำรเก็บ บันทึก จัดระบบ จัดโครงสร้ำงเก็บรักษำ

(Processing)

เปลี่ยนแปลงหรื อปรับเปลี่ยน กำรรับ พิจำรณำ ใช้ เปิ ดเผยด้วยกำรส่งต่อ เผยแพร่ หรื อกำร
กระทำอื่นใดซึ่งทำให้เกิดควำมพร้อม ใช้งำน กำรจัดวำงหรื อผสมเข้ำด้วยกัน กำรจำกัด
กำรลบ หรื อกำรทำลำย

ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ผูท้ ี่มีอำนำจหน้ำที่ตดั สิ นใจเกี่ยวกับกำรรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

(Data Controller)
ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วน

ผูซ้ ่ ึงดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมคำสั่งหรื อ

บุคคล (Data Processor)

ในนำมของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลบริ ษทั

ข้อมูลในรู ปแบบใดก็ตำมทั้งในแบบอิเล็กทรอนิกส์และไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข้อมูล
ในสิ่ งพิมพ์ซ่ ึงอยูใ่ นระบบภำยในหรื อระบบภำยนอกที่นอกเหนือกำรควบคุมของบริ ษทั
และปรำกฏเงื่อนไขดังต่อไปนี้
▪ ข้อมูลที่พนักงำนของบริ ษทั หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมำยได้มำ ประมวลผล
จัดกำร และ/หรื อ ดูแล (เช่น ผูร้ ับเหมำ หน่วยงำนภำยนอก ที่ปรึ กษำ) เพื่อปฏิบตั ิ
หน้ำที่
▪ ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับกำรจัดกำร กำรปฏิบตั ิงำน วำงแผน รำยงำน หรื อกำร
ตรวจสอบกำรดำเนินงำนของบริ ษทั
▪ ข้อมูลที่ใช้อำ้ งอิงหรื อจำเป็ นต่อกำรทำงำนของหน่วยงำนอย่ำงน้อยหนึ่งหน่วย
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กำรเข้ำถึงข้อมูล (Access)

หมำยถึง สิ ทธิในกำรอ่ำน/ดู บันทึก คัดลอก เก็บสำรอง จัดเก็บ สื บค้น ดำวน์โหลด หรื อ
แก้ไข (อัพเดท แทรก/เพิ่ม ลบ) ข้อมูล รวมถึงกำรจัดกำรสิ ทธิกำรเข้ำถึงนั้น ๆ

ผูใ้ ช้ หรื อ ผูใ้ ช้ขอ้ มูล
(Data Users)

หมำยถึง บุคคลดังต่อไปนี้
▪ พนักงำนบริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน)
▪ บุคลำกรที่บริ ษทั กำหนดให้เข้ำถึงข้อมูล เพื่อปฏิบตั ิงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
เช่น ผูร้ ับเหมำ หน่วยงำนภำยนอก ที่ปรึ กษำฯ
▪ บุคลำกรของพันธมิตรของบริ ษทั ซึ่งได้รับควำมยินยอม/อนุญำตจำกบริ ษทั ให้
เข้ำถึงข้อมูลอย่ำงเฉพำะเจำะจงและจำกัด เพื่อปฏิบตั ิงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
ซึ่งเป็ นไปเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนของบริ ษทั

หน่วยงำน

สำยงำน ฝ่ ำยงำน หรื อหน่วยปฏิบตั ิงำนภำยใต้ควำมรับผิดชอบของบริ ษทั เพื่อกิจกรรม
เฉพำะขององค์กร

กำรบันทึก (Record)

ข้อมูลหรื อสำรสนเทศในรู ปแบบเฉพำะ ซึ่งถูกสร้ำงขึ้นหรื อได้มำจำกกิจกรรมบุคคลหรื อ
กิจกรรมองค์กร และได้สำรอง (เก็บรักษำ) ไว้เป็ นหลักฐำนของกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อใช้
อ้ำงอิงในอนำคต

บริ ษทั

บริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน) บริ ษทั เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด
และ บริ ษทั ได้เงิน ดอทคอม จำกัด

กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูล

พระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่จะมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง

ส่วนบุคคล

กฎ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
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2. วัตถุประสงค์
บริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
เนื่องจำกกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นส่วนหนึ่งของกำรรับผิดชอบต่อสังคมและเป็ นรำกฐำนในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
ที่น่ำเชื่อถือกับประชำชน บริ ษทั จึงยึดมัน่ ในกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎเกณฑ์ทำงกำรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
เอกสำรฉบับนี้ได้รับกำรจัดทำขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
▪ เพื่อชี้แจงควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
▪ เพื่อกำหนดมำตรฐำนและแนวทำงบริ หำรข้อมูลส่วนบุคคล โดยครอบคลุมถึงกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

3. ขอบเขต
นโยบำยฉบับนี้ใช้บงั คับกำรจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลซึ่ งมีกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูล โดยครอบคลุมถึง
บุคลำกรทั้งหมด ได้แก่ พนักงำนประจำ พนักงำนชัว่ ครำว พนักงำนสัญญำจ้ำง รวมถึงสำยงำน หน่วยงำน และบริ ษทั ภำยใต้
กำรควบคุมของบริ ษทั รวมถึงพันธมิตรของบริ ษทั ซึ่ งมีส่วนร่ วมในกำรเข้ำถึงหรื อประมวลผลข้อมูลของบริ ษทั นอกจำกนี้ยงั
ครอบคลุมถึงกำรส่ งต่อข้อมูลสู่ องค์กรภำยนอก หน่วยงำนรำชกำร หรื อบุคคลที่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำย ข้อบังคับ หรื อ
ข้อบังคับกฎหมำยอื่น ๆ และใช้บงั คับกับข้อมูลทุกรู ปแบบ ทั้งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์

