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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

คณะกรรมการของบริษัทเห็นถึงความส าคัญ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย 
คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติอนุมัติรับรองและออกประกาศบริษัทเรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี้ขึ้น เพื่อก าหนด
กรอบ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกระบวนการต่างๆของบริษัท ไม่ ให้กระทบสิทธิของเจ้าของข้อมูลมากเกินไป โดย
รับประกันให้ เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลและบริหารจัดการการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว ให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่ระบุไว้
โดยหน่วยงานก ากับดูแล และเพื่อให้พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทยึดถือและปฏิบัติตามให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) และมาตรฐานที่ก าหนดไว้  

ข้อ 1 ประกาศและผลบงัคับใช้ของประกาศ 

ประกาศฉบบันี้เรียกว่า“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 

ข้อ 2     คู่มือและค าแนะน าในการปฏิบัติตามประกาศ 

โดยอาศัยอ านาจของประกาศบริษัทฉบับนี้ บริษัทอาจพิจารณาก าหนดและประกาศคู่มือการปฏิบัติงานโดยละเอียด เพื่อ 
ก าหนดแนวทางการปฏบิัติตา่งๆ ด้วยจุดประสงค์รับประกันความสมบูรณ์ ถูกต้อง และครบถ้วนในการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลให้ถูกต้องเพิ่มเติม โดยให้คู่มือการปฏิบัติงานดังกลา่วมีผลบังคับสมบูรณ์เช่นเดียวกนักับประกาศฉบับนี้ 

ข้อ 3 โครงสร้างการบริหารจัดการและก ากับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

เพื่อให้การก ากับดูแลและบริหารจัดการด้านการคุ้มครองการประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล ให้สมบูรณ์ถูกต้องสอดคล้องกับ
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทก าหนดจัดตั้งโครงสร้างดังต่อไปนี้ 

3.1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดทิศทางและการก ากับดูแลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  

ในภาพรวมของบริษัทและบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดจากการประมวลผลข้อมู ลส่วนบุคคล โดยมี

บทบาทหลักในการตรวจสอบและอนุมัติทุกนโยบายย่อยและคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคล 

3.2. ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (CEO) รับผิดชอบโดยตรงในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานการประมวลผลข้อมูลส่วน

บุคคลโดยรวมของบริษัทผ่านการก ากับดูแลและการรายงานของหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้การมอบหมายและการชี้น าของคณะกรรมการบริษัท  

3.3. เพื่อการก ากับดูแลการปฏิบัติงานประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามนโยบายและกฎหมาย บริษัทได้

ก าหนดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้รูปแบบโครงสร้าง 3 Lines of Defense ดังนี้ 

 1st Line of Defense: Risk Owner ได้แก่ ประธาน หรือหัวหน้าฝ่าย/หน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง

ในการก ากับดูแลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานภายในหน่วยงานของตน ให้ถูกต้องและสอดคล้อง

กับนโยบายและกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
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 2nd Line of Defense: Risk Control ก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะท างานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data 

Protection Working Committee) ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ายที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ใน

บริษัท ท างานร่วมกับหน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) โดยการท างานของคณะกรรมการ มี

ความเป็นไปอิสระภายใต้หลักการ maker-checker ดังนั้น กรณีการตรวจสอบการท างานฝ่ายงานใด หัวหน้าฝ่าย

งานดังกล่าวย่อมไม่มีสิทธิในการแทรกแซงหรือให้ค าแนะน าใด โดยให้ด าเนินการรายงานโดยตรงไปยัง ประธาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร 

 3rd Line of Defense: Risk Assurance ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งมีหน้าที่ก ากับ 

ดูแลและตรวจสอบการด าเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของทุกหน่วยงานอีก 

3.4. บริษัทก าหนดให้มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไป

ตามนโยบายและมาตรฐานการคุ้มครองการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในทุกส่วน โดยจัดให้มีทรัพยากรที่จ าเป็น ทั้ง

ในแง่ของระบบงานบุคลากร และงบประมาณ  

ข้อ 4  การประเมินและบริหารจดัการความเสี่ยงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

