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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

คณะกรรมการของบริษทั เห็นถึงความสําคญั ในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลให้เหมาะสมและถูกต้องตาม

กฎหมาย คณะกรรมการบรษิทั จงึได้มมีติอนุมตัิรบัรองและออกประกาศบรษิทัเรอืง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ฉบบันีขึน เพอืกําหนดกรอบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกระบวนการต่างๆ ของบริษัท ไม่ให้กระทบสทิธิของ

เจ้าของขอ้มูลมากเกนิไป โดยรบัประกนัให้ เป็นไปตามนโยบายการกํากบัดูแลและบริหารจดัการการประมวลผลขอ้มูล

ดงักล่าว ใหถู้กต้องตามมาตรฐานทรีะบุไว้โดยหน่วยงานกํากบัดูแล และเพอืใหพ้นักงานและบุคคลทเีกยีวขอ้งของบรษิัท

ยึดถือและปฏบิตัิตามให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิคุ้มครอง ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.  (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล”) และมาตรฐานทกีําหนดไว ้ 

ข้อ  ประกาศและผลบงัคบัใช้ของประกาศ 

ประกาศฉบบันีเรยีกว่า“นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล” โดยใหม้ผีลบงัคบัใชต้งัแต่วนัท ี  พฤษภาคม  

เป็นตน้ไป 

ข้อ      คู่มือและคาํแนะนําในการปฏิบติัตามประกาศ 

โดยอาศยัอํานาจของนโยบายฉบบันี บรษิทัอาจพจิารณากําหนดและประกาศคู่มือการปฏบิัติงานโดยละเอียด  

เพอืกําหนดแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ด้วยจุดประสงค์รบัประกนัความสมบูรณ์ ถูกต้อง และครบถ้วนในการ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลใหถู้กต้องเพมิเตมิ โดยใหคู้่มอืการปฏบิตังิานดงักล่าวมผีลบงัคบัสมบูรณ์เช่นเดยีวกนักบั

ประกาศฉบบันี 

ข้อ  โครงสรา้งการบริหารจดัการและกาํกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

เพอืใหก้ารกํากบัดูแลและบรหิารจดัการดา้นการคุม้ครองการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล ใหส้มบูรณ์ถูกต้อง

สอดคลอ้งกบั พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล บรษิทักําหนดจดัตงัโครงสรา้งดงัน ี

3.1. คณะกรรมการบรษิทั มีหน้าทรีบัผดิชอบในการกําหนดทศิทางและการกํากบัดแูลการประมวลผลขอ้มูลสว่น

บุคคลในภาพรวมของบรษิทัและบรหิารจดัการความเสยีงต่างๆ ทอีาจเกดิจากการประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคล โดยมบีทบาทหลกัในการตรวจสอบและอนุมตัทิุกนโยบายย่อยและคู่มอืแนวทางการปฏบิตัทิีเกยีวข้อง

กบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล 

3.2. ประธานเจ้าหน้าทฝ่ีายบรหิาร (CEO) รบัผดิชอบโดยตรงในการกํากบัดูแลการปฏิบตัิงานการประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลโดยรวมของบรษิัทผ่านการกํากบัดูแลและการรายงานของหวัหน้าหน่วยงานหรอืผู้จดัการ

ฝ่ายทเีกยีวขอ้งภายใตก้ารมอบหมายและการชนํีาของคณะกรรมการบรษิทั  

3.3. เพอืการกํากบัดแูลการปฏบิตังิานประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลใหถู้กต้องตามนโยบายและกฎหมาย บรษิทัได้

กําหนดการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลภายใตร้ปูแบบโครงสรา้ง  Lines of Defense ดงันี 
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 1st Line of Defense: Risk Owner ได้แก่ ประธาน หรือหวัหน้าฝ่าย/หน่วยงาน ซึงมีหน้าทีรบัผิดชอบ 

โดยตรงในการกํากบัดูแลการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานภายในหน่วยงานของตน ให้

ถูกต้องและสอดคลอ้งกบันโยบายและกฎหมายทเีกยีวขอ้ง โดยเฉพาะ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

 2nd Line of Defense: Risk Control กําหนดใหม้กีารแต่งตงัคณะทํางานคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data 

Protection Working Committee) ซงึประกอบดว้ยหวัหน้าฝ่ายทมีกีารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลต่างๆ 

ในบริษัท ทํางานร่วมกับหน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) โดยการทํางานของ

คณะกรรมการ มีความเป็นไปอิสระภายใต้หลักการ maker-checker ดังนัน กรณีการตรวจสอบการ

ทํางานฝ่ายงานใด หวัหน้าฝ่ายงานดงักล่าวย่อมไม่มสีทิธิในการแทรกแซงหรอืให้คําแนะนําใด โดยให้

ดําเนินการรายงานโดยตรงไปยงั ประธานเจา้หน้าทฝ่ีายบรหิาร 

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

กํากบั ดแูลและตรวจสอบการดาํเนินการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของทุกหน่วยงานอกี 

3.4. บรษิทักาํหนดใหม้กีารจดัสรรทรพัยากรอย่างเพยีงพอ ในการสนับสนุนการปฏบิตังิานของแต่ละหน่วยงานให้

เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการคุ้มครองการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในทุกส่วน โดยจัดให้มี

ทรพัยากรทจีาํเป็น ทงัในแง่ของระบบงานบุคลากร และงบประมาณ  

ข้อ   การประเมินและบริหารจดัการความเสียงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

4.1. บริษทักําหนดให้มกีารประเมนิความเสยีงการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล เพอืตรวจสอบความพรอ้มและ

ความถูกต้อง ในการประมวลผลขอ้มลูตามกฎหมายในภาพรวมขององคก์ร (Enterprise Risk Management) 

อย่างน้อยปีละ  ครงั หรอืทุกครงัทมีกีารเปลยีนแปลงทเีพมิเตมิรปูแบบการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลจาก

ทไีดป้ระเมนิไว ้ภายใต้หลกัการทกีําหนดให้แต่ละหน่วยงานทเีกยีวขอ้งในโครงสรา้งการกํากบัดูแล มหีน้าที