4. คาแถลงนโยบาย
4.1 นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Data Protection Policy)
▪ นโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Policy) ดูแลโดย ฝ่ ำยกฎหมำยและบริ หำรควำม
เสี่ ยง และต้องจัดให้มีกำรประกำศและสื่ อสำรไปยังพนักงำนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้มี
กำรทบทวนและปรับปรุ งนโยบำยฉบับนี้ให้เป็ นปัจจุบนั อย่ำงสม่ำเสมอ
▪ กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องเป็ นไปตำมกฎหมำย มีควำมเป็ น
ธรรม และมีควำมโปร่ งใส
▪ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องพอเหมำะเป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนด เป็ นไปตำมฐำน
ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
▪ กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องมีกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงจำกัด และสอดคล้อง
ตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนด
▪ กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องมีกำรปรับปรุ งอยูเ่ สมอ รวมทั้งจะต้องมีกำรกำหนดขั้นตอนใน
กำรตรวจสอบ เพื่อให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลมีควำมถูกต้องเป็ นไปตำมกฎหมำยหรื อหน่วยงำนกำกับดูแลที่
เกี่ยวข้องกำหนด
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▪ บริ ษทั อนุญำตให้จดั เก็บข้อมูลส่วนบุคคลภำยในระยะเวลำที่บริ ษทั กำหนดเท่ำนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลที่มี
กำรจัดเก็บเกินระยะเวลำที่กำหนด ผูร้ ับผิดชอบจะต้องมีกำรลบ ทำลำย หรื อทำให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ น
ข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั บุคคลได้
▪ กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องคำนึงถึงควำมมัน่ คงปลอดภัยสำรสนเทศ ซึ่งรวมถึงกำรป้องกัน
กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยผูท้ ี่ไม่มีสิทธิ กำรลบหรื อทำลำยข้อมูลทั้งโดยควำมตั้งใจและไม่
ตั้งใจ และรวมถึงกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนควำมมัน่ คงปลอดภัยสำรสนเทศให้อยูใ่ นระดับที่องค์กร
ยอมรับได้
4.2 การปฏิบัติตามสิทธิของเจ้ าของข้อมูลส่ วนบุคคล (Rights of Data Subject)
▪ สำยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจำรณำถึงสิ ทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
o สิ ทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอม
o สิ ทธิในกำรขอเข้ำถึงและขอรับสำเนำข้อมูลส่วนบุคคล
o สิ ทธิในกำรขอให้เปิ ดเผยถึงกำรได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้
ควำมยินยอม
o สิ ทธิในกำรขอให้โอนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอืน่
o สิ ทธิในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
o สิ ทธิในกำรขอให้ลบ ทำลำย หรื อทำให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั บุคคล
ที่เป็ นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้
o สิ ทธิในกำรขอให้ระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
o สิ ทธิในกำรขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์
▪ สำยงำนที่เกี่ยวข้องและ DPO จะต้องร่ วมจัดทำบันทึกรำยกำรกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดย
รำยละเอียดของบันทึกรำยกำรกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องมีควำมสอดคล้องกับ พ.ร.บ.
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
▪ จัดให้มีกำรระบุช่องทำงในกำรใช้สิทธิให้กบั เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทรำบ
▪ สำยงำนที่เกี่ยวข้องและ DPO จะต้องบันทึกรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วน
บุคคล โดยต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
o รำยละเอียดของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
o รำยละเอียดกำรขอตำมสิ ทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
o รำยละเอียดของกำรดำเนินกำร ซึ่งรวมถึงเหตุผลในกรณี ที่มีกำรปฏิเสธกำรขอตำมสิ ทธิของ
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
▪ เมื่อมีกำรขอใช้สิทธิจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล หน่วยงำนจะต้องปฏิบตั ิตำมกระบวนกำรกำรขอใช้
สิ ทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษทั โดยเคร่ งครัด
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4.3 การประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลให้ สอดคล้องตามกฎหมาย (Lawfulness of Processing)
▪ สำยงำนที่ เ กี่ ย วข้อ งและ DPO จะต้อ งร่ วมกัน ทบทวนให้ กำรประมวลผลข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลมี ค วำม
สอดคล้องกับกฎหมำย โดยจะต้องระบุฐำนในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล โดย
กำรในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลจะต้องเป็ นไปตำมวัตถุประสงค์อนั ชอบด้วย
กฎหมำย และมีควำมสอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล โดยในกำรระบุฐำนในกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำมำรถพิจำรณำได้ดงั นี้
o ข้อมูลส่วนบุคคล
- กำรขอควำมยินยอม
- ควำมจำเป็ นเพื่อกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ
- ควำมจำเป็ นเพื่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในกำรดำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะของผู ้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรื อปฏิบตั ิหน้ำที่ในกำรใช้อำนำจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผคู ้ วบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล
- ควำมจำเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย
- ควำมจำเป็ นเพื่อปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
- เพื่อกำรวิจยั และสถิติ
- เพื่อป้องกันหรื อระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ ำงกำย หรื อสุ ขภำพของบุคคล
o ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีลกั ษณะอ่อนไหว
- กำรขอควำมยินยอมโดยชัดแจ้ง
- เพื่อป้องกันหรื อระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ ำงกำย หรื อสุ ขภำพของบุคคล
- เป็ นกำรดำเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมำยที่มีกำรคุม้ ครองที่เหมำะสมของมูลนิธิ
สมำคม หรื อองค์กรไม่แสวงหำกำไรที่มีวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับกำรเมือง ศำสนำ ปรัชญำ
หรื อสหภำพแรงงำนให้แก่สมำชิก ผูซ้ ่ ึงเคยเป็ นสมำชิก หรื อผูซ้ ่ ึงมีกำรติดต่ออย่ำง
สม่ำเสมอกับมูลนิธิ สมำคม หรื อองค์กรไม่แสวงหำกำไรตำมวัตถุประสงค์ดงั กล่ำวโดย
ไม่ได้เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นออกไปภำยนอกมูลนิธิ สมำคม หรื อองค์กรไม่แสวงหำ
กำไรนั้น
- เป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสำธำรณะด้วยควำมยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้ำของข้อมูลส่วน
บุคคล
- ควำมจำเป็ นเพื่อกำรก่อตั้งสิ ทธิเรี ยกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบตั ิตำมหรื อกำรใช้สิทธิ
เรี ยกร้องตำมกฎหมำย หรื อกำรยกขึ้นต่อสู ้สิทธิเรี ยกร้องตำมกฎหมำย
- ควำมจำเป็ นเพื่อปฏิบตั ิตำมกฎหมำยเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตำมที่ พ.ร.บ. คุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลระบุไว้
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▪ หำกหน่ วยงำนเลือกใช้วิธีกำรขอควำมยินยอม จะต้องขอควำมยินยอมจำกเจ้ ำของข้อมูลส่ วนบุคคล
เท่ำนั้น และจะต้องขอควำมยินยอมก่อนที่จะมีกำรประมวลผลเกิดขึ้น
▪ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ที่ใช้ฐำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล จะต้อง
ขอควำมยินยอมใหม่ทุกครั้ง
▪ หน่วยงำนจะต้องมีกำรคำนึงถึงกำรเก็บหลักฐำนของกำรขอควำมยินยอมไว้อย่ำงเหมำะสม
▪ กำรเปิ ดเผยข้อมูลจะต้องเป็ นไปตำมแนวทำงและกระบวนกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่บริ ษทั กำหนดไว้
4.4 การโอนข้อมูลส่ วนบุคคล (Personal Data Transfer)
▪ กำรถ่ำยโอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่ำงประเทศจะต้องคำนึงถึง มำตรฐำนกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ที่เพียงพอ และเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
▪ ห้ำมโอนถ่ำยข้อมูลส่วนบุคคลให้กบั ผูน้ ำเข้ำข้อมูลที่อยูน่ อกประเทศ เว้นแต่
o บริ ษทั และผูน้ ำเข้ำข้อมูลได้ตกลงกันเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเพื่อให้สัญญำเกี่ยวกับเจ้ำของข้อมูล
สมบูรณ์
o เป็ นกำรกระทำตำมสัญญำเพื่อประโยชน์ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
o เพื่อป้องกันหรื อระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ ำงกำย หรื อสุ ขภำพของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
o เมื่อได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทรำบในกรณี ที่มำตรกำรคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของประเทศปลำยทำงไม่เพียงพอ
▪ กำรโอนถ่ำยและกำรประมวลผลข้อมูลต้องดำเนินกำรด้วยวิธีที่ปลอดภัย และเป็ นไปตำมมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยขั้นต่ำของบริ ษทั พร้อมทั้งสอดคล้องกับนโยบำยและกระบวนกำรควำมมัน่ คงปลอดภัยด้ำน
สำรสนเทศ
4.5 การควบคุมหน่ วยงานภายนอกที่มีการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล (Controlling Other Parties Involving the
Processing of Personal Data)
▪ สำยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องมีกำรระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลในสัญญำระหว่ำง
บริ ษทั และหน่วยงำนภำยนอก โดยจะต้องครอบคลุมเนื้อหำดังต่อไปนี้
o ข้อตกลงกำรไม่เปิ ดเผยควำมลับของข้อมูล
o รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
o สิ ทธิของบริ ษทั ในกำรตรวจสอบกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงำนภำยนอก
o มำตรกำรกำรลบ ทำลำย หรื อส่งคืนข้อมูลเมื่อสิ้นสุ ดระยะเวลำกำรประมวลผลข้อมูล
o กำรแจ้งต่อบริ ษทั เมื่อเกิดเหตุกำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
4.6 เจ้ าหน้ าที่ค้มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)
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▪ บริ ษทั จะต้องมีกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลอย่ำงเป็ นทำงกำร โดยเจ้ำหน้ำที่คุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้ำที่
o ให้คำแนะนำแก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทั้งภำยในบริ ษทั และภำยนอกบริ ษทั ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล
o ตรวจสอบกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในบริ ษทั และภำยนอกบริ ษทั
o ประสำนงำนและให้ควำมร่ วมมือกับบริ ษทั คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
o ให้คำแนะนำในกำรวิเครำะห์ผลกระทบของข้อมูลส่วนบุคคล
o รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กบั ผูบ้ ริ หำรสู งสุ ดของ
บริ ษทั
▪ แจ้งรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลให้ หน่วยงำนกำกับดูแลเรื่ องคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ทรำบตำมที่กฎหมำยกำหนด หรื อเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง
4.7 การออกแบบโดยคานึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล (Privacy by Design)
▪ บริ ษทั จะต้องคำนึ งถึ งกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลตั้งแต่ข้ นั ตอนของกำรออกแบบผลิ ตภัณฑ์หรื อ
บริ กำร โดยคำนึงถึงหลักกำรดังต่อไปนี้
o กำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงจำกัด
o กำรประมวลผลข้อมูลอย่ำงจำกัด
o ควำมถูกต้อง และคุณภำพของข้อมูลส่วนบุคคล
o กำรระบุวตั ถุประสงค์ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลขั้นต่ำ
o กำรลบ ทำลำย หรื อทำให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั บุคคลได้
o กำรจัดกำรทำข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ชวั่ ครำวในระหว่ำงกำรประมวลผล
o ระยะเวลำกำรจัดเก็บข้อมูล
o มำตรกำรในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล
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4.8 การวิเคราะห์ ผลกระทบของข้ อมูลส่ วนบุคคล (Data Protection Impact Assessment)
▪ สำยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็ นผูจ้ ดั ทำขั้นตอนปฏิบตั ิในกำรวิเครำะห์ผลกระทบของข้อมูลส่ วนบุคคล