4.1. บริษัทก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อตรวจสอบความพร้อมและความ

ถูกต้อง ในการประมวลผลข้อมูลตามกฎหมายในภาพรวมขององค์กร (Enterprise Risk Management) อย่างน้อย 

ปีละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มเติมรูปแบบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากที่ได้ประเมินไว้ 

ภายใต้หลักการที่ก าหนดให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงสร้างการก ากับดูแล มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  

ในกระบวนการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายในหน่วยงานของตน 

รวมถึง การติดตามและรายงานผลด้านความเสี่ยงให้แก่หน่วยงานก ากับดูแลตามที่ก าหนดไว้และรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

4.2. บนพื้นฐานการประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร ส าหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมี

ผลกระทบถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งอาจน าไปสู่การเสียประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีนัย ส าคัญของ

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือที่จะท าให้เจ้าของข้อมูลไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้ บริษัทก าหนดให้

มีการจัดท าการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ Data Processing Impact Assessment 

เพิ่มข้ึน ก่อนการตัดสินใจด าเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกรณีดังกล่าว  

4.3. ในการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทด าเนินการภายใต้หลักการ ดังนี้ 

1) มีการอธิบายรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว ซึ่งระบุถึงขอบเขตการประเมินผล วัตถุประสงค์ความ

จ าเป็นในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว  
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2) มีกระบวนการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ได้แก่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน

บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยจัดท ากระบวนการปรึกษาหารือทั้งภายในและภายนอกองค์กร  

3) มีค าอธิบายที่ชัดเจนเก่ียวกับความจ าเป็นและความได้สัดส่วนของการประมวลผลข้อมูล  

4) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลโดยค านึงถึง “ความน่าจะเป็น” 

(likelihood) และ “ความรุนแรงของผลกระทบ” (severity)  

5) รายละเอียดมาตรการในการลดความเสี่ยงที่ระบุไว้ ทั้งนี้ มีการจดบันทึกและจัดท ารายงานการประเมินอย่างเป็น

ขั้นตอน 

ข้อ 5 การสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบาย 

บริษัทให้ความส าคัญต่อการสื่อสารนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
ให้แก่พนักงานของบริษัท โดยได้มีการสื่อสารผ่านทุกช่องทางการติดต่อกับพนักงาน โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มี
สาระส าคัญและกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลรวมของบริษัท 

ข้อ 6 การก ากับดูแลและตรวจสอบ 

บริษัทได้ก าหนดให้มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้หลักการ 
ดังนี ้

6.1. ก าหนดให้คณะท างานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท าหน้าที่หลักในการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย 

และมาตรการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่

บริษัทก าหนด และการรายงานผลการติดตามและตรวจสอบต่อประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือกรณีมีการละเมิดอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจ หรือชื่อเสียงของบริษัท 

6.2. ก าหนดให้มีแผนการตรวจสอบด้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบ

ด้านความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือ ทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงอันส าคัญในบริษัท  

6.3. กรณีที่ตรวจพบการฝ่าฝืนนโยบายและมาตรการการคุ้มครองการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คณะท างานคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน ก ากับดูแลหลัก รวมถึงท าหน้าที่ตรวจสอบจนทราบข้อเท็จจริง 

หากพบว่าเกิดการฝ่าฝืนหรือละเมิดนั้นจริง คณะท างานจะเสนอไปยังประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (CEO) หรือ

กรรมการ แล้วแต่ความรุนแรงของการละเมิด และต าแหน่งของผู้ที่กระท าผิดเพื่อพิจารณาก าหนดมาตรการลงโทษ

ตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ ตามการลงโทษทางวินัยตามระเบียบบริหารงานบุคคลต่อไป 
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ข้อ 7 การจัดท าบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Report of Processing) และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงานภายนอก (Information Disclosure Policy) 

