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1. ค านิยาม 

 ในนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลฉบบัน้ี ค  ำหรือขอ้ควำมสำมำรถนิยำมไดด้งัน้ี 
เจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคล 

(Data Subject) 

บุคคลซ่ึงสำมำรถถูกระบุตวัตนไดโ้ดยขอ้มูลส่วนบคุคลนั้น ๆ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ

ทำงออ้ม  

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

(Personal Data) 

ขอ้มูลเก่ียวกบับคุคลซ่ึงท ำให้สำมำรถระบุตวับคุคลนั้นไดไ้ม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม แต่

ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพำะ (มำตรำ 6 พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล  

พ.ศ. 2562) เช่น ช่ือ นำมสกุล อีเมล ์รูป ลำยน้ิวมือ รหสัประชำชน ซ่ึงสำมำรถระบุตวั

บุคคลไดใ้นทำงตรง หรือกำรเก็บ Location หรือ Cookie เป็นกำรเก็บขอ้มูลซ่ึงท ำให้

สำมำรถระบุตวับุคคลไดใ้นทำงออ้ม นอกจำกน้ี ขอ้มูลท่ีโดยพ้ืนฐำนแลว้ไม่สำมำรถน ำไป

ระบุตวับคุคลไดแ้ต่เม่ือน ำไปใชร่้วมกบัขอ้มูลอ่ืนแลว้ก่อใหเ้กิดชุดขอ้มูลท่ีสำมำรถระบุ

ขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ก็ถือเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลเช่นกนั เช่น ท่ีอยู ่เพศ และอำย ุท่ีเม่ือน ำมำ

รวมกนัแลว้สำมำรถระบุตวับุคคลได ้

กำรประมวลผลขอ้มูล 

ส่วนบุคคล 

(Processing) 

กำรด ำเนินกำรใด ๆ ซ่ึงกระท ำต่อขอ้มูลส่วนบุคคลหรือชุดขอ้มูลส่วนบุคคล ไม่ว่ำจะโดย

วิธีกำรอตัโนมติัหรือไม่ เช่น กำรเก็บ บนัทึก จดัระบบ จดัโครงสร้ำงเก็บรักษำ 

เปล่ียนแปลงหรือปรับเปล่ียน กำรรับ พิจำรณำ ใช ้เปิดเผยดว้ยกำรส่งต่อ เผยแพร่ หรือกำร

กระท ำอ่ืนใดซ่ึงท ำใหเ้กิดควำมพร้อม ใชง้ำน กำรจดัวำงหรือผสมเขำ้ดว้ยกนั กำรจ ำกดั 

กำรลบ หรือกำรท ำลำย 

ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบคุคล 

(Data Controller) 

ผูท่ี้มีอ ำนำจหนำ้ท่ีตดัสินใจเก่ียวกบักำรรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคล (Data Processor) 

ผูซ่ึ้งด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตำมค ำส่ังหรือ

ในนำมของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบคุคล 

ขอ้มูลบริษทั ขอ้มูลในรูปแบบใดก็ตำมทั้งในแบบอิเลก็ทรอนิกส์และไม่ใช่อิเลก็ทรอนิกส์ เช่น ขอ้มูล

ในส่ิงพิมพซ่ึ์งอยูใ่นระบบภำยในหรือระบบภำยนอกท่ีนอกเหนือกำรควบคุมของบริษทั

และปรำกฏเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

▪ ขอ้มูลท่ีพนกังำนของบริษทัหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมำยไดม้ำ ประมวลผล 

จดักำร และ/หรือ ดูแล (เช่น ผูรั้บเหมำ หน่วยงำนภำยนอก ท่ีปรึกษำ) เพื่อปฏิบติั

หนำ้ท่ี 

▪ ขอ้มูลท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรจดักำร กำรปฏิบติังำน วำงแผน รำยงำน หรือกำร

ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

▪ ขอ้มูลท่ีใชอ้ำ้งอิงหรือจ ำเป็นต่อกำรท ำงำนของหน่วยงำนอยำ่งนอ้ยหน่ึงหน่วย 
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กำรเขำ้ถึงขอ้มูล (Access) หมำยถึง สิทธิในกำรอ่ำน/ดู บนัทึก คดัลอก เก็บส ำรอง จดัเกบ็ สืบคน้ ดำวน์โหลด หรือ

แกไ้ข (อพัเดท แทรก/เพ่ิม ลบ) ขอ้มูล รวมถึงกำรจดักำรสิทธิกำรเขำ้ถึงนั้น ๆ 

ผูใ้ช ้หรือ ผูใ้ชข้อ้มูล    

(Data Users) 

หมำยถึง บุคคลดงัต่อไปน้ี  

▪ พนกังำนบริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

▪ บุคลำกรท่ีบริษทัก ำหนดใหเ้ขำ้ถึงขอ้มูล เพื่อปฏิบติังำนตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย 

เช่น ผูรั้บเหมำ หน่วยงำนภำยนอก ท่ีปรึกษำฯ 

▪ บุคลำกรของพนัธมิตรของบริษทัซ่ึงไดรั้บควำมยินยอม/อนุญำตจำกบริษทัให้

เขำ้ถึงขอ้มูลอยำ่งเฉพำะเจำะจงและจ ำกดั เพื่อปฏิบติังำนตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย

ซ่ึงเป็นไปเพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

หน่วยงำน สำยงำน ฝ่ำยงำน หรือหน่วยปฏิบติังำนภำยใตค้วำมรับผิดชอบของบริษทัเพื่อกิจกรรม

เฉพำะขององคก์ร  

กำรบนัทึก (Record) ขอ้มูลหรือสำรสนเทศในรูปแบบเฉพำะ ซ่ึงถูกสร้ำงขึ้นหรือไดม้ำจำกกิจกรรมบุคคลหรือ

กิจกรรมองคก์ร และไดส้ ำรอง (เก็บรักษำ) ไวเ้ป็นหลกัฐำนของกิจกรรมนั้น ๆ เพ่ือใช้

อำ้งอิงในอนำคต 

บริษทั บริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) บริษทั เอเอสเอน็ ไลฟ์ โบรกเกอร์ จ ำกดั

และ บริษทัไดเ้งิน ดอทคอม จ ำกดั 

กฎหมำยคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล 

พระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และท่ีจะมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม รวมถึง

กฎ ระเบียบ และค ำส่ังท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2. วัตถุประสงค์ 

บริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

เน่ืองจำกกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นส่วนหน่ึงของกำรรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นรำกฐำนในกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์

ท่ีน่ำเช่ือถือกบัประชำชน บริษทัจึงยึดมัน่ในกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และกฎเกณฑท์ำงกำรอื่น ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 เอกสำรฉบบัน้ีไดรั้บกำรจดัท ำขึ้นโดยมีวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 

▪ เพ่ือช้ีแจงควำมรับผิดชอบเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล 

▪ เพื่อก ำหนดมำตรฐำนและแนวทำงบริหำรขอ้มูลส่วนบุคคล โดยครอบคลุมถึงกำรเกบ็รวบรวม ใช ้และ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

3. ขอบเขต 

นโยบำยฉบบัน้ีใช้บงัคบักำรจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงมีกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูล โดยครอบคลุมถึง

บุคลำกรทั้งหมด ไดแ้ก่ พนกังำนประจ ำ พนกังำนชัว่ครำว พนกังำนสัญญำจำ้ง รวมถึงสำยงำน หน่วยงำน และบริษทัภำยใต้

กำรควบคุมของบริษทัรวมถึงพนัธมิตรของบริษทัซ่ึงมีส่วนร่วมในกำรเขำ้ถึงหรือประมวลผลขอ้มูลของบริษทันอกจำกน้ียงั

ครอบคลุมถึงกำรส่งต่อขอ้มูลสู่องคก์รภำยนอก หน่วยงำนรำชกำร หรือบุคคลท่ีไดรั้บอนุญำตตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั หรือ