(Data Protection Impact Assessment Procedure) และมีกำรทบทวนขั้นตอนปฏิบตั ิอย่ำงสม่ำเสมอ
▪ สำยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็ นผูจ้ ดั ทำและทบทวนกำรประเมินผลกระทบของข้อมูลส่ วนบุคคล (Data
Protection Impact Assessment) ร่ ว มกับ DPO ก่ อ นริ เ ริ่ ม ด ำเนิ น กิ จ กรรม โครงกำร หรื อ กำรกระท ำ
อื่น ๆ ที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษทั
4.9 ความปลอดภัยของข้ อมูล (Data Security)
▪ ควรเก็บข้อมูลเป็ นควำมลับและเปิ ดเผยต่อบุคลำกรที่ได้รับอนุ ญำตตำมข้อกำหนดทำงกฎหมำยและ
กฎเกณฑ์ที่บงั คับใช้เท่ำนั้น
▪ มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์ดูแลและเก็บรักษำข้อมูล ทั้งที่อยู่ในรู ปแบบเอกสำรกระดำษ ข้อมูลในรู ปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่ อบันทึกข้อมูลไว้อย่ำงปลอดภัย ป้องกันกำรสู ญหำย และพร้อมใช้งำน
▪ มี กำรจัดชั้นควำมลับของข้อมูล เก็บรั กษำและทำลำยข้อมูลให้เหมำะสมกับชั้นควำมลับ และมี กำร
บริ หำรจัดกำรกำรเข้ำรหัสข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็ นมำตรฐำนสำกล
▪ มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อควบคุมกำรเข้ำถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข และเปิ ดเผยข้อมูล โดยผูท้ ี่มีอำนำจ
และได้รับมอบหมำย รวมทั้งสำยงำนที่เกี่ยวข้องต้องร่ วมดำเนิ นกำรให้มีกำรควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูล
อย่ำงเหมำะสม เพื่อให้มนั่ ใจว่ำบุคคลที่เกี่ยวข้องมีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลเท่ำที่จำเป็ น
▪ กำรขอสิ ทธิ เพื่อเข้ำถึงข้อมูลนอกเหนื อจำกที่กำหนดไว้จะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกเจ้ำ หน้ำที่คุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลหรื อเจ้ำของข้อมูล
▪ กำรดำเนินกำรทำงเทคนิคในกำรให้สิทธิ เข้ำถึงข้อมูลต้องเป็ นไปตำมนโยบำยด้ำนควำมมัน่ คงปลอดภัย
สำรสนเทศและกระบวนกำรควำมมัน่ คงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ
▪ กำหนดหลักเกณฑ์ให้มีกำรทบทวนสิ ทธิ แก่พนักงำนที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องเข้ำถึงข้อมูลเท่ำที่จำเป็ นและ
ควบคุมกำรเข้ำถึงระบบงำน และบริ หำรจัดกำรสิ ทธิ ของพนักงำนให้เป็ นปั จจุบนั โดยเฉพำะเมื่อมีกำร
เปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรื อกำรจ้ำงงำน
▪ หำกมี กำรจ้ำงผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอกหรื อพันธมิ ตรซึ่ งต้องมี กำรจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล
จะต้องมีกำรกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อควบคุมและบริ หำรจัดกำร กำรเข้ำถึง กำรใช้ และกำรดูแลรั กษำ
ข้อมูล รวมถึงกระบวนกำรทำลำย หรื อลบข้อมูล ตำมมำตรกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยสำรสนเทศ
▪ มี กำรออกแบบ พัฒนำ และทดสอบระบบงำนให้มีควำมมั่นคงปลอดภัย มี ควำมยืดหยุ่น และมี กำร
บำรุ งรักษำสม่ำเสมอ)
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4.10 การละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคล (Personal Data Breaches)
▪ บริ ษทั จะต้องกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรจัดกำรกับเหตุกำรละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคล หลักเกณฑ์
ในกำรแยกประเภทเหตุกำรณ์ ระดับควำมเสี่ ยงและผลกระทบ ตลอดจนกำรดำเนิ นกำรแจ้งเหตุกำร
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็ นไปตำม พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
▪ หำกบุคคลใดทรำบถึงกำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษทั บุคคลนั้นจะต้องรำยงำนเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น
แก่ DPO โดยทันที ทั้งนี้ กำรรำยงำนดังกล่ำวจะถูกเก็บเป็ นควำมลับ เมื่ อมี กำรแจ้งกำรละเมิ ดควำม
ปลอดภัย ที มตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ และสำยงำนที่ เกี่ ยวข้องจะดำเนิ น กำรตรวจสอบข้อเท็จจริ ง ที่
เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์ร่วมกับ DPO พร้อมเสนอแนวทำงแก้ไขที่เหมำะสมแก่คณะบริ หำรของบริ ษทั
4.11 มาตรการความมัน่ คงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับควำมปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้ำอย่ำงเคร่ งครัด และบริ ษทั มีมำตรกำรรักษำ
ควำมปลอดภัย รวมถึงมีระบบเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่ปลอดภัยและเหมำะสม เพื่อป้ องกันไม่ให้
ข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลสู ญหำย ถูกใช้ เข้ำถึง เปลี่ยนแปลง หรื อเปิ ดเผย โดยไม่ได้รับอนุญำต บริ ษทั
จำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลส่ วนบุคคลสำหรับพนักงำน ตัวแทน ผูร้ ับจ้ำงและบุคคลภำยนอกที่มี ควำมจำเป็ นต้องได้รับข้อมูลและ
พวกเขำจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำภำยใต้เงื่อนไขที่บริ ษทั กำหนดเท่ำนั้น
บริ ษทั จะจัดให้มีมำตรกำรรั กษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลซึ่ งครอบคลุมถึ งมำตรกำรป้ องกัน
ด้ำนกำรบริ หำรจัดกำร มำตรกำรป้องกันด้ำนเทคนิค และมำตรกำรป้ องกันทำงกำยภำพในเรื่ องกำรเข้ำถึงหรื อควบคุมกำรใช้
งำนข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซ่ ึ งควำมลับ, ควำมถูกต้องครบถ้วน และสภำพพร้อมใช้งำนของข้อมูลส่ วนบุคคล อัน
ประกอบไปด้วยกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้ เป็ นอย่ำงน้อย
1. กำรควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในกำรจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดย
คำนึงถึงกำรใช้งำนและควำมมัน่ คงปลอดภัย
2. กำรกำหนดเกี่ยวกับกำรอนุญำตหรื อกำหนดสิ ทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล
3. กำรบริ หำรจัดกำรกำรเข้ำถึงของผูใ้ ช้งำนเพื่อควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพำะผูท้ ี่ได้รับอนุญำต
แล้ว
4. กำรกำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผูใ้ ช้งำนเพื่อป้องกันกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับ
อนุญำต กำรเปิ ดเผย กำรล่วงรู ้ หรื อกำรลักลอบทำสำเนำข้อมูลส่วนบุคคล กำรลักขโมยอุปรกรณ์จดั เก็บ
หรื อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
5. กำรจัดให้มีวิธีกำรเพื่อให้สำมำรถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับกำรเข้ำถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรื อถ่ำยโอน
ข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมำะสมกับวิธีกำรและสื่ อที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล
อนึ่ ง บริ ษทั จะเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลตำมวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งแก่ ผูเ้ ป็ นเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลและให้
เป็ นไปตำมที่ ก ฎหมำยก ำหนด และในกรณี ที่ บ ริ ษัท จะว่ ำ จ้ำ งบริ ษ ัท บุ ค คลภำยนอก ให้ ด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล
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ส่ วนบุคคลของลูกค้ำ บริ ษทั จะคัดเลือกบริ ษทั ที่มีระบบกำรคุม้ ครองข้อมูลที่ได้มำตรฐำนและจัดทำข้อตกลงที่เกี่ยวกับกำร
เก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็ นไปตำมนโยบำยเช่นเดียวกัน
4.12 นโยบายการจัดเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคล
วัตถุประสงค์ของนโยบำยนี้คือเพือ่ กำหนดวิธีกำรจัดเก็บเอกสำรที่มีขอ้ มูลส่วนบุคคล เพื่อให้มีกำรคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลภำยในบริ ษทั เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกำรกำหนดระยะเวลำ
จัดเก็บเอกสำรที่มีขอ้ มูลส่วนบุคคล โดยคำว่ำ “เอกสำร” ที่ใช้ในนโยบำยนี้รวมถึงสำเนำของเอกสำร (เช่น กระดำษ) สำเนำ
ของเอกสำรในรู ปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น รู ปภำพ รำยละเอียดเอกสำรที่สแกนจำกกระดำษ) ข้อมูลที่ได้รับจำกกำรเข้ำ
เว็บไซต์ของบริ ษทั และข้อมูลที่ได้รับจำกบุคคลที่สำม (เช่น ผลกำรตรวจสอบ)
1.สถานที่จัดเก็บข้ อมูล
เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ , จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) และ บันทึกมัลติมีเดีย (Multimedia)
เอกสำรในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล และบันทึกมัลติมีเดียทั้งหมดจะต้องจัดเก็บภำยในสถำนที่ที่เหมำะสม
เพื่อให้แน่ใจว่ำสำมำรถใช้มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยที่เป็ นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนดโดยกฎหมำย
เอกสารในรูปแบบกระดาษ
กำรจัดเก็บเอกสำรในรู ปแบบกระดำษที่จำเป็ นสำหรับกำรดำเนินธุรกิจในแต่ละวัน ต้องเก็บไว้ในตูเ้ ก็บเอกสำร
และลิน้ ชักโต๊ะทำงำนเมื่อไม่ได้ใช้งำน และพนักงำนจะต้องล็อคกุญแจตูเ้ ก็บเอกสำรและลิน้ ชักที่จดั เก็บเอกสำรที่มีขอ้ มูล
ส่วนบุคคลเมื่อสิ้นวันทำกำร
2. การปกป้องเอกสาร
บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะป้องกันกำรสู ญหำย เข้ำถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรื อเปิ ดเผยเอกสำรที่มีขอ้ มูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่
ในกำรควบคุมของบริ ษทั โดยมิชอบหรื อโดยปรำศจำกอำนำจ เอกสำรทั้งในรู ปแบบกระดำษและรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้ในที่ปลอดภัยจนกว่ำจะถูกทำลำย บริ ษทั จะใช้เทคโนโลยีและกระบวนกำรต่ำง ๆ ที่ได้รับกำร
ตรวจสอบอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
3. การทาลายเอกสาร
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลำกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรื อหมดควำมจำเป็ นในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
แล้ว เอกสำรในรู ปแบบประเภทกระดำษที่มีขอ้ มูลส่วนบุคคลจะถูกทำลำยโดยกำรย่อยเอกสำร โดยผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยให้
ดำเนินกำรดังกล่ำว ส่วนข้อมูลส่วนบุคคลที่จดั เก็บทำงอิเล็กทรอนิกส์จะถูกลบออกจำกสื่ อที่ใช้เก็บข้อมูล เช่น ฮำร์ดดิสก์จะ
ถูกทำลำย หรื อ ถูกลบข้อมูลโดยวิธีที่ไม่สำมำรถกูค้ ืนข้อมูลได้ โดยผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกำรดังกล่ำว
4. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ต้องมีกำรกำหนดระยะเวลำกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บ
รวบรวมสำหรับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงชัดเจน โดยอำจเป็ นไปตำมระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย แนว
ปฏิบตั ิของธุรกิจ หรื อมำตรฐำนของกำรประมวลผล สำหรับระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลทั้งหมดสำมำรถตรวจสอบได้
จำกเอกสำรแนบ
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บริ ษทั ต้องจัดให้มีระบบกำรตรวจสอบเพื่อดำเนินกำรลบหรื อทำลำยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลำ
กำรเก็บรักษำ หรื อเมื่อมีกำรใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลตำมกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล หรื อเมื่อมีเหตุอื่น
ตำมกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ตำมนโยบำยในกำรลบหรื อทำลำยข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Disposal
Policy)
4.13 นโยบายในการลบหรื อทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลเมื่อพ้นกาหนด (Personal Data Disposal Policy)
บริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล จึงกำหนดให้มีกำรลบ ทำลำยข้อมูล
ส่วนบุคคล หรื อทำให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั ตนของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เมื่อพ้นกำหนด
ระยะเวลำในกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตำมนโยบำยในกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล หรื อเมื่อมีกำรใช้สิทธิของเจ้ำของ
ข้อมูลส่วนบุคคลตำมกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล หรื อเมื่อมีเหตุอื่นตำมกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำง
เหมำะสม และสอดคล้องกับกำรรักษำควำมลับของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อป้องกันกำรสู ญหำย กำรเข้ำถึง กำรทำลำย กำร
ใช้ กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรื อกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรื อโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย รวมถึงควบคุมให้ผู ้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินกำรตำมที่กำหนดในนโยบำยและแนวปฏิบตั ิในกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยของ
บริ ษทั โดยอ้ำงอิงตำมกำรแบ่งระดับชั้นควำมลับของข้อมูล
1. การแบ่งชั้นความลับของข้อมูล
1. ทัว่ ไป (Public) คือ ข้อมูลสำรสนเทศที่ไม่ได้กระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อกำรดำเนินงำน และผูบ้ ริ หำรอนุมตั ิให้
เปิ ดเผยต่อสำธำรณะได้ อย่ำงไรก็ดีขอ้ มูลสำรสนเทศในระดับชั้นนี้ตอ้ งได้รับกำรป้องกัน หรื อควบคุมอย่ำง
เหมำะสม เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่ำข้อมูลสำรสนเทศที่ถูกเปิ ดเผยมีควำมถูกต้องครบถ้วน (Integrity) เพื่อสร้ำงควำม
เชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้ำรวมทั้งรักษำภำพลักษณ์และชื่อเสี ยง ตัวอย่ำงข้อมูลทัว่ ไป เช่น แผ่นพับประชำสัมพันธ์ดำ้ น
กำรตลำด ข่ำวประชำสัมพันธ์ ข่ำวประกำศผูถ้ ือหุน้
2. ใช้ภำยใน (Internal Use Only) คือ ข้อมูลที่เปิ ดเผยได้เฉพำะภำยในบริ ษทั และบุคคลภำยนอกที่มีควำมสัมพันธ์
ทำงกำรค้ำซึ่งได้รับสิ ทธิเท่ำนั้น ไม่เหมำะที่จะเปิ ดเผยต่อสำธำรณชนเป็ นกำรทัว่ ไป ตัวอย่ำงข้อมูลใช้ภำยใน
เช่น เอกสำรภำยใน E-mail ภำยในบริ ษทั นโยบำย และมำตรฐำน ของบริ ษทั สมุดรำยชื่อโทรศัพท์ ข้อมูลส่วน
บุคคลทัว่ ไป
3. ควำมลับ (Confidential) คือ ข้อมูลซึ่งหำกเปิ ดเผยโดยไม่ได้รับอนุญำต จะเป็ นกำรฝ่ ำฝื นกฎ ข้อบังคับของบริ ษทั
ก่อให้เกิดผลกระทบด้ำนชื่อเสี ยง กำรเงิน เสี ยเปรี ยบในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำต่อบริ ษทั ผูท้ ี่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
ประเภทนี้ได้จึงถูกจำกัดเพียงพนักงำนเป็ นรำยบุคคล กลุ่มพนักงำนหรื อบุคคลที่ 3 ที่มีควำมสัมพันธ์กนั ตำม
สัญญำ โดยกลุ่มคนที่ระบุจำเป็ นต้องลงนำมข้อตกลงไม่เปิ ดเผยข้อมูล (NDA) ในนำมรำยบุคคล หรื อบริ ษทั ต้น
สังกัด หรื อในกรณี ที่เป็ นบริ ษทั ในเครื อ อำจจัดทำเป็ นข้อตกลงไม่เปิ ดเผยข้อมูล (NDA) หรื อ ข้อตกลงในกำร
รักษำควำมลับระหว่ำงหน่วยงำน ซึ่งต้องได้รับกำรอนุมตั ิจำกผูบ้ ริ หำรระดับสู ง หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมำยทั้งสอง
ฝ่ ำย ตัวอย่ำงข้อมูลควำมลับ เช่น รหัสผ่ำน คียก์ ำรเข้ำรหัส ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลงบประมำณ ข้อมูลลูกค้ำ
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ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบควำมปลอดภัย ข้อมูลจำลองลำยนิ้วมือ ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็ นข้อมูล
อ่อนไหว เช่น เชื้อชำติ เผ่ำพันธุ์ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลสุ ขภำพ เป็ นต้น
4. ควำมลับที่สุด (Top Secret) คือ เป็ นข้อมูลที่มีกำรประเมินแล้วว่ำ หำกมีกำรเปิ ดเผยโดยไม่ได้รับอนุญำตจะ
สำมำรถสร้ำงควำมเสี ยหำยทั้งในรู ปกำรเงินและที่ไม่ใช่กำรเงินต่อบริ ษทั อย่ำงร้ำยแรง ข้อมูลที่จดั อยูใ่ นกลุ่มนี้
จะต้องได้รับกำรดูแลเป็ นพิเศษ ทั้งจำกผูเ้ ป็ นเจ้ำของ และผูท้ ี่จำเป็ นต้องใช้ตำมหน้ำที่ของงำนที่รับผิดชอบ ทุก
คนที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลเหล่ำนี้จำเป็ นต้องลงนำมข้อตกลงไม่เปิ ดเผยข้อมูล (NDA) หรื อในกรณีที่เป็ นบริ ษทั
ในเครื อ อำจจัดทำเป็ นข้อตกลงไม่เปิ ดเผยข้อมูล (NDA) หรื อ ข้อตกลงในกำรรักษำควำมลับระหว่ำงหน่วยงำน
ซึ่งต้องได้รับกำรอนุมตั ิจำกผูบ้ ริ หำรระดับสู ง หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมำยทั้งสองฝ่ ำย ตัวอย่ำงข้อมูลควำมลับที่สุด
เช่น แผนกลยุทธ์ทำงธุรกิจ (ก่อนประกำศอย่ำงเป็ นทำงกำร)
2. วิธีการลบ/ทาลายเอกสาร
บริ ษทั มีกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็ นกระดำษซึ่งต้องมีกำรตรวจสอบแนวทำงกำรทำลำยด้วยวิธีที่มีควำมมัน่ คง
ปลอดภัย เพื่อให้เป็ นไปตำมขั้นตอนปฏิบตั ิกำรจัดระดับชั้นควำมลับ กำรทำป้ำยแสดงระดับชั้นควำมลับและกำรจัดกำร
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1. ทัว่ ไป (Public) ฉีกทำลำย หรื อใช้เครื่ องย่อยเอกสำร หรื อส่งให้หน่วยงำนภำยนอกที่มีสัญญำในกำรทำลำย
เอกสำร
2. ใช้ภำยใน (Internal Use Only) ฉีกทำลำย หรื อใช้เครื่ องย่อยเอกสำร หรื อส่งให้หน่วยงำนภำยนอกที่มีสัญญำใน
กำรทำลำยเอกสำร
3. ควำมลับ (Confidential) ต้องใช้เครื่ องย่อยเอกสำรที่ไม่สำมำรถนำกลับมำใช้ใหม่ได้ (Cross-cut Shredder) หรื อ
ส่งให้หน่วยงำนภำยนอกที่มีสัญญำในกำรทำลำยเอกสำร
4. ควำมลับที่สุด (Top Secret) ต้องส่งเอกสำรคืนกลับให้เจ้ำของเอกสำรเพื่อทำกำรทำลำย หรื อใช้เครื่ องย่อย
เอกสำรที่ไม่สำมำรถนำกลับมำใช้ใหม่ได้ (Cross-cut Shredder) เท่ำนั้น
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดงั กล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงเมื่อมีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกำรลบหรื อทำลำยข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมตำม
กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในภำยหลัง
3. วิธีการลบ/ทาลายด้ วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
บริ ษทั มีกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็ นอิเล็กทรอนิกส์ซ่ ึงต้องมีกำรตรวจสอบแนวทำงกำรทำลำยด้วยวิธีที่มีควำม
มัน่ คงปลอดภัย เพื่อให้เป็ นไปตำมขั้นตอนปฏิบตั ิกำรจัดระดับชั้นควำมลับ กำรทำป้ำยแสดงระดับชั้นควำมลับและกำร
จัดกำรข้อมูล โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1. ทัว่ ไป (Public) ต้องดำเนินกำรลบข้อมูลด้วยกำรลบข้อมูลและ Clear ข้อมูลใน Recycle Bin หรื อใช้โปรแกรม
ในกำรลบข้อมูล เช่น Eraser
2. ใช้ภำยใน (Internal Use Only) ต้องดำเนินกำรลบข้อมูลด้วยกำรลบข้อมูลและ Clear ข้อมูลใน Recycle Bin หรื อ
ใช้โปรแกรมในกำรลบข้อมูล เช่น Eraser
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3. ควำมลับ (Confidential) ต้องดำเนินกำรลบข้อมูลด้วยกำร Format แบบ Low Level หรื อใช้โปรแกรมในกำรลบ
ข้อมูลที่ไม่สำมำรถกูค้ ืนกลับมำได้ เช่น Eraser แบบ 3 Passes
4. ควำมลับที่สุด (Top Secret) ต้องดำเนินกำรลบข้อมูลด้วยกำร Format แบบ Low Level หรื อใช้โปรแกรมในกำร
ลบข้อมูลที่ไม่สำมำรถกูค้ ืนกลับมำได้ เช่น Eraser แบบ 3 Passes
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดงั กล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงเมื่อมีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกำรลบหรื อทำลำยข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมตำม
กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในภำยหลัง
4. วิธีการจัดทาให้ ข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นข้ อมูลที่ไม่ สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็ นเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคลได้
ในกรณี ที่ไม่สำมำรถลบ/ทำลำยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยตรง เนื่องจำกอำจส่งผลกระทบต่อควำมถูกต้องในกำร
ปฏิบตั ิงำน เช่น อำจส่งผลให้กำรทำงำนของฐำนข้อมูลไม่ถูกต้อง หรื อเป็ นข้อจำกัดของระบบ บริ ษทั อำจใช้วิธีกำรจัดทำให้
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั บุคคลเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ดังนี้
1. กำรเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลโดยกำรใช้กลุ่มของตัวอักษรที่ได้จำกกำรสุ่ม หรื อกำรทำให้เป็ น
ข้อมูลอื่น ๆ หรื อกำรใช้กระบวนกำรอื่นใดที่ได้รับกำรรับรองเป็ นมำตรฐำนในปัจจุบนั เช่น กำรใช้ Hash
Function เพื่อเปลี่ยนข้อมูลเดิมให้ไม่สำมำรถที่จะให้ขอ้ มูลย้อนกลับมำระบุตวั ตนของเจ้ำของข้อมูลได้
2. กำรลดควำมชัดเจนของข้อมูล (Blurring or Noising) โดยกำรใช้ขอ้ มูลโดยประมำณแทนที่ขอ้ มูลเดิมเพื่อลด
ควำมเฉพำะเจำะจงของข้อมูลลง
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดงั กล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงเมื่อมีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกำรทำให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ไม่สำมำรถระบุตวั ตนได้ เพิ่มเติมตำมกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในภำยหลัง
5. กระบวนการลบข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อทาให้ ข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่ สามารถระบุตัวตนของบุคคลที่เป็ น
เจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคลได้
บริ ษทั จะดำเนินกำรลบข้อมูลส่วนบุคคล หรื อทำให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลไม่สำมำรถระบุตวั ตนของบุคคลที่เป็ น
เจ้ำของข้อมูลได้ตำมประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีกรณี ดงั ต่อไปนี้
1. ครบกำหนดระยะเวลำกำรจัดเก็บตำมที่กำหนดไว้นโยบำยในกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (Data Retention
Policy)
2. ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีควำมเกี่ยวข้อง หรื อเกินควำมจำเป็ นตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลนั้น
3. ข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย
4. เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอกำรใช้สิทธิตำมสิ ทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลในกำรลบข้อมูลส่วนบุคคลที่
มีกำรระบุไว้ในกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล หรื อเมื่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ถอนควำมยินยอม
ทั้งนี้ บริ ษทั สำมำรถปฏิเสธคำร้องขอของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตำมพระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 ดังนี้
1. มีควำมจำเป็ นในกำรแสดงออกหรื อกำรใช้สิทธิเสรี ภำพในข้อมูล
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2. กำรประมวลผลเป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ในกำรจัดทำเอกสำรประวัติศำสตร์ จดหมำยเหตุเพื่อประโยชน์
สำธำรณะ หรื อที่เกี่ยวกับกำรศึกษำวิจยั ซึ่งในกรณี ดงั กล่ำว บริ ษทั จะจัดให้มีมำตรกำรป้องกันที่เหมำะสม เพื่อ
คุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภำพของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
3. เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในกำรดำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะของบริ ษทั หรื อปฏิบตั ิหน้ำที่
ในกำรใช้อำนำจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริ ษทั
4. เป็ นกำรจำเป็ นในกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยของบริ ษทั เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับ
(ก) เวชศำสตร์ป้องกันหรื ออำชีวเวชศำสตร์ กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรทำงำนของลูกจ้ำง กำร
วินิจฉัยโรคทำงกำรแพทย์ กำรให้บริ กำรด้ำนสุ ขภำพหรื อด้ำนสังคม กำรรักษำทำงกำรแพทย์กำร
จัดกำรด้ำนสุ ขภำพ หรื อระบบและกำรให้บริ กำรด้ำนสังคมสงเครำะห์ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ไม่ใช่กำร
ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยูใ่ นควำมรับผิดชอบของผูป้ ระกอบอำชีพหรื อ
วิชำชีพหรื อผูม้ ีหน้ำที่รักษำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้เป็ นควำมลับตำมกฎหมำย ต้องเป็ นกำรปฏิบตั ิ
ตำมสัญญำระหว่ำงเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลกับผูป้ ระกอบวิชำชีพทำงกำรแพทย์
(ข) ประโยชน์สำธำรณะด้ำนกำรสำธำรณสุ ข เช่น กำรป้องกันด้ำนสุ ขภำพจำกโรคติดต่ออันตรำยหรื อ
โรคระบำดที่อำจติดต่อหรื อแพร่ เข้ำมำในรำชอำณำจักร หรื อกำรควบคุมมำตรฐำนหรื อคุณภำพของ
ยำ เวชภัณฑ์ หรื อเครื่ องมือแพทย์ ซึ่งได้จดั ให้มีมำตรกำรที่เหมำะสมและเจำะจงเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ
และเสรี ภำพของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพำะกำรรักษำควำมลับของข้อมูลส่วนบุคคลตำม
หน้ำที่หรื อตำมจริ ยธรรมแห่งวิชำชีพ
5. กำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็ นไปเพื่อกำรปฏิบตั ิตำมหรื อกำรใช้สิทธิเรี ยกร้องตำมกฎหมำย หรื อกำร
ยกขึ้นต่อสู ้สิทธิเรี ยกร้องตำมกฎหมำย หรื อเพื่อกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
ทั้งนี้ หำกมีกำรขอให้ลบ/ทำลำยข้อมูลส่วนบุคคล หรื อทำให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั ตนของ
บุคคลที่เป็ นเจ้ำของข้อมูลได้ บริ ษทั จะดำเนินกำรตำมกระบวนกำร ดังนี้
1. เมื่อได้รับแบบคำร้องขอใช้สิทธิในกำรลบหรื อทำให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั ตน
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังเจ้ำหน้ำที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและทำกำรบันทึกไว้
ในระบบ
2. เจ้ำหน้ำที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลร่ วมกับฝ่ ำยกฎหมำยและบริ หำรควำมเสี่ ยงดำเนินกำรตรวจสอบข้อมูล
ส่วนบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เพือ่ หำควำมจำเป็ นขั้นพื้นฐำนทำงกฎหมำยและวัตถุประสงค์เดิม
3. ตรวจสอบแบบคำร้องขอใช้สิทธิในกำรลบข้อมูลส่วนบุคคลหรื อทำให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่
สำมำรถระบุตวั ตนเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เพื่อให้แน่ใจว่ำกำรขอลบข้อมูลนั้นจะไม่เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม หรื อกำรประมวลผลอย่ำงอื่น
4. ดำเนินกำรลบ/ทำลำยข้อมูลส่วนบุคคล หรื อทำให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั ตนเจ้ำของ
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ รวมถึงตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ำมีกำรลบ/ทำลำยข้อมูลส่วนบุคคลออกจำกระบบหรื อ
เอกสำรที่ใช้งำนอยู่ รวมถึงในระบบสำรอง หรื อทำให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั ตน
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เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หำกมีกำรปฏิเสธสิ ทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลในกำรลบข้อมูลส่วนบุคคล
หรื อทำให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั ตนเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ให้เจ้ำหน้ำที่
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและทำกำรบันทึกไว้ในระบบ และแจ้งเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
4.14 นโยบายหรื อแนวทางในการทาข้อตกลงหรื อสัญญาระหว่างผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้ อมูล
ส่ วนบุคคล
วัตถุประสงค์ของนโยบำยนี้เพื่อกำรกำหนดแนวทำงกำรทำข้อตกลงหรื อสัญญำระหว่ำงผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
และผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่บริ ษทั มีกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยไปยังบุคคลอืน่ ครอบคลุมทั้งข้อมูลส่วน
บุคคลของลูกค้ำหรื อผูใ้ ช้บริ กำร พนักงำน เจ้ำหน้ำที่ และพันธมิตรของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
1. แนวปฏิบัติ
แนวปฏิบตั ิกำรทำข้อตกลงหรื อสัญญำระหว่ำงผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
1) หน่วยงำนของบริ ษทั ที่มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กบั คู่คำ้ พันธมิตรทำงธุรกิจ บริ ษทั ย่อย และ/หรื อ ผู ้
ให้บริ กำรภำยนอก จะต้องมีกำรทำสัญญำระหว่ำงบริ ษทั และคูค่ ำ้ พันธมิตรทำงธุรกิจ บริ ษทั ย่อย และ/หรื อ ผู ้
ให้บริ กำรภำยนอก รำยนั้น โดยสัญญำจะต้องเป็ นไปตำมรู ปแบบที่ฝ่ำยกฎหมำยและบริ หำรควำมเสี่ ยงกำหนดไว้
2) เนื้อหำของสัญญำระหว่ำงบริ ษทั และคู่คำ้ พันธมิตรทำงธุรกิจ บริ ษทั ย่อย และ/หรื อ ผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอกจะต้องมี
กำรกำหนดมำตรกำรเกี่ยวกับ
▪ หน้ำที่ในกำรประมวลผลข้อมูล โดยต้องมีขอ้ ควำมเกี่ยวกับ
o คำสั่งในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และไม่อนุญำตให้ผปู ้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือไปจำกคำสั่งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรของผูค้ วบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล
o กำรให้กำรรับรองจำกผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลว่ำคำสั่งของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เป็ น
คำสัง่ ที่ไม่เกินวัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
o ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีกำรจำกัดสิ ทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้กบั บุคคลที่ได้รับ
มอบหมำย โดยมีควำมจำเป็ นในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลภำยในวัตถุประสงค์ของสัญญำ
o ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้ำที่ในกำรรักษำควำมลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล
รวมถึงมีมำตรกำรที่ทำให้มนั่ ใจว่ำบุคคลที่ได้รับสิ ทธิเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้คำมัน่ สัญญำ
หรื อมีหน้ำที่ตำมสัญญำในกำรรักษำควำมลับของข้อมูลส่วนบุคคล
o ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องจัดข้อมูลที่จำเป็ นต่อกำรแสดงให้เป็ นที่พอใจถึงกำรปฏิบตั ิ
ตำมหน้ำที่ตำมสัญญำรวมถึงยินยอมและให้ควำมร่ วมมือในกำรตรวจสอบและสอบสวนโดยผู ้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรื อผูต้ รวจสอบซึ่งผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมอบหมำย
▪ มำตรกำรในกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัย โดยต้องมีขอ้ ควำมเกี่ยวกับ
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o ควำมรับผิดชอบของผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกำรจัดหำมำตรกำรกำรรักษำควำมมัน่ คง
ปลอดภัยที่เหมำะสม เพื่อเป็ นกำรรักษำควำมลับ ควำมถูกต้อง และควำมพร้อมใช้ของข้อมูลส่วน
บุคคล โดยต้องมีมำตรกำรป้องกันด้ำนกำรบริ หำรจัดกำร (administrative safeguard) มำตรกำรป้องกัน
ด้ำนเทคนิค (technical safeguard) และมำตรกำรป้องกันทำงกำยภำพ (physical safeguard) ในเรื่ อง
เข้ำถึงควบคุมกำรใช้งำนข้อมูลส่วนบุคคล (access control) โดยอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยกำร
ดำเนินกำรดังนี้
• กำรควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในกำรจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลโดยคำนึงถึงกำรใช้งำนและควำมมัน่ คงปลอดภัย
• กำรกำหนดเกี่ยวกับกำรอนุญำตหรื อกำรกำหนดสิ ทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล
• กำรบริ หำรจัดกำรกำรเข้ำถึงของผูใ้ ช้งำน (user access management) เพื่อควบคุมกำรเข้ำถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพำะผูท้ ี่ได้รับอนุญำตแล้ว
• กำรกำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผูใ้ ช้งำน (user responsibilities) เพื่อป้องกันกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญำต กำรเปิ ดเผย กำรล่วงรู ้ หรื อกำรลักลอบทำสำเนำ
ข้อมูลส่วนบุคคล กำรลักขโมยอุปกรณ์จดั เก็บหรื อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
• กำรจัดให้มีวิธีกำรเพื่อให้สำมำรถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับกำรเข้ำถึง เปลี่ยนแปลง ลบ
หรื อถ่ำยโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมำะสมกับวิธีกำรและสื่ อที่ใช้ในกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
▪ หน้ำที่ในกำรดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
o หน้ำที่ของผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกำรสนับสนุนกำรผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่ องกำร
ใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
o กำรแจ้งต่อผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณี ที่มีคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
▪ กำรแจ้งเตือนหำกมีเหตุกำรณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยต้องมีขอ้ ควำมเกี่ยวกับ
o กำรแจ้งผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชกั ช้ำ หำกทรำบถึงเหตุกำรณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
▪ กำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล และกำรลบข้อมูลส่วนบุคคล โดยต้องมีขอ้ ควำมเกี่ยวกับ
o หน้ำที่และระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลเท่ำที่จำเป็ น เพื่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมคำสัง่ ของ
ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
o วิธีในกำรลบ ทำลำย ส่งคืน หรื อทำให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั บุคคลได้
o กำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกำรก่อตั้งสิ ทธิเรี ยกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย หรื อกำร
ยกขึ้นต่อสู ้สิทธิเรี ยกร้องตำมกฎหมำย
▪ กำรส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่ำงประเทศ โดยต้องมีขอ้ ควำมเกี่ยวกับ
o กำรไม่อนุญำตให้ผปู ้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่ำงประเทศ เว้น
แต่จะได้รับอนุมตั ิจำกบริ ษทั
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o กำรส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่ำงประเทศ จะต้องเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมำย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และประกำศที่เกี่ยวข้อง
4.15 นโยบายการแยกประเภทของข้อมูลส่ วนบุคคล
1. นโยบายการจัดระดับชั้นความลับของข้ อมูลส่ วนบุคคล (Personal Data Classification Policy)
1.1 บริ ษทั มีกำรกำหนดชั้นควำมลับของสำรสนเทศไว้ 4 ระดับ ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไป (Public Data) ข้อมูลใช้ภำยใน (Internal
Use Only Data) ข้อมูลควำมลับ (Confidential Data) ข้อมูลควำมลับที่สุด (Top Secret Data) โดยมีกำรกำหนดนิยำม รวมทั้ง
แนวทำงในกำรดำเนินกำรในเอกสำรขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนสำหรับกำรแบ่งชั้นของข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data
Classification Procedure) ผูท้ ี่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบตั ิตำมโดยเคร่ งครัด หำกกลุ่มของสำรสนเทศประกอบไปด้วยสำรสนเทศ
หลำยระดับชั้นควำมลับ ให้เจ้ำของสำรสนเทศกำหนดระดับชั้นควำมลับของสำรสนเทศนั้นตำมระดับชั้นควำมลับของ
สำรสนเทศระดับสู งสุ ดของกลุ่มสำรสนเทศ
1.2 กำรจัดระดับชั้นควำมลับของข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีกำรจัดระดับชั้นของข้อมูลและกำรกำหนดควำมเสี่ ยงของข้อมูล
ส่วนบุคคลเพื่อกำหนดชั้นควำมลับของข้อมูลตำมขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนสำหรับกำรจัดระดับชั้นของข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data Classification Procedure)
1.3 เจ้ำของสำรสนเทศมีหน้ำที่กำหนดและทบทวนระดับชั้นควำมลับของข้อมูลส่วนบุคคล ที่อยูภ่ ำยใต้ควำมรับผิดชอบใน
ของตนอย่ำงสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดให้มีกำรควบคุมที่เหมำะสมกับระดับชั้นควำมลับของข้อมูล
1.4 เจ้ำของสำรสนเทศควรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นควำมลับและเปิ ดเผยต่อบุคคลที่ได้รับอนุญำตตำมข้อกำหนดทำง
กฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่บงั คับใช้เท่ำนั้น
1.5 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ต้องร่ วมดำเนินกำรให้มีมำตรกำรควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้มนั่ ใจว่ำบุคคลที่
เกี่ยวข้องมีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลเท่ำที่จำเป็ น และได้รับอนุญำตให้เข้ำถึงข้อมูลที่ถูกต้องในเวลำที่เหมำะสม
เท่ำนั้น
1.6 กำรขอสิ ทธิเพื่อเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจำกสิ ทธิที่กำหนดไว้จะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกเจ้ำของสำรสนเทศ
1.7 กำรดำเนินกำรทำงเทคนิคในกำรให้สิทธิเข้ำถึงข้อมูลต้องเป็ นไปตำมมำตรกำรกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยสำรสนเทศ
ที่บริ ษทั กำหนด
1.8 ในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลต้องเก็บรักษำตำมระยะเวลำเท่ำที่จำเป็ นเท่ำนั้น เพื่อให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ในกำร
จัดเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และต้องมีกำรลบ ทำลำย หรื อทำให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนั้นเป็ นข้อมูลที่ไม่
สำมำรถระบุตวั บุคคลได้เมื่อไม่ได้ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนั้นตำมวัตถุประสงค์
1.9 หำกมีกำรว่ำจ้ำงผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอกที่ตอ้ งมีกำรจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องมีกำรปฏิบตั ิ
ตำมนโยบำยในกำรทำข้อตกลงหรื อสัญญำระหว่ำงผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
(Outsourcing Policy for Personal Data Processing) ซึ่งต้องมีกำรจัดระดับชั้นควำมลับของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเจ้ำของ
สำรสนเทศที่ได้ทำกำรว่ำจ้ำงผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอกนั้น ๆ
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ภาคผนวก ก. ตัวอย่างการจัดระดับชั้นความลับของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ความลับ