และความรบัผดิชอบในกระบวนการประเมนิการบรหิารจดัการความเสยีงในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล

ภายในหน่วยงานของตน รวมถงึ การตดิตามและรายงานผลดา้นความเสยีงใหแ้ก่หน่วยงานกํากบัดแูลตามที

กําหนดไวแ้ละรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 

4.2. บนพนืฐานการประเมนิความเสยีงในระดบัองค์กร สาํหรบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลทมีคีวามเสยีงสูงที

จะมีผลกระทบถึงสทิธิเสรภีาพของบุคคล ซึงอาจนําไปสู่การเสยีประโยชน์ทางเศรษฐกจิและสงัคมอย่างมี

นัยสําคญัของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรอืทจีะทําใหเ้จา้ของขอ้มูลไม่สามารถควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ตนได้ บริษัทกําหนดให้มีการจดัทําการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ Data 

Processing Impact Assessment เพมิขนึ ก่อนการตดัสนิใจดําเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกรณี

ดงักล่าว 

4.3. ในการประเมนิผลกระทบดา้นการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล บรษิทัดาํเนินการภายใต้หลกัการ ดงันี 
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1) มกีารอธบิายรายละเอียดการประมวลผลขอ้มูลดงักล่าว ซึงระบุถึงขอบเขตการประเมนิผล วตัถุประสงค์

ความจําเป็นในการประมวลผลขอ้มลูดงักล่าว  

2) มกีระบวนการปรกึษาหารอืกบัผูม้สีว่นเกยีวขอ้งต่างๆ ไดแ้ก่ เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ผูป้ระมวลผลขอ้มลู

สว่นบุคคลทเีกยีวขอ้ง โดยจดัทํากระบวนการปรกึษาหารอืทงัภายในและภายนอกองคก์ร  

3) มคีาํอธบิายทชีดัเจนเกยีวกบัความจาํเป็นและความไดส้ดัสว่นของการประมวลผลขอ้มลู  

4) จดัใหม้กีารประเมนิความเสยีงทจีะส่งผลกระทบต่อสทิธเิสรภีาพของเจา้ของขอ้มูลโดยคํานึงถึง “ความน่า 

จะเป็น” (likelihood) และ “ความรุนแรงของผลกระทบ” (severity)  

5) รายละเอยีดมาตรการในการลดความเสยีงทีระบุไว้ ทงันี มกีารจดบนัทึกและจดัทํารายงานการประเมิน

อย่างเป็นขนัตอน 

ข้อ  การสือสารประชาสมัพนัธน์โยบาย 

บรษิัทให้ความสําคญัต่อการสอืสารนโยบายและแนวทางการปฏบิตังิานทเีกยีวขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคล ใหแ้ก่พนักงานของบรษิทั โดยไดม้กีารสอืสารผ่านทุกช่องทางการตดิต่อกบัพนักงาน โดยเฉพาะเมอืมกีาร

เปลยีนแปลงทมีสีาระสาํคญัและกระทบต่อการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลรวมของบรษิทั 

ข้อ  การกาํกบัดแูลและตรวจสอบ 

บรษิทัไดกํ้าหนดใหม้กีารตดิตามและตรวจสอบการปฏบิตัติามนโยบายการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลภายใต้

หลกัการ ดงันี 

6.1. กําหนดใหค้ณะทํางานคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล ทําหน้าทหีลกัในการติดตามและตรวจสอบการปฏบิตัิตาม

นโยบาย และมาตรการการประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคล และมาตรการรกัษาความมนัคงปลอดภยัของขอ้มลู

ส่วนบุคคลทบีรษิทักําหนด และการรายงานผลการติดตามและตรวจสอบต่อประธานเจ้าหน้าทฝ่ีายบรหิาร 

และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั อย่างน้อยปีละ  ครงั หรอืกรณีมกีารละเมดิอย่างมนีัยสําคญัต่อธุรกจิ 

หรอืชอืเสยีงของบรษิทั 

6.2. กําหนดให้มีแผนการตรวจสอบด้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบรษิทั พร้อมทงัรายงานผลการ

ตรวจสอบดา้นความเสยีงต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยปีละ  ครงั หรอื ทุกครงัทมีกีารเปลยีนแปลงอนั

สาํคญัในบรษิทั  

6.3. กรณีทตีรวจพบการฝ่าฝืนนโยบายและมาตรการการคุ้มครองการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล คณะทํางาน

คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลจะเป็นหน่วยงานรบัเรอืงร้องเรยีน กํากบัดูแลหลกั รวมถึงทําหน้าทตีรวจสอบจน

ทราบขอ้เท็จจรงิ หากพบว่าเกดิการฝ่าฝืนหรอืละเมดินันจรงิ คณะทํางานจะเสนอไปยงัประธานเจ้าหน้าที

ฝ่ายบรหิาร (CEO) หรอืกรรมการ แล้วแต่ความรุนแรงของการละเมิด และตําแหน่งของผู้ทกีระทําผดิเพอื

พจิารณากําหนดมาตรการลงโทษตามขอ้กําหนดทรีะบุไว้ ตามการลงโทษทางวนิัยตามระเบยีบบรหิารงาน

บุคคลต่อไป 
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ข้อ  การจดัทาํบนัทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Report of Processing) และนโยบายการ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลให้แก่หน่วยงานภายนอก (Information Disclosure Policy) 

บรษิทักําหนดมาตรฐานและระเบียบวธิปีฏบิตัิในการบรหิารจดัการขอ้มูลส่วนบุคคล โดยจัดระดบัความลบัของ

ขอ้มูล ดงักล่าวเป็น “ขอ้มลูความลบัทสีุด (Strictly Confidential)” ภายใตห้ลกัการในการรกัษาความลบัของบรษิัท 

โดย ดาํเนินการบรหิารจดัการขอ้มลูดงักล่าวภายใตห้ลกัการ ดงันี 

7.1. กําหนดใหแ้ต่ละฝ่ายงานหรอืหน่วยงานทมีหีน้าทใีนการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นผูร้บัผดิชอบในการ

จดัทําบนัทกึรายการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล และปรบัปรุงรายการการประมวลผลขอ้มูลดงักล่าวอย่าง