ขอ้บงัคบักฎหมำยอื่น ๆ และใชบ้งัคบักบัขอ้มูลทุกรูปแบบ ทั้งขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ และไม่ใช่อิเลก็ทรอนิกส์ 

4. ค าแถลงนโยบาย 

4.1 นโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล (Data Protection Policy) 

▪ นโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Policy) ดูแลโดย ฝ่ำยกฎหมำยและบริหำรควำม

เส่ียง และตอ้งจดัให้มีกำรประกำศและส่ือสำรไปยงัพนกังำนและหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง และก ำหนดให้มี

กำรทบทวนและปรับปรุงนโยบำยฉบบัน้ีใหเ้ป็นปัจจบุนัอยำ่งสม ่ำเสมอ 

▪ กำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคลจะตอ้งเป็นไปตำมกฎหมำย มีควำมเป็น

ธรรม และมีควำมโปร่งใส 

▪ กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบคุคล จะตอ้งพอเหมำะเป็นไปตำมวตัถุประสงคท่ี์ก ำหนด เป็นไปตำมฐำน

ในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

▪ กำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลจะตอ้งมีกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลอยำ่งจ ำกดั และสอดคลอ้ง

ตำมวตัถุประสงคท่ี์ก ำหนด 

▪ กำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลจะตอ้งมีกำรปรับปรุงอยูเ่สมอ รวมทั้งจะตอ้งมีกำรก ำหนดขั้นตอนใน

กำรตรวจสอบ เพื่อใหข้อ้มูลส่วนบุคคลมีควำมถูกตอ้งเป็นไปตำมกฎหมำยหรือหน่วยงำนก ำกบัดูแลท่ี

เก่ียวขอ้งก ำหนด 
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▪ บริษทัอนุญำตให้จดัเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลภำยในระยะเวลำท่ีบริษทัก ำหนดเท่ำนั้น ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมี

กำรจดัเก็บเกินระยะเวลำท่ีก ำหนด ผูรั้บผดิชอบจะตอ้งมีกำรลบ ท ำลำย หรือท ำให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็น

ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถระบุตวับคุคลได ้

▪ กำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลจะตอ้งค ำนึงถึงควำมมัน่คงปลอดภยัสำรสนเทศ ซ่ึงรวมถึงกำรป้องกนั

กำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลโดยผูท่ี้ไม่มีสิทธิ กำรลบหรือท ำลำยขอ้มูลทั้งโดยควำมตั้งใจและไม่

ตั้งใจ และรวมถึงกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นควำมมัน่คงปลอดภยัสำรสนเทศให้อยูใ่นระดบัท่ีองคก์ร

ยอมรับได ้

4.2 การปฏบิัติตามสิทธขิองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Rights of Data Subject) 

▪ สำยงำนท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งพจิำรณำถึงสิทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคล ดงัต่อไปน้ี 

o สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอม  

o สิทธิในกำรขอเขำ้ถึงและขอรับส ำเนำขอ้มูลส่วนบคุคล 

o สิทธิในกำรขอให้เปิดเผยถึงกำรไดม้ำซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ไดใ้ห้

ควำมยินยอม 

o สิทธิในกำรขอให้โอนยำ้ยขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอืน่ 

o สิทธิในกำรคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

o สิทธิในกำรขอให้ลบ ท ำลำย หรือท ำใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถระบุตวับุคคล

ท่ีเป็นเจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคลได ้

o สิทธิในกำรขอให้ระงบักำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคล 

o สิทธิในกำรขอให้แกไ้ขขอ้มูลใหถู้กตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ 

▪ สำยงำนท่ีเก่ียวขอ้งและ DPO จะตอ้งร่วมจดัท ำบนัทึกรำยกำรกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคล โดย

รำยละเอียดของบนัทึกรำยกำรกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลจะตอ้งมีควำมสอดคลอ้งกบั พ.ร.บ. 

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล และหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

▪ จดัให้มีกำรระบุช่องทำงในกำรใชสิ้ทธิให้กบัเจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคลทรำบ 

▪ สำยงำนท่ีเก่ียวขอ้งและ DPO จะตอ้งบนัทึกรำยละเอียดเก่ียวกบักำรขอใชสิ้ทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วน

บุคคล โดยตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

o รำยละเอียดของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

o รำยละเอียดกำรขอตำมสิทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

o รำยละเอียดของกำรด ำเนินกำร ซ่ึงรวมถึงเหตุผลในกรณีท่ีมีกำรปฏิเสธกำรขอตำมสิทธิของ

เจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคล 

▪ เม่ือมีกำรขอใชสิ้ทธิจำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หน่วยงำนจะตอ้งปฏิบติัตำมกระบวนกำรกำรขอใช้

สิทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคลของบริษทัโดยเคร่งครัด 
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4.3 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องตามกฎหมาย (Lawfulness of Processing) 

▪ สำยงำนท่ีเก่ียวข้องและ  DPO จะต้องร่วมกันทบทวนให้กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีควำม

สอดคลอ้งกบักฎหมำย โดยจะตอ้งระบุฐำนในกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล โดย

กำรในกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลจะตอ้งเป็นไปตำมวตัถุประสงค์อนัชอบด้วย

กฎหมำย และมีควำมสอดคลอ้งกบั พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยในกำรระบุฐำนในกำรเก็บ

รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลสำมำรถพิจำรณำไดด้งัน้ี 

o ขอ้มูลส่วนบุคคล 

 กำรขอควำมยินยอม 

 ควำมจ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบติัตำมสัญญำ 

 ควำมจ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีในกำรด ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะของผู ้

ควบคุมขอ้มูลส่วนบคุคล หรือปฏิบติัหนำ้ท่ีในกำรใชอ้ ำนำจรัฐท่ีไดม้อบให้แก่ผูค้วบคุม

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

 ควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำย 

 ควำมจ ำเป็นเพื่อปฏิบติัตำมกฎหมำย 

 เพื่อกำรวิจยัและสถิติ 

 เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล 

o ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีลกัษณะอ่อนไหว 

 กำรขอควำมยินยอมโดยชดัแจง้ 

 เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล 

 เป็นกำรด ำเนินกิจกรรมโดยชอบดว้ยกฎหมำยท่ีมีกำรคุม้ครองท่ีเหมำะสมของมูลนิธิ 

สมำคม หรือองคก์รไม่แสวงหำก ำไรท่ีมีวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบักำรเมือง ศำสนำ ปรัชญำ 

หรือสหภำพแรงงำนให้แก่สมำชิก ผูซ่ึ้งเคยเป็นสมำชิก หรือผูซ่ึ้งมีกำรติดต่ออยำ่ง

สม ่ำเสมอกบัมูลนิธิ สมำคม หรือองคก์รไม่แสวงหำก ำไรตำมวตัถุประสงคด์งักล่ำวโดย

ไม่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นออกไปภำยนอกมูลนิธิ สมำคม หรือองคก์รไม่แสวงหำ

ก ำไรนั้น 

 เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสำธำรณะดว้ยควำมยินยอมโดยชดัแจง้ของเจำ้ของขอ้มูลส่วน

บุคคล 

 ควำมจ ำเป็นเพ่ือกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบติัตำมหรือกำรใชสิ้ทธิ

เรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย 

 ควำมจ ำเป็นเพื่อปฏิบติัตำมกฎหมำยเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคต์ำมท่ี พ.ร.บ. คุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลระบุไว ้
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▪ หำกหน่วยงำนเลือกใช้วิธีกำรขอควำมยินยอม จะต้องขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล

เท่ำนั้น และจะตอ้งขอควำมยินยอมก่อนท่ีจะมีกำรประมวลผลเกิดขึ้น 

▪ หำกมีกำรเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคท่ี์ใชฐ้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล จะตอ้ง