ใช้ ภายใน (Internal

(Confidential)

Use Only)

ประเภทของข้อมูล

รายละเอียด

ข้อมูลที่ใช้ในกำร

รหัสผ่ำน

✓

พิสูจน์หรื อยืนยัน

คียก์ ำรเข้ำรหัสข้อมูล (Encryption keys)

✓

ตัวตน

ข้อมูลชีวภำพ เช่น ข้อมูลภำพจำลองใบหน้ำ

✓

(Face recognition) ข้อมูลจำลองม่ำนตำ หรื อ
ข้อมูลจำลองลำยนิ้วมือ
บันทึกกิจกรรมกำรเข้ำถึงระบบ

✓

(Authentication logs)
ข้อมูลบัตร

ชื่อผูถ้ ือบัตรอิเล็กทรอนิกส์

✓

อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น

เลขบัตรอิเล็กทรอนิกส์

✓

บัตรเดบิต บัตร

PIN, PIN block

✓

เครดิต เป็ นต้น)

CVV, CVV2, CVC2, CID

✓

ข้อมูลบัตรบนแถบแม่เหล็ก

✓

ข้อมูลที่สำมำรถระบุ

ชื่อ นำมสกุล

✓

ตัวบุคคลได้

เลขบัตรประชำชน

✓

(Personally

เลขหนังสื อเดินทำง

✓

Identifiable

เลขบัตรประกันสังคม

✓

Information (PII) )

เลขใบอนุญำตขับขี่

✓

เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษี

✓

รหัสพนักงำน

✓

เลขบัญชีธนำคำร

✓

เลขที่กรมธรรม์

✓

วันเดือนปี เกิด

✓

อำยุ

✓

เพศ

✓

ที่อยู่

✓

เบอร์โทรศัพท์

✓

อีเมล

✓

ข้อมูลเงินเดือน

✓
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ประเภทของข้อมูล

รายละเอียด

ความลับ

ใช้ ภายใน (Internal

(Confidential)

Use Only)
✓

ข้อมูลอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือ เช่น IP address,
MAC address, Cookie ID
ข้อมูลชีวมิติ (Biometric) เช่น รู ปภำพใบหน้ำ,

✓

ลำยนิ้วมือ, ฟิ ล์มเอกซเรย์, ข้อมูลสแกนม่ำนตำ,
ข้อมูลอัตลักษณ์เสี ยง, ข้อมูลพันธุกรรม
✓

ข้อมูลระบุทรัพย์สินของบุคคล เช่น ทะเบียน
รถยนต์, โฉนดที่ดิน
ข้อมูลกำรจ้ำงงำน

✓

ประวัติกำรทำงำน

✓

ข้อมูลกำรประเมินผลกำรทำงำนหรื อควำมเห็น

✓

ของนำยจ้ำงต่อกำรทำงำนของลูกจ้ำง
✓

ข้อมูลบันทึกต่ำง ๆ ที่ใช้ติดตำมตรวจสอบ
กิจกรรมต่ำง ๆ ของบุคคล เช่น log file
ข้อมูลส่วนบุคคลที่