บริษัทก าหนดมาตรฐานและระเบียบวิธปีฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล โดยจัดระดับความลบัของข้อมูล 
ดังกล่าวเปน็ “ข้อมูลความลบัทีสุ่ด (Strictly Confidential)” ภายใต้หลักการในการรักษาความลับของบริษัท โดย 
ด าเนินการบริหารจัดการข้อมูลดังกล่าวภายใต้หลักการ ดังนี้ 

7.1. ก าหนดให้แต่ละฝ่ายงานหรือหน่วยงานที่มีหนา้ที่ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้รบัผดิชอบในการจัดท า

บันทึกรายการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล และปรับปรุงรายการการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ 

รวมทั้งระบุข้อก าหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้พนกังานภายในฝา่ยงานของตนรับทราบ เพื่อให้มั่นใจ

ว่า พนักงานดงักล่าวตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสทิธิของเจ้าของข้อมูล รวมถึงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยของข้อมูลทั้งหมดนั้น 

7.2. บริษัทก าหนดนโยบายให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดด าเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ควบคุม

การเข้าถึงและบันทึกการเข้าถึงได้มากกว่าการจัดเก็บข้อมูลเปน็กระดาษ ในกรณีใช้ข้อมูลส่วนบคุคลในรูปแบบของ

กระดาษ ได้มีการจัดท าบันทึกการใช้ข้อมูลและมีนโยบาย Clean Desk โดยหา้มน ากระดาษที่มขี้อมูลส่วนบุคคลไป

ใช้ซ้ า (Recycled) และก าหนดให้มีการจัดเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยและก าหนดระยะเวลาการเก็บข้อมูลดังกล่าว 

และหากมีการเคลื่อนย้ายข้อมูลดังกล่าว ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการตามกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ของข้อมูล  

7.3. ในกรณีที่มีความจ าเปน็ต้องส่งตอ่หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกองค์กร บริษัทได้ก าหนดให้มี

การด าเนินการ ดงันี ้

 มีการตรวจสอบความจ าเป็น รวมถึงความเสี่ยงในการสง่ต่อข้อมูลส่วนบุคคลและความน่าเชื่อถือของผู้รับข้อมูล

ส่วนบุคคลดังกลา่วก่อน  

 การส่งต่อหรือเปิดเผยแต่ละคร้ังต้องได้รับความยนิยอมจากผูบ้ังคับบัญชาตามอ านาจการอนุมัต ิ 

 ก าหนดให้พนักงานทุกคน และทุกหน่วยงานมีหน้าที่การบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล การส่ง

ต่อเปิดเผยข้อมูลออกไปนอกองค์กรดังกล่าว  

 พนักงานผู้เปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูล ต้องปฏิบัติตามช่องทางและวิธีการส่งต่อหรือเปิดเผยข้อมูลที่บริษัท ก าหนด

เพื่อให้มีความเสี่ยงด้านความมัน่คงปลอดภัยน้อยที่สุด รวมถึงหลีกเลี่ยงการส่งผา่นช่องทางส่วนตัวที่ไมส่ามารถ

ควบคุมได ้

 ก าหนดให้มีการลงนามในสัญญา หรือข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระหวา่งบริษทัและ

บุคคลภายนอกดังกล่าว เพื่อก าหนดเงื่อนไขข้อก าหนดสิทธิและหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ระหว่างคู่สัญญา และรับประกัน ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลดังกลา่ว 
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ข้อ 8 การก าหนดระยะเวลาการรักษาข้อมูล (Data Retention Guideline) 

8.1. บริษัทได้ก าหนดกรอบการพิจารณาระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (Data Retention Guideline) 

โดย พิจารณาตามหลักการความจ าเป็นเปน็ส าคัญภายใต้กรอบการพิจารณาความจ าเปน็ ดังนี้ 

 หากมีระยะเวลาตามกฎหมาย ระบุชัดเจนให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใดไว้เป็นระยะเวลานานเท่าใด 

บริษัทก าหนดให้มีการจัดเก็บตามก าหนดเวลานั้น และในกรณีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใดอยู่ภายใต้

เกณฑ์การเก็บรักษาของกฎหมายที่แตกต่างกัน บริษัทก าหนดกรอบการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็น