ขอควำมยินยอมใหม่ทุกคร้ัง 

▪ หน่วยงำนจะตอ้งมีกำรค ำนึงถึงกำรเก็บหลกัฐำนของกำรขอควำมยินยอมไวอ้ยำ่งเหมำะสม 

▪ กำรเปิดเผยขอ้มูลจะตอ้งเป็นไปตำมแนวทำงและกระบวนกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีบริษทัก ำหนดไว ้

4.4 การโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Transfer) 

▪ กำรถ่ำยโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่ำงประเทศจะตอ้งค ำนึงถึงมำตรฐำนกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ท่ีเพียงพอ และเป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

▪ ห้ำมโอนถ่ำยขอ้มูลส่วนบุคคลให้กบัผูน้ ำเขำ้ขอ้มูลท่ีอยูน่อกประเทศ เวน้แต่ 

o บริษทัและผูน้ ำเขำ้ขอ้มูลไดต้กลงกนัเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพื่อให้สัญญำเก่ียวกบัเจำ้ของขอ้มูล

สมบูรณ์ 

o เป็นกำรกระท ำตำมสัญญำเพื่อประโยชน์ของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

o เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

o เม่ือไดรั้บควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคลทรำบในกรณีท่ีมำตรกำรคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลของประเทศปลำยทำงไม่เพียงพอ 

▪ กำรโอนถ่ำยและกำรประมวลผลขอ้มูลตอ้งด ำเนินกำรดว้ยวิธีท่ีปลอดภยั และเป็นไปตำมมำตรฐำนควำม

ปลอดภยัขั้นต ่ำของบริษทัพร้อมทั้งสอดคลอ้งกบันโยบำยและกระบวนกำรควำมมัน่คงปลอดภยัดำ้น

สำรสนเทศ 

4.5 การควบคุมหน่วยงานภายนอกท่ีมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Controlling Other Parties Involving the 

Processing of Personal Data) 

▪ สำยงำนท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งมีกำรระบุรำยละเอียดเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในสัญญำระหว่ำง

บริษทัและหน่วยงำนภำยนอก โดยจะตอ้งครอบคลุมเน้ือหำดงัต่อไปน้ี 

o ขอ้ตกลงกำรไม่เปิดเผยควำมลบัของขอ้มูล 

o รำยละเอียดเก่ียวกบักำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคล 

o สิทธิของบริษทัในกำรตรวจสอบกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลของหน่วยงำนภำยนอก 

o มำตรกำรกำรลบ ท ำลำย หรือส่งคืนขอ้มูลเม่ือส้ินสุดระยะเวลำกำรประมวลผลขอ้มูล 

o กำรแจง้ต่อบริษทัเม่ือเกิดเหตุกำรละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล 

4.6 เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) 
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▪ บริษทัจะตอ้งมีกำรแต่งตั้งเจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอย่ำงเป็นทำงกำร โดยเจำ้หน้ำท่ีคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลมีหนำ้ท่ี 

o ให้ค  ำแนะน ำแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งภำยในบริษทัและภำยนอกบริษทัในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคล 

o ตรวจสอบกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภำยในบริษทัและภำยนอกบริษทั 

o ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกบับริษทัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล 

o ให้ค  ำแนะน ำในกำรวิเครำะหผ์ลกระทบของขอ้มูลส่วนบุคคล 

o รำยงำนผลกำรปฏิบติังำนเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้บัผูบ้ริหำรสูงสุดของ

บริษทั 

▪ แจง้รำยช่ือเจำ้หน้ำท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลให้หน่วยงำนก ำกบัดูแลเร่ืองคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ทรำบตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด หรือเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลง 

4.7 การออกแบบโดยค านึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy by Design) 

▪ บริษทัจะตอ้งค ำนึงถึงกำรคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลตั้งแต่ขั้นตอนของกำรออกแบบผลิตภณัฑ์หรือ

บริกำร โดยค ำนึงถึงหลกักำรดงัต่อไปน้ี 

o กำรจดัเก็บขอ้มูลอยำ่งจ ำกดั 

o กำรประมวลผลขอ้มูลอยำ่งจ ำกดั 

o ควำมถูกตอ้ง และคุณภำพของขอ้มูลส่วนบุคคล 

o กำรระบุวตัถุประสงคใ์นกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลขั้นต ่ำ 

o กำรลบ ท ำลำย หรือท ำใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถระบุตวับคุคลได ้

o กำรจดักำรท ำขอ้มูลท่ีถูกจดัเก็บไวช้ัว่ครำวในระหว่ำงกำรประมวลผล 

o ระยะเวลำกำรจดัเกบ็ขอ้มูล 

o มำตรกำรในกำรแลกเปล่ียนขอ้มลู 
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4.8 การวิเคราะห์ผลกระทบของข้อมลูส่วนบุคคล (Data Protection Impact Assessment) 

▪ สำยงำนท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งเป็นผูจ้ดัท ำขั้นตอนปฏิบติัในกำรวิเครำะห์ผลกระทบของขอ้มูลส่วนบุคคล 

(Data Protection Impact Assessment Procedure) และมีกำรทบทวนขั้นตอนปฏิบติัอยำ่งสม ่ำเสมอ 

▪ สำยงำนท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งเป็นผูจ้ดัท ำและทบทวนกำรประเมินผลกระทบของขอ้มูลส่วนบุคคล (Data 

Protection Impact Assessment) ร่วมกับ  DPO ก่อนริเร่ิมด ำเนินกิจกรรม โครงกำร หรือกำรกระท ำ 

อื่น ๆ ท่ีอำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั 

4.9 ความปลอดภัยของข้อมลู (Data Security) 

▪ ควรเก็บขอ้มูลเป็นควำมลบัและเปิดเผยต่อบุคลำกรท่ีไดรั้บอนุญำตตำมข้อก ำหนดทำงกฎหมำยและ

กฎเกณฑท่ี์บงัคบัใชเ้ท่ำนั้น 

▪ มีกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์ดูแลและเก็บรักษำขอ้มูล ทั้งท่ีอยู่ในรูปแบบเอกสำรกระดำษ ขอ้มูลในรูปแบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ และส่ือบนัทึกขอ้มูลไวอ้ยำ่งปลอดภยั ป้องกนักำรสูญหำย และพร้อมใชง้ำน 

▪ มีกำรจัดชั้นควำมลบัของข้อมูล เก็บรักษำและท ำลำยข้อมูลให้เหมำะสมกับชั้นควำมลบั และมีกำร

บริหำรจดักำรกำรเขำ้รหสัขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดแ้ละเป็นมำตรฐำนสำกล 

▪ มีกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์เพื่อควบคุมกำรเขำ้ถึง ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข และเปิดเผยขอ้มูล โดยผูท่ี้มีอ ำนำจ

และไดรั้บมอบหมำย รวมทั้งสำยงำนท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งร่วมด ำเนินกำรให้มีกำรควบคุมกำรเขำ้ถึงขอ้มูล

อยำ่งเหมำะสม เพ่ือให้มัน่ใจว่ำบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมีสิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลเท่ำท่ีจ ำเป็น  

▪ กำรขอสิทธิเพื่อเขำ้ถึงขอ้มูลนอกเหนือจำกท่ีก ำหนดไวจ้ะตอ้งผ่ำนกำรพิจำรณำจำกเจำ้หน้ำท่ีคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลหรือเจำ้ของขอ้มูล 

▪ กำรด ำเนินกำรทำงเทคนิคในกำรให้สิทธิเขำ้ถึงขอ้มูลตอ้งเป็นไปตำมนโยบำยดำ้นควำมมัน่คงปลอดภยั

สำรสนเทศและกระบวนกำรควำมมัน่คงปลอดภยัดำ้นสำรสนเทศ 

▪ ก ำหนดหลกัเกณฑ์ให้มีกำรทบทวนสิทธิแก่พนักงำนท่ีมีหน้ำท่ีเก่ียวขอ้งเขำ้ถึงขอ้มูลเท่ำท่ีจ ำเป็นและ