สมําเสมอ รวมทงัระบุขอ้กําหนดในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลให้พนักงานภายในฝ่ายงานของตน

รบัทราบ เพอืให้มนัใจว่า พนักงานดงักล่าวตระหนักรู้ถึงความสําคญัของสทิธขิองเจ้าของข้อมูล รวมถึง

หน้าทใีนการรกัษาความมนัคงปลอดภยัของขอ้มลูทงัหมดนัน 

7.2. บรษิทักําหนดนโยบายให้การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทงัหมดดําเนินการผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์ ที

ควบคุมการเขา้ถึงและบนัทึกการเขา้ถึงได้มากกว่าการจดัเก็บขอ้มูลเป็นกระดาษ ในกรณีใช้ขอ้มูลส่วน

บุคคลในรูปแบบของกระดาษ ได้มกีารจดัทําบนัทกึการใช้ขอ้มูลและมีนโยบาย Clean Desk โดยห้ามนํา

กระดาษทีมีข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ซํา (Recycled) และกําหนดให้มีการจดัเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยและ

กําหนดระยะเวลาการเก็บข้อมูลดงักล่าว และหากมีการเคลอืนย้ายข้อมูลดังกล่าว ได้กําหนดให้มีการ

ดําเนินการตามกระบวนการรกัษาความมนัคงปลอดภยัของขอ้มลู  

7.3. ในกรณีทมีคีวามจาํเป็นตอ้งสง่ต่อหรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลใหแ้ก่บุคคลภายนอกองค์กร บรษิทัได้

กําหนดใหม้กีารดําเนินการ ดงันี 

 มกีารตรวจสอบความจาํเป็น รวมถึงความเสยีงในการสง่ต่อขอ้มลูสว่นบุคคลและความน่าเชอืถอืของ

ผูร้บัขอ้มลูสว่นบุคคลดงักล่าวก่อน  

 การสง่ต่อหรอืเปิดเผยแต่ละครงัต้องไดร้บัความยนิยอมจากผูบ้งัคบับญัชาตามอํานาจการอนุมตั ิ 

 กําหนดใหพ้นักงานทุกคน และทุกหน่วยงานมหีน้าทกีารบนัทกึรายการการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล 

การสง่ต่อเปิดเผยขอ้มลูออกไปนอกองค์กรดงักล่าว  

 พนักงานผูเ้ปิดเผยหรอืสง่ต่อขอ้มูล ต้องปฏบิตัติามช่องทางและวธิกีารสง่ต่อหรอืเปิดเผยขอ้มลูทบีรษิทั 

กําหนดเพอืใหม้คีวามเสยีงดา้นความมนัคงปลอดภยัน้อยทสีุด รวมถงึหลกีเลยีงการสง่ผ่านช่องทาง

สว่นตวัทไีม่สามารถควบคุมได ้

 กําหนดใหม้กีารลงนามในสญัญา หรอืขอ้ตกลงการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลระหว่างบรษิทัและ

บุคคลภายนอกดงักล่าว เพอืกําหนดเงอืนไขขอ้กําหนดสทิธแิละหน้าทใีนการประมวลผลขอ้มลูสว่น

บุคคล ระหว่างคู่สญัญา และรบัประกนั ความมนัคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบุคคลดงักล่าว 
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ข้อ  การกาํหนดระยะเวลาการรกัษาข้อมูล (Data Retention Guideline) 

8.1. บรษิทัไดก้ําหนดกรอบการพจิารณาระยะเวลาในการเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคล (Data Retention 

Guideline) โดย พจิารณาตามหลกัการความจาํเป็นเป็นสาํคญัภายใตก้รอบการพจิารณาความจาํเป็น ดงันี 

 หากมีระยะเวลาตามกฎหมาย ระบุชดัเจนให้เก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลส่วนใดไว้เป็นระยะเวลานาน

เท่าใด บรษิทักําหนดให้มกีารจดัเก็บตามกําหนดเวลานัน และในกรณีการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคล

ส่วนใดอยู่ภายใต้เกณฑ์การเก็บรกัษาของกฎหมายทแีตกต่างกนั บรษิทักําหนดกรอบการเก็บรกัษา

ขอ้มูลสว่นบุคคลไวเ้ป็นระยะเวลาตามกรอบเวลาสูงสุดทกีฎหมายทงัหมดกําหนดไว ้ 

 กรณีเป็นการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล เนืองจากความจําเป็นทพีจิารณาโดยอาศยัความสมัพนัธ์ต่างๆ ที

บรษิทัมกีบัเจา้ของขอ้มูล เช่น ด้วยฐานสญัญาใหเ้กบ็ขอ้มูลไวเ้ท่าทีจําเป็นเพอืการปฏบิตัติามหน้าทใีน

สญัญา กําหนดระยะเวลา ในการเกบ็รกัษาขอ้มลูดงักล่าวตลอดระยะเวลาการใหบ้รกิาร หรอืตราบเท่าที

จะมกีารยกเลกิสญัญา หรอืความสมัพนัธท์เีกยีวขอ้ง ซงึอาจมรีะยะเวลาแน่นอนหรอืไม่กเ็ป็นได ้แต่ต้อง

มกีารกําหนดกรอบระยะเวลาการเกบ็รกัษาทชีดัเจนแน่นอนซงึคาดหมายไดโ้ดยเจา้ของขอ้มลู  

 กรณีเป็นการเก็บข้อมูลเพอืประโยชน์อนัชอบธรรม ได้ดําเนินการเก็บข้อมูลดงักล่าวไว้ตามกรอบที

เหมาะสมเพอืการใช้สทิธใินแต่ละกรณีดงักล่าว เช่น ตามระยะเวลาอายุความ กรณีการฟ้องร้องต่อสู้

สิทธิต่างๆ ทังนี หลักการสําคญัทีได้พจิารณาคือ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าวต้องไม่

กระทบสทิธขิองเจา้ของขอ้มูลมากเกนิสมควร และบรษิทัไดกํ้าหนดใหส้ทิธเิจา้ของขอ้มูลในการคดัคา้น

การประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลโดยฐานดงักล่าวไดต้ามสทิธทิมี ี

 กรณีการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลภายใตฐ้านความยนิยอมใหเ้กบ็ขอ้มลูได้ ตราบเท่าทเีจา้ของขอ้มลู

ยงัไม่ไดใ้ชส้ทิธใินการถอนความยนิยอม ซงึเป็นสทิธอิสิระทเีจา้ของขอ้มลูสามารถดาํเนินการได ้ตลอด

ระยะเวลาตามสทิธทิตีนเองม ีและบรษิทัเคารพสทิธใินการตดัสนิใจดงักล่าว 

 กรณีขอ้มลูสว่นบุคคลทบีรษิทัประมวลผลเป็นขอ้มลูสว่นบุคคลอ่อนไหว เช่น ประวตัอิาชญากรรม หรอื

ประวตั ิสุขภาพการรกัษาพยาบาล หรอืขอ้มลูชวีภาพอนืๆ บรษิทัไดใ้ชค้วามระมดัระวงัในการบรหิาร

จดัการ และประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลดว้ยมาตรฐานทสีงูขนึ โดยเฉพาะระยะเวลาในการทาํลายขอ้มลู

ดงักล่าว และจาํกดัเวลาใหม้กีารลบหรอืทาํลายในทนัททีหีมดความจาํเป็น 

8.2. เมอืพ้นระยะเวลาเกบ็รกัษาขอ้มูลสว่นบุคคลตามกรอบทกีําหนดไวแ้ลว้ บรษิทัจะลบทาํลายขอ้มลูส่วนบุคคล

ดงักล่าว หรอืดาํเนินการทาํใหข้อ้มลูกลายเป็นขอ้มลูนิรนามขนึอยู่กบัลกัษณะของขอ้มลู ซงึบรษิทักําหนดรอบใน

การทาํลายเอกสารทคีรบกําหนดความจาํเป็นเป็นรายปีปฏทินิ ทงันี สาํหรบัการทาํลายขอ้มลูทอียู่ในรปูแบบ

กระดาษ บรษิทักําหนดใหผู้ใ้หบ้รกิารภายนอกเป็นผูด้าํเนินการดงักล่าว โดยงรบัประกนัการจดัทาํขอ้ตกลงและ

เงอืนไขการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล และไดร้บัการประกนัความสมบูรณ์ในการทาํลายเอกสารดงักล่าว 

นอกจากนี สาํหรบัขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสไ์ดด้าํเนินการทาํลายทางเทคนิคอย่างเหมาะสม และหากมกีารบนัทกึ
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ขอ้มูลดงักล่าวในอุปกรณ์หรอืเครอืงมอือนื เช่น USB หรอืคอมพวิเตอร์ใดๆ ไดใ้ชค้วามพยายามอย่างทสีุดในการ

ทาํลายขอ้มลูดงักล่าวทงัหมด ตามบนัทกึรายการการประมวลผลขอ้มลูทมีกีารจดัเกบ็ไว ้

8.3. สาํหรบักระบวนการในการบรหิารจดัการเอกสาร บรษิทักําหนดกระบวนการ ดงันี 

 ฝ่ายงานทรีบัผดิชอบขอ้มลูและเอกสารดงักล่าว มหีน้าทใีนการตรวจสอบเอกสารทถีงึกําหนดเคลอืนยา้ยหรอื

ทาํลายตามนโยบายการเกบ็รกัษาทไีดป้ระกาศไว ้ 

 เมอืถงึกําหนดระยะเวลาการเคลอืนยา้ยหรอืทาํลาย ฝ่ายนันตอ้งปิดกล่องผนึกพรอ้มลงวนัท ีและแจง้สง่กล่อง 

เอกสารดงักล่าวเพอืใหฝ่้ายบรหิารสํานักงาน ซงึจะทาํหน้าทเีพยีงการบรหิารจดัการการเขา้-ออกของเอกสาร  

 กรณีการเคลอืนยา้ยเอกสารไปโกดงั หรอืการทําลายเอกสารไดก้ําหนดให้มตีวัแทนของฝ่ายงานทีเกยีวขอ้ง 

ซงึเป็นเจา้ของขอ้มลู และฝ่ายบรหิารสํานักงานไปร่วมในการดําเนินการดงักล่าว โดยรบัผดิชอบจดัทาํบนัทกึ

และสารบญั ระบบ เอกสารร่วมกนั เพอืประโยชน์ในการตดิตามเอกสารดงักล่าว 

 การทําลายเอกสารโดยผู้ใหบ้รกิารภายนอก ไดกํ้าหนดใหม้กีารดําเนินการโดยรบัประกนัความสมบูรณ์และ

การรกัษาความมนัคงปลอดภยัของขอ้มูล โดยมกีารจดัทําสญัญาการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลระหว่าง

บรษิทัและผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

ข้อ   ขอ้มูลส่วนบุคคลใดบ้างทีเราจะเกบ็รวบรวม 

กรณีทวัไป 

            โดยทวัไป บรษิทัจะเกบ็รวมรวบขอ้มูลส่วนบุคคลทวัไป รวมถงึขอ้มลูการตดิต่อจากท่าน  เช่น  ชอื นามสกุล วนั

เดอืน ปีเกดิ อายุ อาชีพ เพศ หมายเลขโทรศพัท์ ทีอยู่ อเีมล และรายละเอยีดขอ้มูลทีใช้ในการติดต่ออนืๆ เท่าทจีําเป็น 

เพอืวตัถุประสงค์ในการปฏบิตัติามสทิธหิน้าททีบีรษิทัมสีญัญาไวก้บัทา่น หรอื ใช้ในการพจิารณาในกระบวนการอนุมตัคิ่า

สนิไหมทดแทน ใช้ในการตดิต่อโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลนิิก และวตัถุประสงค์อนืทเีป็นประโยชน์อนัชอบธรรมของ

บรษิทั ในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน  

กรณีการเข้าใช้งาน เวบ็ไซต์ แอปพลิเคชนั รวมถึงแพลตฟอรม์สือสงัคมออนไลน์ 

         กรณีท่านเขา้ใชเ้วบ็ไซต ์แอปพลเิคชนั และอาจจะรวมถงึแพลตฟอรม์สอืสงัคมออนไลน์ของบรษิทั หรอื ผูใ้หบ้รกิาร