ระยะเวลาตามกรอบเวลาสูงสุดที่กฎหมายทั้งหมดก าหนดไว้  

 กรณีเป็นการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากความจ าเป็นที่พิจารณาโดยอาศัยความสัมพันธ์ต่างๆ ที่บริษัทมีกับ

เจ้าของข้อมูล เช่น ด้วยฐานสัญญาให้เก็บข้อมูลไว้เท่าที่จ าเป็นเพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ในสัญญา ก าหนด

ระยะเวลา ในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวตลอดระยะเวลาการให้บริการ หรือตราบเท่าที่จะมีการยกเลิกสัญญา 

หรือความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีระยะเวลาแน่นอนหรือไม่ก็เป็นได้ แต่ต้องมีการก าหนดกรอบระยะเวลา

การเก็บรักษาที่ชัดเจนแน่นอนซึ่งคาดหมายได้โดยเจ้าของข้อมูล  

 กรณีเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์อันชอบธรรม ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ตามกรอบที่เหมาะสมเพื่อ

การใช้สิทธิในแต่ละกรณีดังกล่าว เช่น ตามระยะเวลาอายุความ กรณีการฟ้องร้องต่อสู้สิทธิต่างๆ ทั้งนี้ หลักการ

ส าคัญที่ได้พิจารณาคือ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต้องไม่กระทบสิทธิของเจ้าของข้อมูลมากเกิน

สมควร และบริษัทได้ก าหนดให้สิทธิเจ้าของข้อมูลในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยฐาน

ดังกล่าวได้ตามสิทธิที่มี 

 กรณีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานความยินยอมให้เก็บข้อมูลได้ ตราบเท่าที่เจา้ของข้อมูลยังไม่ได้

ใช้สิทธิในการถอนความยินยอม ซึ่งเป็นสิทธิอิสระที่เจ้าของข้อมูลสามารถด าเนินการได้ ตลอดระยะเวลาตาม

สิทธิที่ตนเองมี และบริษัทเคารพสิทธิในการตัดสินใจดังกล่าว 

 กรณีข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทประมวลผลเปน็ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติ 

สุขภาพการรักษาพยาบาล หรือข้อมูลชีวภาพอื่นๆ บริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการบริหารจัดการ และ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรฐานที่สูงขึน้ โดยเฉพาะระยะเวลาในการท าลายข้อมูลดงักล่าว และจ ากัด

เวลาให้มีการลบหรือท าลายในทนัทีที่หมดความจ าเป็น 

8.2. เมื่อพ้นระยะเวลาเก็บรักษาข้อมลูส่วนบุคคลตามกรอบที่ก าหนดไว้แล้ว บริษทัจะลบท าลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกลา่ว หรือ

ด าเนินการท าให้ข้อมูลกลายเป็นข้อมูลนิรนามขึน้อยู่กับลักษณะของข้อมูล ซึ่งบริษัทก าหนดรอบในการท าลายเอกสารที่

ครบก าหนดความจ าเป็นเปน็รายปีปฏิทนิ ทั้งนี้ ส าหรับการท าลายข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบกระดาษ บริษัทก าหนดให้ผู้ให้

บริการภายนอกเป็นผู้ด าเนนิการดังกล่าว โดยงรับประกันการจดัท าข้อตกลงและเงื่อนไขการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

และได้รับการประกันความสมบรูณ์ในการท าลายเอกสารดังกล่าว นอกจากนี้ ส าหรับ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ด าเนนิการ
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ท าลายทางเทคนิคอย่างเหมาะสม และหากมีการบันทึกข้อมูลดังกล่าวในอุปกรณ์หรือเครื่องมืออ่ืน เช่น USB หรือ

คอมพิวเตอร์ใดๆ ได้ใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการท าลายขอ้มูลดังกล่าวทัง้หมด ตามบนัทกึรายการการประมวลผล

ข้อมูลที่มีการจัดเก็บไว ้

8.3. ส าหรับกระบวนการในการบริหารจัดการเอกสาร บริษัทก าหนดกระบวนการ ดังนี้ 

 ฝ่ายงานที่รับผิดชอบข้อมูลและเอกสารดังกล่าว มีหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารที่ถึงก าหนดเคลื่อนย้ายหรือท าลาย