ควบคุมกำรเขำ้ถึงระบบงำน และบริหำรจดักำรสิทธิของพนกังำนให้เป็นปัจจุบนั โดยเฉพำะเม่ือมีกำร

เปล่ียนแปลงต ำแหน่งหรือกำรจำ้งงำน 

▪ หำกมีกำรจ้ำงผูใ้ห้บริกำรภำยนอกหรือพนัธมิตรซ่ึงต้องมีกำรจดัเก็บและรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

จะตอ้งมีกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์เพื่อควบคุมและบริหำรจดักำร กำรเขำ้ถึง กำรใช้ และกำรดูแลรักษำ

ขอ้มูล รวมถึงกระบวนกำรท ำลำย หรือลบขอ้มูล ตำมมำตรกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัสำรสนเทศ 

▪ มีกำรออกแบบ พฒันำ และทดสอบระบบงำนให้มีควำมมั่นคงปลอดภยั มีควำมยืดหยุ่น และมีกำร

บ ำรุงรักษำสม ่ำเสมอ) 
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4.10 การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Breaches) 

▪ บริษทัจะตอ้งก ำหนดแนวทำงปฏิบติัเก่ียวกบักำรจดักำรกบัเหตุกำรละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล หลกัเกณฑ์

ในกำรแยกประเภทเหตุกำรณ์ ระดับควำมเส่ียงและผลกระทบ  ตลอดจนกำรด ำเนินกำรแจง้เหตุกำร

ละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตำม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

▪ หำกบุคคลใดทรำบถึงกำรละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทับคุคลนั้นจะตอ้งรำยงำนเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้น

แก่ DPO โดยทันที ทั้งน้ี กำรรำยงำนดังกล่ำวจะถูกเก็บเป็นควำมลบั เม่ือมีกำรแจ้งกำรละเมิดควำม

ปลอดภยั ทีมตอบสนองต่อเหตุกำรณ์และสำยงำนท่ีเก่ียวข้องจะด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเหตุกำรณ์ร่วมกบั DPO พร้อมเสนอแนวทำงแกไ้ขท่ีเหมำะสมแก่คณะบริหำรของบริษทั 

4.11 มาตรการความมัน่คงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัให้ควำมส ำคญักบัควำมปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคำ้อยำ่งเคร่งครัด และบริษทัมีมำตรกำรรักษำ

ควำมปลอดภยั รวมถึงมีระบบเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีปลอดภยัและเหมำะสม เพื่อป้องกนัไม่ให้

ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสูญหำย ถูกใช ้เขำ้ถึง เปล่ียนแปลง หรือเปิดเผย โดยไม่ไดรั้บอนุญำต บริษทั

จ ำกดักำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลส ำหรับพนกังำน ตวัแทน ผูรั้บจำ้งและบุคคลภำยนอกท่ีมีควำมจ ำเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มูลและ

พวกเขำจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคำ้ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีบริษทัก ำหนดเท่ำนั้น  

บริษทัจะจดัให้มีมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงครอบคลุมถึงมำตรกำรป้องกนั 

ดำ้นกำรบริหำรจดักำร มำตรกำรป้องกนัดำ้นเทคนิค และมำตรกำรป้องกนัทำงกำยภำพในเร่ืองกำรเขำ้ถึงหรือควบคุมกำรใช้

งำนขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อธ ำรงไวซ่ึ้งควำมลบั,  ควำมถูกตอ้งครบถว้น และสภำพพร้อมใช้งำนของขอ้มูลส่วนบุคคล อนั

ประกอบไปดว้ยกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี เป็นอยำ่งนอ้ย 

1. กำรควบคุมกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในกำรจดัเก็บและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดย

ค ำนึงถึงกำรใชง้ำนและควำมมัน่คงปลอดภยั 

2. กำรก ำหนดเก่ียวกบักำรอนุญำตหรือก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคล 

3. กำรบริหำรจดักำรกำรเขำ้ถึงของผูใ้ชง้ำนเพื่อควบคุมกำรเขำ้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลเฉพำะผูท่ี้ไดรั้บอนุญำต

แลว้ 

4. กำรก ำหนดหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบของผูใ้ชง้ำนเพื่อป้องกนักำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดรั้บ

อนุญำต กำรเปิดเผย กำรล่วงรู้ หรือกำรลกัลอบท ำส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคล กำรลกัขโมยอุปรกรณ์จดัเก็บ

หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคล 

5. กำรจดัให้มีวิธีกำรเพื่อให้สำมำรถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบักำรเขำ้ถึง เปล่ียนแปลง ลบ หรือถ่ำยโอน

ขอ้มูลส่วนบุคคล ให้สอดคลอ้งเหมำะสมกบัวิธีกำรและส่ือท่ีใชใ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

อน่ึง บริษทัจะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลตำมวตัถุประสงค์ท่ีไดแ้จง้แก่ผูเ้ป็นเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลและให้

เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด และในกรณีท่ีบริษัทจะว่ำจ้ำงบริษัทบุคคลภำยนอก ให้ด ำเนินกำรเก่ียวกับข้อมูล 
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ส่วนบุคคลของลูกคำ้ บริษทัจะคดัเลือกบริษทัท่ีมีระบบกำรคุม้ครองขอ้มูลท่ีไดม้ำตรฐำนและจดัท ำขอ้ตกลงท่ีเก่ียวกบักำร

เก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตำมนโยบำยเช่นเดียวกนั  

4.12 นโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

 วตัถุประสงคข์องนโยบำยน้ีคือเพ่ือก ำหนดวิธีกำรจดัเก็บเอกสำรท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือให้มีกำรคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลภำยในบริษทั เป็นไปตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  รวมถึงกำรก ำหนดระยะเวลำ

จดัเก็บเอกสำรท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคล โดยค ำว่ำ “เอกสำร” ท่ีใชใ้นนโยบำยน้ีรวมถึงส ำเนำของเอกสำร (เช่น กระดำษ) ส ำเนำ

ของเอกสำรในรูปแบบไฟลอ์ิเลก็ทรอนิกส์ (เช่น รูปภำพ รำยละเอยีดเอกสำรท่ีสแกนจำกกระดำษ) ขอ้มูลท่ีไดรั้บจำกกำรเขำ้

เวบ็ไซตข์องบริษทัและขอ้มูลท่ีไดรั้บจำกบุคคลท่ีสำม (เช่น ผลกำรตรวจสอบ) 

 1.สถานท่ีจัดเก็บข้อมูล 

 เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) และ บันทกึมัลตมิีเดีย (Multimedia) 

 เอกสำรในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ อีเมล และบนัทึกมลัติมีเดียทั้งหมดจะตอ้งจดัเก็บภำยในสถำนท่ีท่ีเหมำะสม

เพื่อให้แน่ใจว่ำสำมำรถใชม้ำตรกำรรักษำควำมปลอดภยัท่ีเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนดโดยกฎหมำย  

 เอกสารในรูปแบบกระดาษ 

 กำรจดัเก็บเอกสำรในรูปแบบกระดำษท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจในแต่ละวนั ตอ้งเก็บไวใ้นตูเ้ก็บเอกสำร

และล้ินชกัโต๊ะท ำงำนเม่ือไม่ไดใ้ชง้ำน และพนกังำนจะตอ้งลอ็คกุญแจตูเ้ก็บเอกสำรและล้ินชกัท่ีจดัเก็บเอกสำรท่ีมีขอ้มูล

ส่วนบุคคลเม่ือส้ินวนัท ำกำร  

 2. การปกป้องเอกสาร 

 บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะป้องกนักำรสูญหำย เขำ้ถึง ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยเอกสำรท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงอยู่

ในกำรควบคุมของบริษทัโดยมิชอบหรือโดยปรำศจำกอ ำนำจ เอกสำรทั้งในรูปแบบกระดำษและรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมี

ขอ้มูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไวใ้นท่ีปลอดภยัจนกว่ำจะถูกท ำลำย บริษทัจะใชเ้ทคโนโลยีและกระบวนกำรต่ำง ๆ ท่ีไดรั้บกำร

ตรวจสอบอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อรักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล  

 3. การท าลายเอกสาร 

 เม่ือพน้ก ำหนดระยะเวลำกำรจดัเก็บขอ้มูลส่วนบคุคลหรือหมดควำมจ ำเป็นในกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล

แลว้ เอกสำรในรูปแบบประเภทกระดำษท่ีมีขอ้มูลส่วนบคุคลจะถูกท ำลำยโดยกำรยอ่ยเอกสำร โดยผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยให้

ด ำเนินกำรดงักล่ำว ส่วนขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจดัเก็บทำงอิเลก็ทรอนิกส์จะถูกลบออกจำกส่ือท่ีใชเ้กบ็ขอ้มูล เช่น ฮำร์ดดิสกจ์ะ

ถูกท ำลำย หรือ ถูกลบขอ้มูลโดยวิธีท่ีไม่สำมำรถกูค้ืนขอ้มูลได ้โดยผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยใหด้ ำเนินกำรดงักล่ำว 

 4. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษทัตอ้งมีกำรก ำหนดระยะเวลำกำรจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบคุคลให้เป็นไปตำมวตัถุประสงคใ์นกำรเก็บ

รวบรวมส ำหรับกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลอยำ่งชดัเจน โดยอำจเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย แนว

ปฏิบติัของธุรกิจ หรือมำตรฐำนของกำรประมวลผล ส ำหรับระยะเวลำในกำรเก็บรักษำขอ้มูลทั้งหมดสำมำรถตรวจสอบได้

จำกเอกสำรแนบ 
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 บริษทัตอ้งจดัให้มีระบบกำรตรวจสอบเพื่อด ำเนินกำรลบหรือท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือพน้ก ำหนดระยะเวลำ

กำรเก็บรักษำ หรือเม่ือมีกำรใชสิ้ทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคลตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล หรือเม่ือมีเหตุอื่น

ตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ตำมนโยบำยในกำรลบหรือท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal Data Disposal 

Policy) 

4.13 นโยบายในการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลเม่ือพ้นก าหนด (Personal Data Disposal Policy) 

บริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบคุคล จึงก ำหนดให้มีกำรลบ ท ำลำยขอ้มูล

ส่วนบุคคล หรือท ำให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถระบุตวัตนของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคลได ้เม่ือพน้ก ำหนด

ระยะเวลำในกำรจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลตำมนโยบำยในกำรจดัเกบ็ขอ้มูลส่วนบคุคล หรือเม่ือมีกำรใชสิ้ทธิของเจำ้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หรือเม่ือมีเหตุอื่นตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอยำ่ง

เหมำะสม และสอดคลอ้งกบักำรรักษำควำมลบัของขอ้มูลส่วนบคุคล ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนักำรสูญหำย กำรเขำ้ถึง กำรท ำลำย กำร

ใช ้กำรเปล่ียนแปลงแกไ้ข หรือกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย รวมถึงควบคุมให้ผู ้

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลด ำเนินกำรตำมท่ีก ำหนดในนโยบำยและแนวปฏิบติัในกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของ

บริษทัโดยอำ้งอิงตำมกำรแบ่งระดบัชั้นควำมลบัของขอ้มูล 

1. การแบ่งช้ันความลบัของข้อมูล  

1. ทัว่ไป (Public) คือ ขอ้มูลสำรสนเทศท่ีไม่ไดก้ระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อกำรด ำเนินงำน และผูบ้ริหำรอนุมติัให้

เปิดเผยต่อสำธำรณะได ้อยำ่งไรก็ดีขอ้มูลสำรสนเทศในระดบัชั้นน้ีตอ้งไดรั้บกำรป้องกนั หรือควบคมุอยำ่ง

เหมำะสม เพ่ือให้มัน่ใจไดว่้ำขอ้มูลสำรสนเทศท่ีถูกเปิดเผยมีควำมถูกตอ้งครบถว้น (Integrity) เพื่อสร้ำงควำม

เช่ือมัน่ให้กบัลูกคำ้รวมทั้งรักษำภำพลกัษณ์และช่ือเสียง ตวัอยำ่งขอ้มูลทัว่ไป เช่น แผน่พบัประชำสัมพนัธ์ดำ้น

กำรตลำด ข่ำวประชำสัมพนัธ์ ข่ำวประกำศผูถื้อหุน้ 

2. ใชภ้ำยใน (Internal Use Only) คอื ขอ้มูลท่ีเปิดเผยไดเ้ฉพำะภำยในบริษทัและบุคคลภำยนอกท่ีมีควำมสัมพนัธ์

ทำงกำรคำ้ซ่ึงไดรั้บสิทธิเท่ำนั้น ไม่เหมำะท่ีจะเปิดเผยต่อสำธำรณชนเป็นกำรทัว่ไป ตวัอยำ่งขอ้มูลใชภ้ำยใน 

เช่น เอกสำรภำยใน E-mail ภำยในบริษทันโยบำย และมำตรฐำน ของบริษทัสมดุรำยช่ือโทรศพัท ์ขอ้มูลส่วน

บุคคลทัว่ไป 

3. ควำมลบั (Confidential) คือ ขอ้มลูซ่ึงหำกเปิดเผยโดยไม่ไดรั้บอนุญำต จะเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎ ขอ้บงัคบัของบริษทั

ก่อให้เกิดผลกระทบดำ้นช่ือเสียง กำรเงิน เสียเปรียบในกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ต่อบริษทัผูท่ี้สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูล

ประเภทน้ีไดจึ้งถูกจ ำกดัเพียงพนกังำนเป็นรำยบุคคล กลุ่มพนกังำนหรือบคุคลท่ี 3 ท่ีมีควำมสัมพนัธ์กนัตำม

สัญญำ โดยกลุ่มคนท่ีระบุจ ำเป็นตอ้งลงนำมขอ้ตกลงไม่เปิดเผยขอ้มูล (NDA) ในนำมรำยบคุคล หรือบริษทัตน้

สังกดั หรือในกรณีท่ีเป็นบริษทัในเครือ อำจจดัท ำเป็นขอ้ตกลงไม่เปิดเผยขอ้มูล (NDA) หรือ ขอ้ตกลงในกำร

รักษำควำมลบัระหว่ำงหน่วยงำน ซ่ึงตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกผูบ้ริหำรระดบัสูง หรือผูไ้ดรั้บมอบหมำยทั้งสอง

ฝ่ำย ตวัอยำ่งขอ้มูลควำมลบั เช่น รหสัผำ่น คียก์ำรเขำ้รหสั ขอ้มูลทำงกำรเงิน ขอ้มูลงบประมำณ ขอ้มูลลูกคำ้ 
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ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบควำมปลอดภยั ขอ้มูลจ ำลองลำยน้ิวมือ ขอ้มูลเงินเดือน ขอ้มูลส่วนบคุคลท่ีเป็นขอ้มูล

อ่อนไหว เช่น เช้ือชำติ เผำ่พนัธ์ุ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลสุขภำพ เป็นตน้ 

4. ควำมลบัที่สุด (Top Secret) คือ เป็นขอ้มูลท่ีมีกำรประเมินแลว้ว่ำ หำกมีกำรเปิดเผยโดยไม่ไดรั้บอนุญำตจะ

สำมำรถสร้ำงควำมเสียหำยทั้งในรูปกำรเงินและท่ีไม่ใช่กำรเงินต่อบริษทัอยำ่งร้ำยแรง ขอ้มูลท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มน้ี

จะตอ้งไดรั้บกำรดูแลเป็นพิเศษ ทั้งจำกผูเ้ป็นเจำ้ของ และผูท่ี้จ  ำเป็นตอ้งใชต้ำมหนำ้ท่ีของงำนท่ีรับผดิชอบ ทุก