ควำมเชื่อในลัทธิ ศำสนำหรื อปรัชญำ

✓

เป็ นข้อมูลอ่อนไหว

ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง

✓

เชื้อชำติ เผ่ำพันธุ์

✓

ข้อมูลพันธุกรรม

✓

ประวัติอำชญำกรรม

✓

พฤติกรรมทำงเพศ

✓

ข้อมูลประวัติทำงกำรแพทย์ สุ ขภำพ หมู่เลือด

✓

ควำมพิกำร หรื อข้อมูลสุ ขภำพจิต
ข้อมูลสหภำพแรงงำน

✓

4.16 นโยบายการส่ งหรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลให้ แก่หน่ วยงานภายนอก หรื อการส่ งข้อมูลส่ วนบุคคลไปยัง
ประเทศอื่น
1. นโยบายการส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังหน่ วยงานภายนอก (Third Parties Policy)
บริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่องค์กรหรื อหน่วยงำนภำยนอก หลังจำกวันที พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ.2562 มีผลใช้บงั คับ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
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1) หำกจะมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กบั บริ ษทั คูค่ ำ้ พันธมิตรทำงธุรกิจ บริ ษทั ย่อย และ/หรื อ ผู ้
ให้บริ กำรภำยนอก จะสำมำรถดำเนินกำรได้เฉพำะในกรณี ที่มีกำรระบุรำยชื่อของ บริ ษทั คูค่ ำ้ พันธมิตรทำง
ธุรกิจ บริ ษทั ย่อย และ/หรื อ ผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอก ในบันทึกรำยกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data
Inventory) เท่ำนั้น หำกไม่มีกำรระบุในบันทึกรำยกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องขออนุมตั ิจำก
เจ้ำหน้ำที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยเจ้ำหน้ำที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลจะต้องพิจำรณำฐำนในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและเงื่อนไขให้สอดคล้องตำม พ.ร.บ.
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
2) สัญญำระหว่ำงบริ ษทั และบริ ษทั คู่คำ้ พันธมิตรทำงธุรกิจ บริ ษทั ในเครื อ และ/หรื อ ผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอก
จะต้องมีกำรกำหนดมำตรกำรเกี่ยวกับ
▪ หน้ำที่ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
▪ มำตรกำรในกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัย
▪ กำรดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
▪ กำรแจ้งเตือนหำกมีเหตุกำรณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
▪ กำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลและกำรลบข้อมูลส่วนบุคคล
▪ กำรส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่ำงประเทศ
3) กรณี ส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังนิติบุคคล จะต้องพิจำรณำว่ำในกำรส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคล
นั้นมีมำตรกำรกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัย และมีมำตรกำรในกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมำตรฐำน
4) กรณี ที่หน่วยงำนรัฐ หรื อองค์กรผูถ้ ืออำนำจรัฐ ร้องขอเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยกำรอ้ำงถึงกฎหมำย
ระเบียบ หรื อคำสั่งใด ๆ ที่บริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตำม ผูร้ ับผิดชอบจะสำมำรถให้หน่วยงำนเข้ำถึงข้อมูลส่ วน
บุคคลได้ในกรณี ที่มีบทบัญญัติกฎหมำย หรื อคำสั่ง หรื อหนังสื อแจ้งอย่ำงเป็ นทำงกำร อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
เป็ นอย่ำงน้อยตำมอำนำจทำงกฎหมำยเท่ำนั้น มิเช่นนั้นบริ ษทั จะมีควำมผิดตำมกฎหมำยจำกกำรให้
หน่วยงำนดังกล่ำวเข้ำถึงหรื อเปิ ดเผยข้อมูลโดยไม่มีหน้ำที่ตำมกฎหมำย ยกเว้นกรณี ที่เป็ นกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
ตำมกฎหมำย (Legal Obligation) ของบริ ษทั ที่แม้ไม่มีกำรร้องขอก็เป็ นหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่บริ ษทั จะต้อง
กระทำตำมหน้ำที่อยูแ่ ล้ว
2. นโยบายการส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปต่ างประเทศ (Cross Border data Transfer Policy)
เพื่อให้กำรถ่ำยโอนข้อมูลส่วนบุคคลอยูภ่ ำยใต้กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล กำรดำเนินกำรถ่ำยโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ไปประเทศปลำยทำง หรื อองค์กรระหว่ำงประเทศจะต้องมีควำมมัน่ คงปลอดภัย โดยบริ ษทั สำมำรถพิจำรณำทำงเลือก
ดังต่อไปนี้
1) กำรส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลำยทำง หรื อองค์กรระหว่ำงประเทศ โดยบริ ษทั จะ
ดำเนินกำรส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่มีนโยบำยในกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกำรส่งหรื อ
โอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับกำรตรวจสอบและรับรองจำกบริ ษทั คณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
2) มีกำรจัดทำข้อตกลงระหว่ำงกันในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งดังต่อไปนี้
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▪ นโยบำยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเครื อกิจกำร (Binding Corporate Rules) ที่ได้รับกำร
ตรวจสอบและรับรองจำกบริ ษทั คณะกรรมกำรคุม้ ครองส่วนบุคคลแล้ว
▪ มีกำรจัดทำข้อตกลงเป็ นไปตำมข้อสัญญำมำตรฐำน (Standard Data Protection Clauses)
▪ จรรยำบรรณและจริ ยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct)
3) ในกรณี ที่ไม่สำมำรถใช้ทำงเลือกกำรโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่ำงประเทศในข้อ 1 และ 2 สำมำรถ
ดำเนินกำรโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่ำงประเทศได้ หำกเป็ นกรณี ดงั นี้
▪ เป็ นกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
▪ ได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้แจ้งให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทรำบถึง
มำตรฐำนกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลำยทำงหรื อองค์กำรระหว่ำง
ประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
▪ เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำซึ่งเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นคู่สัญญำ หรื อเพื่อใช้ใน
กำรดำเนินกำรตำมคำขอของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้ำทำสัญญำนั้น
▪ เป็ นกำรกระทำตำมสัญญำระหว่ำงผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรื อนิติบุคคลอื่น เพื่อ
ประโยชน์ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
▪ เพื่อป้องกันหรื อระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ ำงกำย หรื อสุ ขภำพของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล หรื อ
บุคคลอื่น เมื่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สำมำรถให้ควำมยินยอมในขณะนั้นได้
▪ เพื่อป้องกันหรื อระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ ำงกำย หรื อสุ ขภำพของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล หรื อ
บุคคลอื่น เมื่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สำมำรถให้ควำมยินยอมในขณะนั้นได้
4) ในกรณี ที่มำตรฐำนกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศปลำยทำงหรื อองค์กรระหว่ำงประเทศที่รับ
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีมำตรฐำนเพียงพอ ให้เสนอต่อคณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นผู ้
วินิจฉัยเสี ยก่อน
3. การคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลของเครื อกิจการ (Binding Corporate Rules)
บริ ษทั สำมำรถโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยูใ่ นเครื อกิจกำรหรื อเครื อธุรกิจเดียวกัน เพื่อกำรประกอบกิจกำรหรื อธุรกิจร่ วมกัน
ได้ หำกกำรส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวเป็ นไปตำมนโยบำยในกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกำรส่งหรื อโอน
ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยูต่ ่ำงประเทศและอยูใ่ นเครื อ
กิจกำรหรื อเครื อธุรกิจเดียวกันเพือ่ กำรประกอบกิจกำรหรื อธุรกิจร่ วมกัน (“สมำชิกเครื อกิจกำร”) ที่ได้รับกำรตรวจสอบและ
รับรองจำกหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยนโยบำยในกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกำรส่งหรื อโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยูต่ ่ำงประเทศและอยูใ่ นเครื อกิจกำรหรื อ
เครื อธุรกิจเดียวกันเพื่อกำรประกอบกิจกำรหรื อธุรกิจร่ วมกัน หรื อ Binding Corporate Rules (BCR) จะต้อง
1) มีผลผูกพันตำมกฎหมำยและบังคับใช้กบั และถูกบังคับใช้โดยสมำชิกเครื อกิจกำรทุกรำย รวมถึงลูกจ้ำงและ
พนักงำนของเครื อกิจกำร (“สมำชิกเครื อกิจกำร”)
2) รับรองสิ ทธิอนั สำมำรถบังคับใช้ได้ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลที่ขอ้ มูลส่วนบุคคลถูกนำมำประมวลผล
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3) BCR ประกอบด้วยองค์ประกอบอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้
3.1 รำยละเอียดโครงสร้ำงและช่องทำงกำรติดต่อของสมำชิกเครื อกิจกำร
3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถูกเปิ ดเผยหรื อชุดข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถูกเปิ ดเผย รวมถึงรำยละเอียด ประเภท
ของข้อมูลส่วนบุคคล, วิธีกำรและวัตถุประสงค์ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล, ประเภทของ
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล, ประเทศหรื อองค์กำรระหว่ำงประเทศปลำยทำงซึ่งรับข้อมูลส่วนบุคคล
3.3 ควำมมีผลผูกพันทำงกฎหมำยทั้งภำยในและภำยนอกกลุ่มสมำชิกเครื อกิจกำรของ BCR
3.4 กำรนำหลักกำรคุม้ ครองข้อมูลทัว่ ไปมำปรับใช้ เช่น กำรจำกัดวัตถุประสงค์ (Purpose Limitation), กำร
ใช้ขอ้ มูลอย่ำงน้อยที่สุด (Data Minimization), กำรจำกัดระยะเวลำในกำรจัดเก็บข้อมูล (Limited
Storage Periods), คุณภำพของข้อมูล (Data Quality), กำรคุม้ ครองข้อมูลผ่ำนกำรออกแบบและโดย
ปริ ยำย (Data Protection by Design and by Default), ฐำนกฎหมำยในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
(Lawful Basis for Processing), กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตำมมำตรำ 26 ของพ.ร.บ.คุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Processing of Special Categories of Personal Data), มำตรกำรในกำร
รับประกันควำมปลอดภัยของข้อมูล และเงื่อนไขในกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภำยนอก
ที่ไม่ใช่สมำชิกเครื อกิจกำร (Requirements in Respect of Onward Transfers to Bodies not Bound by
the Binding Corporate Rules)
3.5 สิ ทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลอันเกี่ยวเนื่องกับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และช่องทำงใน
กำรใช้สิทธิน้ นั รวมถึงสิ ทธิที่จะร้องเรี ยนต่อบริ ษทั คณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและกำร
ฟ้องร้องคดีต่อศำลที่มีอำนำจ สิ ทธิในกำรได้รับกำรเยียวยำ และสิ ทธิในกำรได้รับค่ำเสี ยหำยอันเกิดจำก
กำรละเมิด BCR
3.6 ควำมยินยอมรับผิดโดยผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็ นสมำชิก
เครื อกิจกำรซึ่งตั้งอยูใ่ นประเทศไทย ในกรณี ที่เกิดเหตุละเมิด BCR โดยสมำชิกเครื อกิจกำรซึ่งไม่ได้
ตั้งอยูใ่ นประเทศไทย ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ตอ้ งรับผิด
บำงส่วนหรื อทั้งหมด หำกพิสูจน์ได้ว่ำสมำชิกเครื อกิจกำรมิได้มีส่วนรับผิดชอบกับเหตุกำรณ์ที่
ก่อให้เกิดควำมเสี ยหำย
3.7 กำรแจ้งเนื้อหำของ BCR (โดยเฉพำะข้อ 3.4 - ข้อ 3.6) ให้แก่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลรับทรำบเพิ่มเติม
จำกกำรแจ้งรำยละเอียดตำมมำตรำ 23 และมำตรำ 25 ตำม พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
3.8 หน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล หรื อ Data Protection Officer (DPO) ที่ได้รับมอบหมำย
ตำมมำตรำ 41 พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรื อบุคคล/นิติบคุ คลที่ได้รับมอบหมำยให้
ตรวจสอบกำรดำเนินกำรตำม BCR ของสมำชิกเครื อกิจกำร, กำรฝึ กอบรม, กำรรับเรื่ องร้องเรี ยน
3.9 กระบวนกำรรับเรื่ องร้องเรี ยน
3.10กลไกภำยในกลุ่มสมำชิกเครื อกิจกำรสำหรับกำรรับประกันกำรดำเนินกำรตำม BCR ซึ่งต้องมี
องค์ประกอบอย่ำงน้อยดังนี้ กำรตรวจสอบกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Audit) และ
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วิธีกำรในกำรรับประกันกำรดำเนินกำรเชิงแก้ไขเพื่อคุม้ ครองสิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล โดย
บุคคลที่ได้รับมอบหมำยตำมข้อ 3.8 (DPO) และคณะกรรมกำรกลุ่มสมำชิกเครื อกิจกำรจะต้องรับทรำบ
ผลกำรตรวจสอบข้ำงต้น รวมถึงจัดเตรี ยมให้บริ ษทั คณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลสำมำรถ
ตรวจสอบผลกำรตรวจสอบข้ำงต้นได้
3.11กลไกกำรรำยงำนและบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงเนื้อหำของ BCR และกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำวไปยังบริ ษทั คณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
3.12กลไกกำรให้ควำมร่ วมมือกับบริ ษทั คณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในกำรรับประกันกำร
ดำเนินกำรตำม BCR ของสมำชิกเครื อกิจกำร เช่น กำรจัดเตรี ยมผลกำรตรวจสอบให้บริ ษทั
คณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลสำมำรถตรวจสอบได้
3.13กลไกในกำรรำยงำนไปยังบริ ษทั คณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งข้อบังคับทำงกฎหมำยที่
สมำชิกเครื อกิจกำรที่ต้งั อยูใ่ นประเทศปลำยทำงต้องปฏิบตั ิตำมอันอำจก่อให้เกิดผลกระทบอย่ำงมี
นัยสำคัญต่อหลักประกันที่ได้ให้ไว้ตำม BCR
3.14จัดกำรฝึ กอบรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมำะสม ให้แก่พนักงำนหรื อบุคคลที่เข้ำถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลเป็ นประจำหรื อตลอดเวลำ
4) นอกเหนือจำก BRC แล้ว บริ ษทั อำจยอมรับให้มำตรกำรคุม้ ครองที่เหมำะสมอื่น ๆ ที่สำมำรถบังคับสิ ทธิ
ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตำมที่บริ ษทั คณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลอำจมีกำรกำหนดขึ้น
ได้แก่ ข้อสัญญำมำตรฐำน หรื อจรรยำบรรณและจริ ยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ หรื อคำรับรอง ซึ่ งเป็ น
เงื่อนไขที่ทำให้บริ ษทั สำมำรถส่ งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลำยทำงได้ แม้ว่ำประเทศ
ปลำยทำงนั้นจะไม่มีมำตรฐำนกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ โดยอำจเลือกใช้แนวทำงตำมข้อ 4.1
ถึงข้อ 4.3 ดังต่อไปนี้
4 ข้ อสัญญามาตรฐาน (Standard Data Protection Clauses)
บริ ษทั นำข้อสัญญำมำตรฐำน (Standard Contractual Clauses) มำใช้เพื่อให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลถูกถ่ำยโอนอย่ำงที่
ควรจะเป็ น เพื่อให้กำรให้บริ กำร รวมถึงกำรรักษำมำตรฐำนและกำรปรับปรุ งบริ กำรให้เป็ นไปโดยถูกต้องตำมกฎหมำย
อย่ำงไรก็ตำม ข้อสัญญำคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องมีกำรกำหนดหน้ำที่ทำงสัญญำเกี่ยวกับกำรส่งข้อมูลส่วนบุคคลไป
ยังต่ำงประเทศตลอดจนกำรโอนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเจ้ำข้อมูลส่วนบุคคลสำมำรถใช้สิทธิของตนเองในกำรส่งหรื อโอน
ข้อมูลส่วนบุคคลไปหน่วยงำนในต่ำงประเทศได้ โดยต้องมีมำตรกำรคุม้ ครองที่เหมำะสม ดังนี้
4.1. ในกำรตกลงส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผูร้ ับกำรส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็ นผูค้ วบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่อยูใ่ นประเทศปลำยทำงหรื อที่เป็ นองค์กำรระหว่ำงประเทศ จะต้องมีรำยละเอียดเกี่ยวกับ
4.1.1 บริ ษทั ในฐำนะผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลที่ส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้ำที่จะต้องดำเนินกำร
ดังต่อไปนี้
1. รับรองว่ำกำรเก็บรวบรวม ประมวล ส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลเป้นไปโดยชอบด้วยพรบ. คุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
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2. พิจำรณำว่ำผูร้ ับโอนข้อมูลส่วนบุคคลสำมำรถปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดตำมที่ระบุในนโยบำยนี้ได้
3. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งใช้บงั คับอยูใ่ น
ประเทศปลำยทำงหรื อบังคับแก่องค์กำรระหว่ำงประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคล
4. ตอบคำถำมของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลหรื อหน่วยงำนรัฐเกี่ยวกับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยผูร้ ับ
กำรส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคล
5. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ ทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็ นสิ ทธิเกี่ยวกับควำมรับผิดและสิ ทธิของบุคคลที่สำม
แก่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
6. ร่ วมรับผิดกับผูร้ ับกำรส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลในกรณี ที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับควำมเสี ยหำยจำก
กำรฝ่ ำฝื นข้อกำหนด
7. ร่ วมกับผูร้ ับกำรส่งหรื อผูร้ ับโอนในกำรระงับข้อพิพำทที่เกิดขึ้นโดยเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลหรื อหน่วยงำนรัฐ
เกี่ยวกับกำรประมวลผข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้วิธีกำรระงับข้อพิพำทโดยกำรไกล่เกลี่ยซึ่งไม่ได้มีผลบังคับผูกพันทำง
กฎหมำย
8. ในกรณี ที่ผรู ้ ับกำรส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลฝ่ ำฝื นหน้ำที่ตำมที่ได้กำหนดในข้อ 6.2 บริ ษทั มีสิทธิที่จะพักกำร
ส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผูร้ ับกำรส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลจนกว่ำกำรฝ่ ำฝื นจะได้รับกำรแก้ไขหรื อข้อกำหนด
ดังกล่ำวถูกยกเลิก
4.1.2 บุคคลผูร้ ับส่งหรื อรับโอนข้อมูลส่วนบุคคล ในฐำนะผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้ำที่จะต้องดำเนินกำร
ดังต่อไปนี้
1. กำหนดว่ำมีกำรจัดมำตรกำรคุม้ ครองควำมมัน่ คงปลอดภัยที่เหมำะสมตำมำตรฐำนขั้นต่ำที่กำหนดตำม พรบ.
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
2. ดำเนินกำรให้บคุ คลภำยนอกที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น รักษำควำมลับของข้อมูลส่วนบุคคล
3. รับรองว่ำตนไม่มีเหตุอนั ควรจะเชื่อได้ว่ำมีกฎหมำยใดที่ขดั ขวำงมิให้สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ
ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลตำมข้อกำหนดนี้ได้
4. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตมวัตถุประสงค์ที่กำหนดเท่ำนั้น
5. แจ้งให้บริ ษทั ได้ทรำบถึงส่วนงำนภำยในองค์กรซึ่งมีหน้ำที่ในกำรตอบสนองต่อคำร้องเกี่ยวกับกำรประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลและจะใหเควำมร่ วมมือกับบริ ษทั โดยสุ จริ ต
6. ส่งอุปกรณ์ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้ตรวจสอบ ในกรณี ที่ได้รับกำรร้องขอจำกบริ ษทั
7. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยสอดคล้องกับ พรบ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
8. ร่ วมรับผิดกับบริ ษทั ในกรณี ที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับควำมเสี ยหำยจำกกำรฝ่ ำฝื นข้อกำหนด
9. ร่ วมกับบริ ษทั ในกำรระงับข้อพิพำทที่เกิดขึ้นโดยเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลหรื อหน่วยงำนรัฐเกี่ยวกับกำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้วิธีกำรระงับข้อพิพำทโดยกำรไกล่เกลี่ยซึ่งไม่ได้มีผลบังคับผูกพันทำงกฎหมำย
4.2 ในกำรตกลงส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อยูใ่ นประเทศปลำยทำงหรื อ
ที่เป็ นองค์กำรระหว่ำงประเทศ จะต้องมีรำยละเอียดเกี่ยวกับ ข้อสัญญำที่กำหนดให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลสำมำรถบังคับ
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สิ ทธิของตนต่อบริ ษทั ผูร้ ับกำรส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็ นผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และผูป้ ระมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลช่วง และ
4.2.1 บริ ษทั ในฐำนะผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้ำที่จะต้อง
ดำเนินกำรดังต่อไปนี้
1. รับรองว่ำกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งหมำยรวมถึงกำรส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
เป็ นไปโดยสอดคล้องกับพรบ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
2. รับรองว่ำผูร้ ับกำรส่งหรื อรับโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกส่งหรื อโอน
ตำมคำสั่งของบริ ษทั ในฐำนะผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตำมกฎหมำยที่บงั คับใช้แก่กรณี และข้อกำหนดนี้
3. รับรองว่ำผูร้ ับกำรส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะจัดหำมำตรกำรคุม้ ครองควำมมัน่ คงปลอดภัยที่
เหมำะสมตำมมำตรฐำนขั้นต่ำที่กำหนดตำมมำตรำ 37 (1) พรบ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
4. รับรองว่ำจะมีกำรจัดหำมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยเพื่อป้องกันคุม้ ครองมิให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่ถูก
ส่งหรื อโอนสู ญหำยโดยอุบตั ิเหตุหรื อโดยกำรกระทำโดยมิชอบ หรื อกำรถูกทำลำยโดยอุบตั ิเหตุหรื อกำรกระทำ
โดยมิชอบ กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไข กำรถูกเปิ ดเผย หรื อกำรเข้ำถึงโดยมิชอบ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณี ที่เป็ นกำร
ส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลผ่ำนระบบโครงข่ำย (Transmission of Data over a Network) และกำรประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบด้วยกฎหมำยใด ๆ
5. รับรองว่ำจะมีกำรปฏิบตั ิตำมำตรกำรคุม้ ครองควำมปลอดภัยของข้อมูล
6. รับรองว่ำเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับกำรแจ้งว่ำมีกำรส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง
ประเทศปลำยทำงหรื อองค์กำรระหว่ำงประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลในกรณี ที่เป็ นกำรส่งหรื อโอนข้อมูลส่วน
บุคคลที่มีควำมอ่อนไหวตำมำรตรำ 26 พรบ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
7. ดำเนินกำรส่งกำรแจ้งเตือนที่ได้รับจำกผูร้ ับกำรส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริ ษทั
คณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณี ที่บริ ษทั ตัดสิ นใจว่ำจะส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป หรื อ
ยกเลิกพักกำรส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคล
8. ส่งบทสรุ ปรำยละเอียดของกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วง
9. ร่ วมกับบริ ษทั รับผิดต่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับควำมเสี ยหำยจำกกำรไม่ปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ที่
กำหนดในข้อกำหนดนี้ซ่ ึงไม่ว่ำจะเป็ นกำรกระทำของบริ ษทั หรื อผูร้ ับสิ ทธิกำรส่งหรื อรับโอน
10. ในกรณี ที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สำมำรถเรี ยกร้องค่ำเสี ยหำยจำกบริ ษทั ตำมข้อกำหนดได้
เนื่องจำกบริ ษทั ไม่สำมำรถถูกติดตำมตัวได้หรื อล้มละลำย เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลสำมำรถเรี ยกค่ำเสี ยหำยได้จำก
กำรผูร้ ับกำรส่งหรื อรับโอนข้อมูลส่วนบุคคล
11. บริ ษทั จะส่งสำเนำของข้อกำหนดนี้ให้บริ ษทั คณะกรรมคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรักษำไว้
4.2.2 บุคคลผูร้ ับส่งหรื อรับโอนข้อมูลส่วนบุคคล ในฐำนะผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้ำที่จะต้อง
ดำเนินกำรดังต่อไปนี้