ตามนโยบายการเก็บรักษาที่ได้ประกาศไว้  

 เมื่อถึงก าหนดระยะเวลาการเคลื่อนย้ายหรือท าลาย ฝ่ายนั้นต้องปิดกล่องผนึกพร้อมลงวันที่  และแจ้งส่งกล่อง 

เอกสารดังกล่าวเพื่อให้ฝ่ายบริหารส านักงาน ซึ่งจะท าหน้าที่เพียงการบริหารจัดการการเข้า-ออกของเอกสาร  

 กรณีการเคลื่อนย้ายเอกสารไปโกดัง หรือการท าลายเอกสารได้ก าหนดให้มีตัวแทนของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น

เจ้าของข้อมูล และฝ่ายบริหารส านักงานไปร่วมในการด าเนินการดังกล่าว โดยรับผิดชอบจัดท าบันทึกและสารบัญ 

ระบบ เอกสารร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามเอกสารดังกล่าว 

 การท าลายเอกสารโดยผู้ให้บริการภายนอก ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการโดยรับประกันความสมบูรณ์และการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล โดยมีการจัดท าสัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างบริษัทและผูใ้ห้บริการ

ภายนอก 

ข้อ 9 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล   

9.1. บริษัทก าหนดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้หลักการป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ 

เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ ภายใต้กรอบการรับประกัน ดังนี้ 

 ข้อมูลทั้งหมดจะได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ (Confidentiality) โดยถือว่าข้อมูลส่วน

บุคคลทั้งหมดโดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวเป็นข้อมูลความลับสูงสุด  

 ข้อมูลทั้งหมดต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้เป็นไปตามข้อมูลที่ทางผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลดังกล่าว

ขึ้นมา โดยไม่เกิดการแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต (Integrity)  

 ข้อมูลต้องมีความพร้อมใช้งานได้ทันทีที่ต้องการ (Availability)  

9.2. บริษัทก าหนดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้าน

การบริหารจัดการผ่านโครงสร้างการจัดตั้งที่ก าหนดขึ้น มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทาง

กายภาพ ภายใต้หลักการในการควบคุมเงื่อนไขการเข้าถึงและเข้าใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละระดับข้อมูลผ่านระบบ 

Authorization Matrix ตาม Role-Based การจัดการระบบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง

การเปลี่ยนแปลง การลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วน

บุคคลอ่อนไหว 
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9.3. บริษัทก าหนดให้มีการบันทึกและจัดเก็บหลักฐาน (logs) ของการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนต่างๆ 

โดยก าหนดให้ (1) หัวหน้าฝ่ายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบท าการสอบทานบันทึก Log ของพนักงานภายใต้

ก ากับดูแลของฝ่ายหรือหน่วยงานของตนตรวจความผิดปกติของ Log อย่างสม่ าเสมอ และ (2) ให้คณะท างาน

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตรวจสอบ Log ดังกล่าวตามล าดับ Line of Defenses ที่เก่ียวข้อง 

9.4. ในการด าเนินการควบคุมและบริหารจัดการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด บริษัทก าหนดให้ทุกหน่วยงาน

ต้องด าเนินการภายใต้กรอบ Maker-Checker และมีการตรวจสอบ ทดสอบประสิทธิภาพในการท างานของมาตรการ

และกลไกต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ  

9.5. กรณีที่บริษัทใช้เครื่องมืออุปกรณ์ หรือทรัพย์สินสารสนเทศในการเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของ

ข้อมูลไม่ว่ากลุ่มใดก็ตาม บริษัทได้ด าเนินการจัดท าทะเบียนทรัพย์สินดังกล่าวให้ครบถ้วน และก าหนดจ ากัดสิทธิหรือ

เงื่อนไขในการใช้ทรัพย์สินสารสนเทศที่เป็นของพนักงานแต่ละคน (BYOD) ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้มีมาตรฐานในการ

รักษาความมั่นคงของข้อมูลส่วนบุคคลในทุกอุปกรณ์ทรัพย์สินสารสนเทศ ทั้งนี้ได้จ ากัดการใช้ BYOD เพื่อการเก็บ

รักษาหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการละเมิดหรือรั่วไหลของข้อมูล

ส่วนบุคคล 

9.6. ก าหนดนโยบายการส ารองข้อมูลส่วนบุคลที่มีความส าคัญทั้งหมด ให้สามารถพร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อ

รับประกันให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาโดยไม่หยุดชะงัก ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการทดสอบข้อมูล

ส ารอง และกระบวนการกู้คืนข้อมูล (Data Recovery) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งหมด ที่มีการประมวลผลมีความถูกต้องครบถ้วนและสามารถใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ ส าหรับการ

ใช้ Data Recovery Site บริษัทจะพิจารณาใช้บริการผู้ให้บริการภายในประเทศไทยเป็นหลักก่อน เพื่อรับประกัน

ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

9.7. บริษัทก าหนดกระบวนการในการควบคุม และรักษาความปลอดภัยของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้

ให้บริการภายนอกอย่างชัดเจน และได้ก าหนดมาตรฐานตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกผู้ให้บริการภายนอก การจัดท า

สัญญา การก าหนดมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ที่ผู้ให้บริการภายนอกอาจเข้าถึง 

โดยจ ากัดการเข้าถึงและการใช้งานเฉพาะเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น และรับประกันการรักษามาตรฐานการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ให้บริการดังกล่าวอาจเข้าถึงให้ได้มาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานของบริษัท 

ทั้งนี้ได้ก าหนดให้มีหน่วยงานเพื่อท าหน้าที่ในการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้บริการภายนอกให้

เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดตามก าหนดระยะเวลาเป็นปกติ โดยหากพบความผิดปกติ หรือการละเมิดให้

ด าเนินการลงโทษผู้ให้บริการ ดังกล่าวทันที โดยรับประกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการให้บริการของ

บริษัท 

9.8. บริษัทก าหนดให้มีการทบทวนนโยบายและมาตรการจัดการและจัดเก็บข้อมูลเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยดังกล่าว 

เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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ข้อ 10 การบริหารจัดการเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

10.1. บริษัทก าหนดให้คณะท างานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและมาตรการในการบริหาร

จัดการเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมัน่คงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดเป็นเหตุละเมิดข้อมูล

ส่วนบุคคล โดยประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ คณะท างานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปน็ผู้ท าหน้าที่รบัแจ้ง

และบริหารจัดการเหตุการณ์ดังกล่าวก่อน และก าหนดให้มีการทบทวนแผนการด าเนนิการดังกล่าวอย่างน้อยปลีะ 

1 คร้ัง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบกับแผนดังกลา่ว 

10.2. กรณีเกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบคุคล คณะท างานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท าหนา้ที่ในการรายงานเหตุการณ์

ดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษทั ทราบเพื่อจัดเตรียมเอกสารรายงานจัดสง่ ให้แก่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล ภายในกรอบระยะเวลาการรายงาน 72 ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุ และให้แจ้งเหตุแก่เจ้าของข้อมูล

ส่วนบุคคล กรณีได้รับผลกระทบ 

10.3. ภายหลังสิน้สุดเหตุละเมิดดังกลา่ว คณะท างานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหนา้ที่ในการตรวจสอบ และสอบทาน

เพื่อพิจารณา Root Cause ของเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อจัดท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททราบ และเพื่อ

เป็นแผนการในการปรับปรุงแก้ไขป้องกันเหตุละเมิดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป  

ข้อ 11 การทบทวนหรือปรับปรุงนโยบาย 

บริษัทก าหนดให้มีการทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ โดย ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ด้วยการ 
พิจารณาจากรายงานการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการคุ้มครองการประมวลผลข้อมูลที่น าเสนอ โดยคณะกรรม 
การตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจบริษัท หรื อกระบวนการ 
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทด าเนินการเพื่อให้นโยบายเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยจะมีการเสนอให้คณะกรรมการ 
บริษัทพิจารณารับรองทุกคร้ังที่มีการทบทวนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

 

 