คนท่ีสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลเหล่ำน้ีจ ำเป็นตอ้งลงนำมขอ้ตกลงไม่เปิดเผยขอ้มูล (NDA) หรือในกรณีท่ีเป็นบริษทั

ในเครือ อำจจดัท ำเป็นขอ้ตกลงไม่เปิดเผยขอ้มูล (NDA) หรือ ขอ้ตกลงในกำรรักษำควำมลบัระหว่ำงหน่วยงำน 

ซ่ึงตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกผูบ้ริหำรระดบัสูง หรือผูไ้ดรั้บมอบหมำยทั้งสองฝ่ำย ตวัอยำ่งขอ้มูลควำมลบัท่ีสุด 

เช่น แผนกลยทุธ์ทำงธุรกิจ (ก่อนประกำศอยำ่งเป็นทำงกำร) 

 

2. วิธีการลบ/ท าลายเอกสาร 

บริษทัมีกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเป็นกระดำษซ่ึงตอ้งมีกำรตรวจสอบแนวทำงกำรท ำลำยดว้ยวิธีท่ีมีควำมมัน่คง

ปลอดภยั เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมขั้นตอนปฏิบติักำรจดัระดบัชั้นควำมลบั กำรท ำป้ำยแสดงระดบัชั้นควำมลบัและกำรจดักำร

ขอ้มูลส่วนบุคคล โดยมีรำยละเอยีดดงัน้ี 

1. ทัว่ไป (Public)  ฉีกท ำลำย หรือใชเ้คร่ืองยอ่ยเอกสำร หรือส่งให้หน่วยงำนภำยนอกท่ีมีสัญญำในกำรท ำลำย

เอกสำร 

2. ใชภ้ำยใน (Internal Use Only) ฉีกท ำลำย หรือใชเ้คร่ืองยอ่ยเอกสำร หรือส่งใหห้น่วยงำนภำยนอกท่ีมีสัญญำใน

กำรท ำลำยเอกสำร 

3. ควำมลบั (Confidential) ตอ้งใชเ้คร่ืองยอ่ยเอกสำรท่ีไม่สำมำรถน ำกลบัมำใชใ้หม่ได ้(Cross-cut Shredder)  หรือ

ส่งให้หน่วยงำนภำยนอกท่ีมีสัญญำในกำรท ำลำยเอกสำร 

4. ควำมลบัที่สุด (Top Secret) ตอ้งส่งเอกสำรคืนกลบัให้เจำ้ของเอกสำรเพื่อท ำกำรท ำลำย หรือใชเ้คร่ืองยอ่ย

เอกสำรท่ีไม่สำมำรถน ำกลบัมำใชใ้หม่ได ้(Cross-cut Shredder) เท่ำนั้น  

        ทั้งน้ี หลกัเกณฑด์งักล่ำวอำจมีกำรเปล่ียนแปลงเม่ือมีกฎเกณฑเ์ก่ียวกบักำรลบหรือท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ิมเติมตำม

กฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลในภำยหลงั     

3. วิธีการลบ/ท าลายด้วยวิธีอิเลก็ทรอนิกส์ 

       บริษทัมีกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเป็นอิเลก็ทรอนิกส์ซ่ึงตอ้งมีกำรตรวจสอบแนวทำงกำรท ำลำยดว้ยวิธีท่ีมีควำม

มัน่คงปลอดภยั เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมขั้นตอนปฏิบติักำรจดัระดบัชั้นควำมลบั กำรท ำป้ำยแสดงระดบัชั้นควำมลบัและกำร

จดักำรขอ้มูล โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

1. ทัว่ไป (Public) ตอ้งด ำเนินกำรลบขอ้มูลดว้ยกำรลบขอ้มูลและ Clear ขอ้มูลใน Recycle Bin หรือใชโ้ปรแกรม

ในกำรลบขอ้มูล เช่น Eraser 

2. ใชภ้ำยใน (Internal Use Only) ตอ้งด ำเนินกำรลบขอ้มูลดว้ยกำรลบขอ้มูลและ Clear ขอ้มูลใน Recycle Bin หรือ

ใชโ้ปรแกรมในกำรลบขอ้มูล เช่น Eraser 
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3. ควำมลบั (Confidential) ตอ้งด ำเนินกำรลบขอ้มูลดว้ยกำร Format แบบ Low Level หรือใชโ้ปรแกรมในกำรลบ

ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถกูค้ืนกลบัมำได ้เช่น Eraser แบบ 3 Passes 

4. ควำมลบัที่สุด (Top Secret) ตอ้งด ำเนินกำรลบขอ้มูลดว้ยกำร Format แบบ Low Level หรือใชโ้ปรแกรมในกำร

ลบขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถกูค้ืนกลบัมำได ้เช่น Eraser แบบ 3 Passes 

        ทั้งน้ี หลกัเกณฑด์งักล่ำวอำจมีกำรเปล่ียนแปลงเม่ือมีกฎเกณฑเ์ก่ียวกบักำรลบหรือท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ิมเติมตำม

กฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลในภำยหลงั  

4. วิธีการจัดท าให้ข้อมลูส่วนบุคคลเป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถระบุตัวบุคคลท่ีเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

 ในกรณีท่ีไม่สำมำรถลบ/ท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลไดโ้ดยตรง เน่ืองจำกอำจส่งผลกระทบต่อควำมถูกตอ้งในกำร

ปฏิบติังำน เช่น อำจส่งผลให้กำรท ำงำนของฐำนขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง หรือเป็นขอ้จ ำกดัของระบบ บริษทัอำจใชวิ้ธีกำรจดัท ำให้

ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถระบุตวับุคคลเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ดงัน้ี 

1. กำรเปล่ียนแปลงส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้มูลโดยกำรใชก้ลุ่มของตวัอกัษรท่ีไดจ้ำกกำรสุ่ม หรือกำรท ำให้เป็น

ขอ้มูลอื่น ๆ หรือกำรใชก้ระบวนกำรอื่นใดท่ีไดรั้บกำรรับรองเป็นมำตรฐำนในปัจจบุนั เช่น กำรใช ้Hash 

Function เพื่อเปล่ียนขอ้มูลเดิมใหไ้ม่สำมำรถท่ีจะใหข้อ้มูลยอ้นกลบัมำระบุตวัตนของเจำ้ของขอ้มูลได ้

2. กำรลดควำมชดัเจนของขอ้มูล (Blurring or Noising) โดยกำรใชข้อ้มูลโดยประมำณแทนท่ีขอ้มูลเดิมเพื่อลด

ควำมเฉพำะเจำะจงของขอ้มูลลง  

        ทั้งน้ี หลกัเกณฑด์งักล่ำวอำจมีกำรเปล่ียนแปลงเม่ือมีกฎเกณฑเ์ก่ียวกบักำรท ำให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล

ท่ีไม่สำมำรถระบุตวัตนได ้เพ่ิมเติมตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในภำยหลงั 

 

5. กระบวนการลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถระบุตัวตนของบุคคลท่ีเป็น

เจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลได้ 

      บริษทัจะด ำเนินกำรลบขอ้มูลส่วนบุคคล หรือท ำให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลไม่สำมำรถระบตุวัตนของบุคคลท่ีเป็น

เจำ้ของขอ้มูลไดต้ำมประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือมีกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. ครบก ำหนดระยะเวลำกำรจดัเก็บตำมท่ีก ำหนดไวน้โยบำยในกำรจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Retention 

Policy)  

2. ขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีควำมเก่ียวขอ้ง หรือเกินควำมจ ำเป็นตำมวตัถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วน

บุคคลนั้น  

3. ขอ้มูลส่วนบุคคลไดถู้กเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย 

4. เจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคลร้องขอกำรใชสิ้ทธิตำมสิทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในกำรลบขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี

มีกำรระบุไวใ้นกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หรือเม่ือเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดถ้อนควำมยินยอม  

     ทั้งน้ี บริษทัสำมำรถปฏิเสธค ำร้องขอของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคลได ้ตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล พ.ศ. 