ภายนอกอนื  บรษิทัอาจจะเกบ็รวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลเกยีวกบักจิกรรมสว่นบุคคล   ลกัษณะการใช้งานทที่านชอบ   เช่น 

ชอืเรยีกตวัตนเฉพาะของท่านทใีชบ้นแพลตฟอร์มสอืสงัคมออนไลน์   ทอียู่ไอพ ีประเภทและเวอรช์นัของเบราวเ์ซอร ์ การ

ตงัค่าเขตเวลา ประเภทของปลกัอนิในเบราว์เซอร์   ระบบปฏบิตักิารและแพลตฟอร์ม ขอ้มูลผูใ้ช ้ขอ้มูลเกยีวกบัอุปกรณ์ 

ซงึรวมถึงขอ้มลูเกยีวกบัอุปกรณเ์คลอืนท ีขอ้มลูเครอืขา่ยไรส้ายและขอ้มลูเครอืขา่ยทวัไป 

 

 

ข้อ 10  วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  บรษิทัอาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน   โดยวธิี

ดงัต่อไปนี 
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10.1.   เมอืท่านตดิต่อสอืสารกบับรษิทั  หมายถงึ ไม่ว่าจะเป็นการสอืสารเป็นหนังสอื  หรอืวาจา โดยไม่คํานึงว่า

ฝ่ายใดจะเป็นผูต้ดิต่อฝ่ายนันก่อนหรอืไม่กต็าม  และใหร้วมถงึ การเปิด   เขา้ดเูอกสารในระบบ หรอื  ลงิค์

ทบีรษิทัไดจ้ดัทาํหรอืนําสง่แก่ท่าน 

10.2. เมอืท่านติดต่อบุคลากร และคู่ค้าของบรษิทั หมายถงึ พนักงาน  และหรอืบุคลากร เจา้หน้าทบีรกิารลูกคา้ 

พนักงานขาย ตวัแทน นายหน้า คนกลางประกนัภยั ผู้รบัจา้ง คู่คา้ ผูใ้หบ้รกิาร ผูร้บัมอบอํานาจ ผูก้ระทํา

การแทน และหรอืบุคคลอนื และหรอืหน่วยงานอนืทเีกยีวขอ้งของบรษิทั ไดม้กีารติดต่อผ่านทางเวบ็ไซต์ 

แอปพลิเคชนั   สอืสงัคมออนไลน์ โทรศพัท์ อีเมล์ การพบปะกันโดยตรง  การสมัภาษณ์ ข้อความสนั 

(SMS)  โทรสาร ไปรษณีย ์หรอืโดยวธิกีารอนืใด 

10.3. เมอืบรษิทัไดร้บัขอ้มลูสว่นบุคคลจากบคุคลภายนอกเกยีวกบัท่าน หมายถงึ การไดร้บัขอ้มลูจากบคุคล และ

หรือ นิติบุคคล  หรือ หน่วยงานภายนอกทีท่านมีภาระผูกพนัอยู่  การพบแหล่งข้อมูลทเีป็นสาธารณะ   

จากแหล่งขอ้มูลส่วนตวั หรอืแหล่งข้อมูลเชงิพาณิชย์   จากเวบ็ไซต์ แหล่งขอ้มูลสอืสงัคมออนไลน์    ผู้

ให้บรกิารขอ้มูล (data providers) แหล่งข้อมูลทางการแพทย ์จากสถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาล 

สถานพยาบาล คลนิิก  แพทย ์บุคลากรผูป้ระกอบวชิาชพีสาธารณสุขอนื  

10.4. เมอืท่านใหข้อ้มลูสว่นบุคคลใด ๆ ทเีกยีวขอ้งกบับุคคลภายนอกอนืแก่บรษิทั หมายถงึ กรณีทที่านใหข้อ้มูล

สว่นบุคคลเกยีวกบับุคคลภายนอกอนืใด    สมาชกิในครอบครวั ผูช้าํระเงนิตามกรมธรรมป์ระกนัภยั   ผูร้บั

ประโยชน์ หรอืบุคคลอ้างองิ   ทที่านไดร้บัรองและรบัประกนัความถูกต้องของขอ้มูลส่วนบุคคลนัน พรอ้ม

ทงัรบัรองและรบัประกนัว่าทา่นไดแ้จง้ใหบุ้คคลเหล่านันทราบอย่างครบถ้วนแลว้  

ข้อ 11 วตัถปุระสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บรษิทัจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

เพอืวตัถุประสงค ์ ดงัต่อไปนี 

11.1. ปฏิบตัิตามสทิธิหน้าทีตามสญัญาของบริษัทกบัท่าน และหรือ บุคคลภายนอกทีต้องเสยีหาย และหรือ 

สถานพยาบาลทเีป็นคู่สญัญา เกยีวกบัการประกนัภยั 

11.2. ดําเนินการใดๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการประกนัภยั  ซงึหมายรวมถึงการดําเนินการใด ทไีม่จํากดัเฉพาะการรบั

ประกนัภยั และการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนกไ็ด ้

11.3. การตดิต่อสอืสารระหว่างบรษิทักบัท่าน  หมายรวมถงึ การสอืสารขอ้มลูเกยีวกบั การจดัการ และขอ้มลูอนื 

ๆ เกยีวกบัผลติภณัฑป์ระกนัภยั หรอื ดา้นหนึงดา้นใดๆ ทท่ีานอาจมกีบับรษิทักไ็ด ้ 

11.4. การทําวิจัยทางการตลาด การวเิคราะห์ขอ้มูล และการทําวิจยัเชงิสถิติ หรอืคณิตศาสตร์ประกนัภยั การ

รายงาน หรอืการประเมนิผลต่าง ๆ  ตามทหีน่วยงานกํากบัดแูลทเีกยีวขอ้งกบับรษิทั ขอใหจ้ดัทาํขนึ  

11.5. การสบืสวน   หรอืป้องกนัการกระทาํทเีกยีวกบัการฉ้อโกง การปกปิดขอ้ความจรงิ และการกระทําผดิอนื ๆ  