POL-LEG-02
1. รับรองว่ำจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเฉพำะในฐำนะผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและตำมคำสั่ง
ของบริ ษทั เท่ำนั้น ในกรณี ที่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิกำรตำมหน้ำที่ดงั กล่ำวได้ จะแจ้งบริ ษทั ทรำบโดยไม่ชกั ช้ำ ในกรณี
นี้ บริ ษทั สำมำรถพักกำรส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลหรื ออำจยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้
2. รับรองว่ำตนไม่มีเหตุอนั ควรจะเชื่อได้ว่ำมีกฎหมำยใดที่ขดั ขวำงมิให้สำมำรถประมวลผลข้อมูลส่ วน
บุคคลตำมคำสั่งของบริ ษทั และในกรณี ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงกฎหมำยซึ่งจะส่งผลต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำม
ข้อกำหนดนี้ ผูร้ ับกำรส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะแจ้งให้บริ ษทั ทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวโดยไม่ชกั ช้ำ
ในกรณี น้ ี บริ ษทั สำมำรถพักกำรส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลหรื ออำจยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้
3. รับรองว่ำตนได้จดั หำมำตรกำรคุม้ ครองควำมมัน่ คงปลอดภัยที่เหมำะสมตำมมำตรฐำนขั้นต่ำที่
กำหนดตำมมำตรำ 37 (1) ของพรบ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 แล้ว
4. แจ้งให้บริ ษทั ทรำบโดยไม่ชกั ช้ำเกี่ยวกับคำร้องให้เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยหน่วยงำนของรัฐที่มี
อำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย เว้นแต่ กรณี ไม่สำมำรถแจ้งได้เนื่องจำกมีกฎหมำยห้ำม เช่น เป็ นข้อห้ำมตำมกฎหมำย
อำญำเพื่อรักษำควำมลับของกำรดำเนินกระบวนกำรสื บสวนสอบสวน กำรเจ้ำถึงข้อมูลหรื อโดยกำรกระทำที่มิ
ชอบ และคำร้องที่ได้รับจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงโดยไม่มีกำรตอบสนองต่อคำร้องดังกล่ำว
5. สอบถำมบริ ษทั ถึงกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งถูกส่งหรื อโอน
6. ส่งอุปกรณ์ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้ตรวจสอบ ในกรณี ที่ได้รับคำร้องขอจำกบริ ษทั
7. ส่งบทสรุ ปรำยละเอียดเกี่ยวกับมำตรกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนสำเนำสัญญำให้บริ กำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วงโดยลบส่วนที่เป็ นข้อมูลเชิงพำณิ ชย์ออก แต่มีกำรเติมรำยละเอียดเกี่ยวกับ
มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยเข้ำไปแทนในกรณี ที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สำมำรถดำเนินกำรให้ได้รับ
รำยละเอียดดังกล่ำวจำกบริ ษทั ได้
8. แจ้งบริ ษทั ให้ทรำบถึงกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วงและได้รับควำมยินยอม
9. ร่ วมกับบริ ษทั รับผิดต่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับควำมเสี ยหำยจำกกำรไม่ปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ที่
กำหนดในข้อกำหนดนี้ซ่ ึงไม่ว่ำจะเป็ นกำรกระทำของบริ ษทั หรื อผูร้ ับกำรส่งหรื อรับโอน
10. กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วงจะเป็ นไปตำมข้อกำหนดนี้
11. ส่งสำเนำสัญญำประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วงให้กบั บริ ษทั
12. ในกรณี ที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิของตนเพื่อเรี ยกร้องค่ำสิ นไหมทดแทนหรื อค่ำเสี ยหำยจำก
ผูร้ ับกำรส่งหรื อรับโอนข้อมูลส่วนบุคคล ผูร้ ับกำรส่งหรื อรับโอนข้อมูลส่วนบุคคลตกลงว่ำจะระงับข้อพิพำท
ดังกล่ำวโดยกำรไกล่เกลี่ยซึ่งมีควำมเป็ นอิสระหรื อโดยองค์กรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (ถ้ำมี)
5. จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ (Code of Conduct)
บริ ษทั จะนำส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อผูร้ ับโอนได้ลงนำมในข้อปฏิบตั ิซ่ ึงได้รับกำรอนุมตั ิจำกเจ้ำพนักงำน
โดยข้อปฏิบตั ิที่กำหนดหน้ำที่ของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในต่ำงประเทศจะต้องมี
รำยละเอียดของมำตรกำรที่เหมำะสมในกำรคุม้ ครองสิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งถูกนำไปประมวลผล ตลอดจน
โอนข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ขอ้ ปฏิบตั ิดงั กล่ำวจะต้องมีผลบังคับได้ต่อเจ้ำข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง บริ ษทั จะนำจรรยำบรรณ
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และจริ ยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ ที่ยึดมัน่ ในเจตนำรมณ์ของกำรดำเนินธุรกิจอันตั้งอยูบ่ นพื้นฐำนของกำรบริ หำรจัดกำรตำม
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยยึดมัน่ ต่อคุณธรรมและจริ ยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ มีควำมโปร่ งใส ตรวจสอบได้ และ
ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำย เพื่อให้เกิดกำรป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงเหมำะสมและเป็ นไป
ตำมที่กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
6 คารับรอง (Certification Mechanism)
บริ ษทั จะใช้คำรับรองที่ได้รับกำรยอมรับโดยบริ ษทั คณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งประกอบกับ
คำมัน่ สัญญำที่มีผลบังคับผูกพันผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในต่ำงประเทศ ที่จะปรับใช้
มำตรกำรที่เหมำะสมเกี่ยวกับสิ ทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล เพือ่ แสดงให้เห็นว่ำมีกำรป้องกันที่เหมำะสมในกำรถ่ำยโอน
ข้อมูลส่วนบุคคลในระดับสำกล
7. วันที่มีผลบังคับใช้
นโยบำยฉบับ นี้ ได้รั บ อนุ มั ติ จ ำกคณะกรรมกำรบริ ษัท ในวัน ที่ 13 มกรำคม 2565 และมี ผ ลบั ง คับ ใช้ ใ น
วันที่ 13 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 เป็ นต้นไป ผูใ้ ดฝ่ ำฝื นจะถูกดำเนินกำรลงโทษตำมข้อบังคับกำรทำงำนของบริ ษทั