2562 ดงัน้ี 

1. มีควำมจ ำเป็นในกำรแสดงออกหรือกำรใชสิ้ทธิเสรีภำพในขอ้มูล 
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2. กำรประมวลผลเป็นไปตำมวตัถุประสงคใ์นกำรจดัท ำเอกสำรประวติัศำสตร์ จดหมำยเหตุเพื่อประโยชน์

สำธำรณะ หรือท่ีเก่ียวกบักำรศึกษำวิจยั  ซ่ึงในกรณีดงักล่ำว บริษทัจะจดัให้มีมำตรกำรป้องกนัท่ีเหมำะสม เพื่อ

คุม้ครองสิทธิและเสรีภำพของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

3. เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีในกำรด ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะของบริษทัหรือปฏิบติัหนำ้ท่ี

ในกำรใชอ้ ำนำจรัฐท่ีไดม้อบให้แก่บริษทั 

4. เป็นกำรจ ำเป็นในกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยของบริษทัเพื่อให้บรรลวุตัถุประสงคเ์ก่ียวกบั 

(ก) เวชศำสตร์ป้องกนัหรืออำชีวเวชศำสตร์ กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของลูกจำ้ง กำร

วินิจฉยัโรคทำงกำรแพทย ์กำรใหบ้ริกำรดำ้นสุขภำพหรือดำ้นสังคม กำรรักษำทำงกำรแพทยก์ำร

จดักำรดำ้นสุขภำพ หรือระบบและกำรให้บริกำรดำ้นสังคมสงเครำะห์ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่ใช่กำร

ปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นอยูใ่นควำมรับผดิชอบของผูป้ระกอบอำชีพหรือ

วิชำชีพหรือผูมี้หนำ้ท่ีรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นไวเ้ป็นควำมลบัตำมกฎหมำย ตอ้งเป็นกำรปฏิบติั

ตำมสัญญำระหว่ำงเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลกบัผูป้ระกอบวิชำชีพทำงกำรแพทย ์

(ข) ประโยชน์สำธำรณะดำ้นกำรสำธำรณสุข เช่น กำรป้องกนัดำ้นสุขภำพจำกโรคติดต่ออนัตรำยหรือ

โรคระบำดท่ีอำจติดต่อหรือแพร่เขำ้มำในรำชอำณำจกัร หรือกำรควบคุมมำตรฐำนหรือคุณภำพของ

ยำ เวชภณัฑ์ หรือเคร่ืองมือแพทย ์ซ่ึงไดจ้ดัให้มีมำตรกำรท่ีเหมำะสมและเจำะจงเพื่อคุม้ครองสิทธิ

และเสรีภำพของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยเฉพำะกำรรักษำควำมลบัของขอ้มูลส่วนบคุคลตำม

หนำ้ท่ีหรือตำมจริยธรรมแห่งวิชำชีพ 

5. กำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบคุคลนั้นเป็นไปเพ่ือกำรปฏิบติัตำมหรือกำรใชสิ้ทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำร

ยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือเพ่ือกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย 

        ทั้งน้ี หำกมีกำรขอให้ลบ/ท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคล หรือท ำใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถระบุตวัตนของ

บุคคลท่ีเป็นเจำ้ของขอ้มูลได ้บริษทัจะด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร ดงัน้ี 

1. เม่ือไดรั้บแบบค ำร้องขอใชสิ้ทธิในกำรลบหรือท ำใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถระบุตวัตน

เจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคลได ้ขอ้มลูจะถูกส่งต่อไปยงัเจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลและท ำกำรบนัทึกไว้

ในระบบ 

2. เจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลร่วมกบัฝ่ำยกฎหมำยและบริหำรควำมเส่ียงด ำเนินกำรตรวจสอบขอ้มูล

ส่วนบุคคลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือหำควำมจ ำเป็นขั้นพ้ืนฐำนทำงกฎหมำยและวตัถุประสงคเ์ดิม 

3. ตรวจสอบแบบค ำร้องขอใชสิ้ทธิในกำรลบขอ้มูลส่วนบคุคลหรือท ำใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่

สำมำรถระบุตวัตนเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้เพ่ือให้แน่ใจว่ำกำรขอลบขอ้มูลนั้นจะไม่เก่ียวกบั

วตัถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวม หรือกำรประมวลผลอยำ่งอื่น 

4. ด ำเนินกำรลบ/ท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคล หรือท ำใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถระบุตวัตนเจำ้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลได ้รวมถึงตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ำมีกำรลบ/ท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลออกจำกระบบหรือ

เอกสำรท่ีใชง้ำนอยู ่รวมถึงในระบบส ำรอง หรือท ำใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถระบุตวัตน
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เจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคลได ้หำกมีกำรปฏิเสธสิทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในกำรลบขอ้มูลส่วนบุคคล

หรือท ำให้ขอ้มูลส่วนบคุคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถระบุตวัตนเจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคลได ้ให้เจำ้หนำ้ท่ี

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลและท ำกำรบนัทึกไวใ้นระบบ และแจง้เจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคล 

4.14 นโยบายหรือแนวทางในการท าข้อตกลงหรือสัญญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมลูส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมลู

ส่วนบุคคล 

 วตัถุประสงคข์องนโยบำยน้ีเพ่ือกำรก ำหนดแนวทำงกำรท ำขอ้ตกลงหรือสัญญำระหว่ำงผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล

และผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคล ท่ีบริษทัมีกำรเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยไปยงับคุคลอ่ืน ครอบคลุมทั้งขอ้มูลส่วน

บุคคลของลูกคำ้หรือผูใ้ชบ้ริกำร พนกังำน เจำ้หนำ้ท่ี และพนัธมิตรของบริษทัใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

1. แนวปฏิบัต ิ

แนวปฏิบติักำรท ำขอ้ตกลงหรือสัญญำระหว่ำงผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลและผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

1) หน่วยงำนของบริษทัท่ีมีกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลให้กบั คู่คำ้ พนัธมิตรทำงธุรกิจ บริษทัยอ่ย และ/หรือ ผู ้

ให้บริกำรภำยนอก จะตอ้งมีกำรท ำสัญญำระหว่ำงบริษทั และคูค่ำ้ พนัธมิตรทำงธุรกิจ บริษทัยอ่ย และ/หรือ ผู ้

ให้บริกำรภำยนอก รำยนั้น โดยสัญญำจะตอ้งเป็นไปตำมรูปแบบท่ีฝ่ำยกฎหมำยและบริหำรควำมเส่ียงก ำหนดไว ้

2) เน้ือหำของสัญญำระหว่ำงบริษทั และคู่คำ้ พนัธมิตรทำงธุรกิจ บริษทัยอ่ย และ/หรือ ผูใ้ห้บริกำรภำยนอกจะตอ้งมี

กำรก ำหนดมำตรกำรเก่ียวกบั 

▪ หนำ้ท่ีในกำรประมวลผลขอ้มูล โดยตอ้งมีขอ้ควำมเก่ียวกบั 

o ค ำส่ังในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล และไม่อนุญำตให้ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลนอกเหนือไปจำกค ำส่ังเป็นลำยลกัษณ์อกัษรของผูค้วบคุมขอ้มูล

ส่วนบุคคล 

o กำรให้กำรรับรองจำกผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลว่ำค ำส่ังของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบคุคล เป็น

ค ำส่ังท่ีไม่เกินวตัถุประสงคข์องกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

o ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลมีกำรจ ำกดัสิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลให้กบับุคคลท่ีไดรั้บ

มอบหมำย โดยมีควำมจ ำเป็นในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบคุคลภำยในวตัถุประสงคข์องสัญญำ 

o ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลมีหนำ้ท่ีในกำรรักษำควำมลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีประมวลผล 