ไม่ว่าจะเป็นเพยีงสงสยัว่าจะเป็นการกระทําผิด ทงั ใชใ้นการตดิต่อสอืสารกบับรษิทัต่าง ๆ ในธุรกจิบรกิาร

ทางการเงนิ และการประกนัภยั  ตลอดจนเพอืการติดต่อสอืสารกบัหน่วยงานกํากบัดูแลทีเกียวข้องกบั

บรษิทั   
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11.6. ใหท่้านสามารถเขา้ถงึเนือหาในเวบ็ไซต ์ แอปพลเิคชนั หรอื การเขา้ถงึแพลตฟอรม์สอืสงัคมออนไลน์ หรอื

บรกิารอย่างใดอย่างหนึงเป็นการเฉพาะของบรษิทั หรอื คู่คา้ 

11.7. บรษิทัอาจประมวลผลพฤตกิรรมการใชเ้วบ็ไซต ์แอปพลเิคชนั หรือแพลตฟอรม์สอืสงัคมออนไลน์ เพอืการ

วเิคราะห์การใชง้านเวบ็ไซต์ แอปพลเิคชนั หรอืแพลตฟอร์มสอืสงัคมออนไลน์ของท่าน และการทําความ

เขา้ใจลกัษณะการใชง้านทที่านชอบ เพอืจดัทาํใหเ้วบ็ไซต ์แอปพลเิคชนั หรอืแพลตฟอรม์สอืสงัคมออนไลน์

เหล่านันตอบสนองอย่างเหมาะสมกบัท่านโดยเฉพาะ เพอืการประเมนิ หรอืดําเนินการ และการปรบัปรุง

เวบ็ไซต์ แอปพลิเคชนั หรือแพลตฟอร์มสอืสงัคมออนไลน์เหล่านัน หรอืผลติภณัฑ์และ/ หรอืบรกิารของ

บรษิทั  การแก้ไขปัญหาต่างๆ การแนะนําผลติภณัฑ ์และหรอืบรกิารทเีกยีวขอ้ง และการจดัโฆษณาบน

เวบ็ไซต ์แอปพลเิคชนั และช่องทางอนืๆ ตามกลุ่มเป้าหมาย 

11.8. การปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และการเขา้ไปตรวจสอบธุรกจิของบรษิทั    ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบ

ภายใน หรอืการตรวจสอบจากบุคคลภายนอกกต็าม 

11.9. การดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดภายใต้นโยบายภายในต่าง  ๆ ของบรษิทัทยีดึกําหนดให้ต้องถือ

ปฏบิตั ิ

11.10. การนําไปใชใ้นการบรหิารจดัการ  การจดัเกบ็  การบนัทกึ  การสาํรอง หรอืการทาํลายขอ้มลูสว่นบุคคล 

11.11. ดําเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของกฎหมาย   กฎระเบยีบ คําสงั   ขอ้ตกลง หรอื นโยบายใด ๆ ทใีช้

บงัคบักบับรษิัท   ซึงกําหนดขนึโดยหน่วยงานกํากบัดูแลของรฐั  หน่วยงานรฐัใด ๆ ทมีหีน้าทบีงัคบัใช้

กฎหมาย  หน่วยงานทมีหีน้าทรีะงบัขอ้พพิาท หรอืหน่วยงานทดีูแลธุรกจิประกนัภยั ไม่ว่าหน่วยงานใดก็

ตาม 

11.12. การบงัคบัใชก้ฎหมาย หรอืการให้ความช่วยเหลอื ใหค้วามร่วมมอื การสบืสวนโดย บรษิัทหรอืในนามของ 

บรษิทัโดยเจา้หน้าทตีํารวจ หรอืโดยหน่วยงานรฐัหรอืหน่วยงานกํากบัดแูลอนื ๆ ในประเทศ   

11.13. การตรวจสอบและเพมิคุณภาพ รวมทงัการฝึกอบรม เมอืมกีารบนัทกึการตดิต่อสอืสารของบรษิทั 

11.14. ดําเนินการอนื ๆ ทจีําเป็น   และมีความเกยีวข้องโดยตรงกบัวตัถุประสงค์ขอ้หนึงข้อใดตามทกีล่าวมา 

ขา้งต้น 

ข้อ 12   การโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

            บรษิทัอาจถ่ายโอนขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน จดัเกบ็ไว ้หรอื ประมวลผล หรอื สง่ใหแ้ก่บุคคลหรอืหน่วยงานใดๆ  

ซึงอาจมีทีตงัหรือให้บริการอยู่ในประเทศไทย หรือนอกประเทศไทย ทงันี ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะถูกโอนไปยงั

สถานทอีนื ๆ ตามเงอืนไขเกยีวกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล ตามทพี.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลกําหนด   
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ข้อ 13    สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล  ท่านมสีทิธดิาํเนินการเกยีวกบัขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน  

ดงัต่อไปนี 

13.1. ตรวจสอบว่า บรษิทัมขีอ้มูลส่วนบุคคลใดๆ เกยีวกบัท่าน หรอืไม่ ตลอดจนสทิธใินการเขา้ถงึ หรอืขอรบั

สําเนาของขอ้มูลใด ๆ ดงักล่าว และหรอืเขา้ถึงขอ้มูลว่าบรษิัท  ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน

อย่างไร 

13.2. ขอใหบ้รษิทัทาํการแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลใดๆ ทเีกยีวขอ้งกบัท่าน ใหถู้กต้อง 

13.3. ขอใหล้บหรอืทาํลายขอ้มูลสว่นบุคคลของท่าน ในกรณีทไีม่จําเป็นตอ้งใชอ้กีต่อไปเพอืวตัถุประสงค์ที

กําหนดในนโยบายฉบบันี หรอื ในกรณีทไีมม่หีลกัการพนืฐานทางกฎหมายในการดําเนินการเกยีวกบั

ขอ้มูลนันๆ หรอื ตามทกีฎหมายกําหนด 

13.4. ขอใหจ้าํกดัการดาํเนินการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์ 

13.5. ขอใหบ้รษิทัฯ โอนยา้ยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์ให้กบัผูค้วบคุมขอ้มูลรายอืน ในกรณี

ทขีอ้มูลอยู่ในรูปแบบหรอืโครงสรา้งทใีชก้นัโดยทวัไป 

13.6. ขอใหร้ะงบัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นการชวัคราวในบางสถานการณ์ 

13.7. ขอเพกิถอน หรอื รอ้งขอใหเ้ปลยีนแปลงขอบเขตความยนิยอมของท่าน ทีท่านได้ให้ไวใ้นการดําเนินการ

เกยีวกบัขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน  

             ทงันี บรษิทัจะดําเนินการตามสทิธิของท่าน เมอืมีการร้องขอตามช่องทางการขอใช้สทิธิทบีรษิทักําหนด โดย

บริษัท อาจขอสงวนสทิธิไม่ปฏบิตัิตามคําร้องขอใช้สิทธิของท่าน ตามความเหมาะสมและเท่าทกีฎหมายทใีช้บงัคบัจะ

อนุญาต   

ช่องทางการติดต่อบริษทัเพอืสอบถาม หรือ การขอใช้สิทธิของท่านเกยีวกบัข้อมลูส่วนบุคคล 

           ท่านสามารถติดต่อบริษัท หรือ ส่งคําร้องขอใช้ส ิทธิเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ 

https://www.smk.co.th/consent หรอือเีมล DPO@smk.co.th โดยตงัชอืหวัขอ้ว่า “ขอใชส้ทิธขิอ้มลูสว่นบุคคล” และทาํการ

แจง้รายละเอยีดทตี้องการร้องขอ ทงันีท่านสามารถจะใช้สทิธเิหล่านันได้นับแต่วนัท ี   มถิุนายน   เป็นต้นไป หรอื 

ตามวนัท ีพ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลประกาศเปลยีนแปลง 

 

.  การรกัษาความมนัคงปลอดภยัของข้อมูลส่วนบคุคล   

14.1. บรษิทักําหนดการรกัษาความมนัคงปลอดภยัของขอ้มูลสว่นบุคคล ภายใต้หลกัการป้องกนัการสญูหาย เขา้ถงึ 

ใช ้เปลยีนแปลง แกไ้ขหรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลโดยมชิอบ ภายใต้กรอบการรบัประกนั ดงันี 

 ข้อมูลทงัหมดจะได้รบัการเก็บรกัษาไว้อย่างปลอดภยัและเป็นความลบั (Confidentiality) โดยถือว่า

ขอ้มูลสว่นบุคคลทงัหมดโดยเฉพาะขอ้มลูสว่นบุคคลอ่อนไหวเป็นขอ้มลูความลบัสงูสุด  
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 ขอ้มูลทงัหมดต้องเป็นขอ้มูลทถีูกต้องเชอืถือไดเ้ป็นไปตามขอ้มูลททีางผู้เป็นเจ้าของขอ้มูลไดใ้ห้ข้อมูล

ดงักล่าวขนึมา โดยไม่เกดิการแกไ้ขโดยไม่ไดร้บัอนุญาต (Integrity)  

 ขอ้มูลต้องมคีวามพรอ้มใชง้านไดท้นัททีตีอ้งการ (Availability)  

14.2. บริษัทกําหนดให้มีมาตรการรกัษาความมนัคงปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล ซึงครอบคลุมถึงมาตรการ

ป้องกนัด้านการบริหารจัดการผ่านโครงสร้างการจดัตังทีกําหนดขึน มาตรการป้องกนัด้านเทคนิค และ

มาตรการป้องกนัทางกายภาพ ภายใต้หลกัการในการควบคุมเงอืนไขการเขา้ถงึและเขา้ใชข้อ้มูลสว่นบุคคล

ในแต่ละระดบัข้อมูลผ่านระบบ Authorization Matrix ตาม Role-Based การจดัการระบบ เพอืให้สามารถ

ตรวจสอบยอ้นหลงัเกยีวกบัการเขา้ถงึการเปลยีนแปลง การลบ หรอืถ่ายโอนขอ้มลูสว่นบุคคลได ้โดยเฉพาะ

อย่างยงิกรณีสว่นทเีกยีวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบุคคลอ่อนไหว 

14.3. บรษิทักําหนดให้มกีารบนัทกึและจดัเก็บหลกัฐาน (logs) ของการเข้าถึง เปลยีนแปลง ขอ้มูลส่วนบุคคลใน

ส่วนต่างๆ โดยกําหนดให ้(1) หวัหน้าฝ่ายหรอืหน่วยงานทเีกยีวขอ้งรบัผดิชอบทําการสอบทานบนัทกึ Log 

ของพนักงานภายใต้กํากบัดูแลของฝ่ายหรอืหน่วยงานของตนตรวจความผดิปกติของ Log อย่างสมําเสมอ 

และ (2) ให้คณะทํางานคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลตรวจสอบ Log ดงักล่าวตามลําดบั Line of Defenses ที

เกยีวขอ้ง 

14.4. ในการดําเนินการควบคุมและบรหิารจดัการการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทงัหมด บรษิัทกําหนดให้ทุก

หน่วยงานต้องดําเนินการภายใต้กรอบ Maker-Checker และมกีารตรวจสอบ ทดสอบประสทิธภิาพในการ

ทาํงานของมาตรการและกลไกต่างๆ อย่างสมําเสมอ 

14.5. กรณีทบีรษิทัใชเ้ครอืงมอือุปกรณ์ หรอืทรพัยส์นิสารสนเทศในการเกบ็และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของ

เจ้าของข้อมูลไม่ว่ากลุ่มใดก็ตาม บริษัทได้ดําเนินการจดัทําทะเบียนทรพัย์สนิดังกล่าวให้ครบถ้วน และ

กําหนดจํากดัสทิธหิรอืเงอืนไขในการใช้ทรพัย์สนิสารสนเทศทเีป็นของพนักงานแต่ละคน (BYOD) ไวอ้ย่าง

ชดัเจน เพอืใหม้มีาตรฐานในการรกัษาความมนัคงของข้อมูลส่วนบุคคลในทุกอุปกรณ์ทรพัยส์นิสารสนเทศ 

ทงันีไดจ้าํกดัการใช ้BYOD เพอืการเกบ็รกัษาหรอืประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลใหเ้หลอืน้อยทสีุด เพอืป้องกนั

ความเสยีงของการละเมดิหรอืรวัไหลของขอ้มลูสว่นบคุคล 

14.6. กําหนดนโยบายการสํารองขอ้มูลส่วนบุคลทมีคีวามสําคญัทงัหมด ใหส้ามารถพรอ้มใชง้านไดอ้ย่างต่อเนือง 

เพอืรบัประกนัใหข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวพร้อมใชง้านได้ตลอดเวลาโดยไม่หยุดชะงกั ทงันี ไดจ้ดัใหม้กีาร

ทดสอบขอ้มลูสํารอง และกระบวนการกูค้นืขอ้มลู (Data Recovery) อย่างน้อยปีละ  ครงั เพอืใหม้นัใจไดว้่า

ขอ้มลูสว่นบุคคลทงัหมด ทมีกีารประมวลผลมคีวามถูกต้องครบถ้วนและสามารถใชง้านไดภ้ายในระยะเวลาที

กําหนด ทงันี สาํหรบัการใช ้Data Recovery Site บรษิทัจะพจิารณาใชบ้รกิารผูใ้หบ้รกิารภายในประเทศไทย

เป็นหลกัก่อน เพอืรบัประกนัความมนัคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบุคคล 

14.7. บรษิทักาํหนดกระบวนการในการควบคุม และรกัษาความปลอดภยัของการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล โดย 

ผู้ให้บรกิารภายนอกอย่างชดัเจน และได้กําหนดมาตรฐานตงัแต่กระบวนการคดัเลอืกผู้ให้บริการภายนอก 
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การจดัทําสญัญา การกําหนดมาตรฐานการรกัษาความมนัคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ทผีู้ให้บรกิาร

ภายนอกอาจเขา้ถงึ โดยจํากดัการเขา้ถึงและการใชง้านเฉพาะเท่าทจีําเป็นเท่านัน และรบัประกนัการรกัษา

มาตรฐานการรกัษาความมนัคงปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลทผีูใ้หบ้รกิารดงักล่าวอาจเขา้ถงึใหไ้ดม้าตรฐาน

เดยีวกนักบัมาตรฐานของบรษิทั ทงันีไดก้ําหนดใหม้หีน่วยงานเพอืทาํหน้าทใีนการติดตามและตรวจสอบการ

ปฏบิตัหิน้าทขีองผูใ้ห้บรกิารภายนอกใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทกีําหนดตามกําหนดระยะเวลาเป็นปกต ิโดย

หากพบความผดิปกติ หรอืการละเมดิให้ดําเนินการลงโทษผู้ให้บรกิาร ดงักล่าวทนัที โดยรบัประกนัไม่ให้

เกดิผลกระทบต่อความต่อเนืองในการใหบ้รกิารของบรษิทั 

14.8. บรษิทักาํหนดใหม้กีารทบทวนนโยบายและมาตรการจดัการและจดัเกบ็ขอ้มูลเพอืรกัษาความมนัคงปลอดภยั

ดงักล่าว เป็นประจาํอย่างน้อยปีละ  ครงั 

ข้อ 5 การบริหารจดัการเหตกุารณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

15.1. บรษิทักาํหนดใหค้ณะทาํงานคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล มหีน้าทใีนการกําหนดนโยบายและมาตรการในการ

บรหิารจดัการเหตุการณ์ทอีาจสง่ผลกระทบต่อความมนัคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบุคคล หรอืเกดิเป็นเหตุ

ละเมดิขอ้มลูส่วนบุคคล โดยประสานกบัหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง ทงันี คณะทาํงานคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล

เป็นผูท้าํหน้าทรีบัแจง้และบรหิารจดัการเหตุการณ์ดงักล่าวก่อน และกําหนดใหม้กีารทบทวนแผนการ

ดาํเนินการดงักล่าวอย่างน้อยปีละ  ครงั และเมอืมกีารเปลยีนแปลงทสีง่ผลกระทบกบัแผนดงักล่าว 

15.2. กรณีเกดิเหตุละเมดิขอ้มลูสว่นบุคคล คณะทาํงานคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล ทาํหน้าทใีนการรายงาน

เหตุการณ์ดงักล่าว ใหค้ณะกรรมการบรษิทั ทราบเพอืจดัเตรยีมเอกสารรายงานจดัสง่ ใหแ้ก่สาํนักงาน

คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ภายในกรอบระยะเวลาการรายงาน  ชวัโมงนบัแต่ทราบเหตุ และ

ใหแ้จง้เหตุแก่เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล กรณีไดร้บัผลกระทบ 

15.3. ภายหลงัสนิสุดเหตุละเมดิดงักล่าว คณะทาํงานคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลมหีน้าทใีนการตรวจสอบ และสอบ

ทานเพอืพจิารณา Root Cause ของเหตุการณ์ดงักล่าวเพอืจดัทาํรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัทราบ 

และเพอืเป็นแผนการในการปรบัปรุงแก้ไขป้องกนัเหตุละเมดิทอีาจเกดิขนึในอนาคตต่อไป  

ข้อ 6 การทบทวนหรือปรบัปรงุนโยบาย 

บรษิทักําหนดใหม้กีารทบทวนหรอืปรบัปรุงนโยบายฉบบันี โดย ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 

ดว้ยการ พจิารณาจากรายงานการปฏบิตัติามนโยบายการบรหิารจดัการคุม้ครองการประมวลผลขอ้มูลทนํีาเสนอ 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ  ครงัหรอืกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอย่างมนีัยสําคญัต่อธุรกจิบรษิัท 

หรอืกระบวนการ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทบีรษิัทดําเนินการเพอืให้นโยบายเป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ โดยจะมี

การเสนอใหค้ณะกรรมการ บรษิทัพจิารณารบัรองทุกครงัทมีกีารทบทวนและแกไ้ขเปลยีนแปลง 
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ทงันี  ให้มีผลบงัคบั ตงัแต่วนัที 2 พฤษภาคม 5 เป็นต้นไป 

 

(นายเรืองเดช  ดษุฎีสุรพจน์)  

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 

 