รวมถึงมีมำตรกำรท่ีท ำให้มัน่ใจว่ำบุคคลท่ีไดรั้บสิทธิเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้หค้  ำมัน่สัญญำ

หรือมีหนำ้ท่ีตำมสัญญำในกำรรักษำควำมลบัของขอ้มูลส่วนบคุคล 

o ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลจะตอ้งจดัขอ้มูลท่ีจ ำเป็นต่อกำรแสดงให้เป็นท่ีพอใจถึงกำรปฏิบติั

ตำมหนำ้ท่ีตำมสัญญำรวมถึงยินยอมและใหค้วำมร่วมมือในกำรตรวจสอบและสอบสวนโดยผู ้

ควบคุมขอ้มูลส่วนบคุคลหรือผูต้รวจสอบซ่ึงผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลมอบหมำย 

▪ มำตรกำรในกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยั โดยตอ้งมีขอ้ควำมเก่ียวกบั 
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o ควำมรับผิดชอบของผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลในกำรจดัหำมำตรกำรกำรรักษำควำมมัน่คง

ปลอดภยัท่ีเหมำะสม เพื่อเป็นกำรรักษำควำมลบั ควำมถูกตอ้ง และควำมพร้อมใชข้องขอ้มูลส่วน

บุคคล โดยตอ้งมีมำตรกำรป้องกนัดำ้นกำรบริหำรจดักำร (administrative safeguard) มำตรกำรป้องกนั

ดำ้นเทคนิค (technical safeguard) และมำตรกำรป้องกนัทำงกำยภำพ (physical safeguard) ในเร่ือง

เขำ้ถึงควบคุมกำรใชง้ำนขอ้มูลส่วนบุคคล (access control) โดยอยำ่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยกำร

ด ำเนินกำรดงัน้ี 

• กำรควบคุมกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในกำรจดัเกบ็และประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลโดยค ำนึงถึงกำรใชง้ำนและควำมมัน่คงปลอดภยั 

• กำรก ำหนดเก่ียวกบักำรอนุญำตหรือกำรก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล 

• กำรบริหำรจดักำรกำรเขำ้ถึงของผูใ้ชง้ำน (user access management) เพื่อควบคุมกำรเขำ้ถึง

ขอ้มูลส่วนบุคคลเฉพำะผูท่ี้ไดรั้บอนุญำตแลว้ 

• กำรก ำหนดหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบของผูใ้ชง้ำน (user responsibilities)  เพื่อป้องกนักำร

เขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดรั้บอนุญำต กำรเปิดเผย กำรล่วงรู้ หรือกำรลกัลอบท ำส ำเนำ

ขอ้มูลส่วนบุคคล กำรลกัขโมยอปุกรณ์จดัเกบ็หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

• กำรจดัให้มีวิธีกำรเพื่อให้สำมำรถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบักำรเขำ้ถึง เปล่ียนแปลง ลบ 

หรือถ่ำยโอนขอ้มูลส่วนบคุคล ให้สอดคลอ้งเหมำะสมกบัวิธีกำรและส่ือท่ีใชใ้นกำรเก็บ

รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

▪ หนำ้ท่ีในกำรด ำเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

o หนำ้ท่ีของผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลในกำรสนบัสนุนกำรผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลในเร่ืองกำร

ใชสิ้ทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคล 

o กำรแจง้ต่อผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบคุคลในกรณีท่ีมีค ำร้องขอใชสิ้ทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคล 

▪ กำรแจง้เตือนหำกมีเหตุกำรณ์ละเมิดขอ้มูลส่วนบคุคล โดยตอ้งมีขอ้ควำมเก่ียวกบั 

o กำรแจง้ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ชกัชำ้ หำกทรำบถึงเหตุกำรณ์ละเมิดขอ้มูลส่วนบคุคล 

▪ กำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบคุคล และกำรลบขอ้มูลส่วนบุคคล โดยตอ้งมีขอ้ควำมเก่ียวกบั 

o หนำ้ท่ีและระยะเวลำในกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลเท่ำท่ีจ ำเป็น เพ่ือกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมค ำส่ังของ

ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบคุคล 

o วิธีในกำรลบ ท ำลำย ส่งคืน หรือท ำใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถระบุตวับุคคลได ้

o กำรเก็บขอ้มูลส่วนบคุคลเพ่ือกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย หรือกำร

ยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย 

▪ กำรส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบคุคลไปยงัต่ำงประเทศ โดยตอ้งมีขอ้ควำมเก่ียวกบั 

o กำรไม่อนุญำตให้ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงัต่ำงประเทศ เวน้

แต่จะไดรั้บอนุมติัจำกบริษทั 
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o กำรส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบคุคลไปยงัต่ำงประเทศ จะตอ้งเป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดในกฎหมำย

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล และประกำศท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.15 นโยบายการแยกประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

1. นโยบายการจัดระดับช้ันความลับของข้อมลูส่วนบุคคล (Personal Data Classification Policy) 

1.1 บริษทัมีกำรก ำหนดชั้นควำมลบัของสำรสนเทศไว ้4 ระดบั ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไป (Public Data) ขอ้มูลใชภ้ำยใน (Internal 

Use Only Data) ขอ้มูลควำมลบั (Confidential Data) ขอ้มูลควำมลบัที่สุด (Top Secret Data) โดยมีกำรก ำหนดนิยำม รวมทั้ง

แนวทำงในกำรด ำเนินกำรในเอกสำรขั้นตอนกำรปฏิบติังำนส ำหรับกำรแบ่งชั้นของขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal Data 

Classification Procedure) ผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะตอ้งปฏิบติัตำมโดยเคร่งครัด หำกกลุ่มของสำรสนเทศประกอบไปดว้ยสำรสนเทศ

หลำยระดบัชั้นควำมลบั ใหเ้จำ้ของสำรสนเทศก ำหนดระดบัชั้นควำมลบัของสำรสนเทศนั้นตำมระดบัชั้นควำมลบัของ

สำรสนเทศระดบัสูงสุดของกลุ่มสำรสนเทศ 

1.2 กำรจดัระดบัชั้นควำมลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งมีกำรจดัระดบัชั้นของขอ้มูลและกำรก ำหนดควำมเส่ียงของขอ้มูล

ส่วนบุคคลเพ่ือก ำหนดชั้นควำมลบัของขอ้มูลตำมขั้นตอนกำรปฏิบติังำนส ำหรับกำรจดัระดบัชั้นของขอ้มูลส่วนบุคคล 

(Personal Data Classification Procedure)  

1.3 เจำ้ของสำรสนเทศมีหนำ้ท่ีก ำหนดและทบทวนระดบัชั้นควำมลบัของขอ้มูลส่วนบคุคล ท่ีอยูภ่ำยใตค้วำมรับผิดชอบใน

ของตนอยำ่งสม ่ำเสมอ รวมทั้งจดัให้มีกำรควบคุมท่ีเหมำะสมกบัระดบัชั้นควำมลบัของขอ้มูล 

1.4 เจำ้ของสำรสนเทศควรเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นควำมลบัและเปิดเผยต่อบุคคลท่ีไดรั้บอนุญำตตำมขอ้ก ำหนดทำง

กฎหมำยและกฎเกณฑท่ี์บงัคบัใชเ้ท่ำนั้น 

1.5 หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งร่วมด ำเนินกำรให้มีมำตรกำรควบคมุกำรเขำ้ถึงขอ้มูลอยำ่งเหมำะสม เพ่ือให้มัน่ใจว่ำบคุคลท่ี

เก่ียวขอ้งมีสิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลเท่ำท่ีจ ำเป็น และไดรั้บอนุญำตให้เขำ้ถึงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งในเวลำท่ีเหมำะสม

เท่ำนั้น 

1.6 กำรขอสิทธิเพื่อเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลนอกเหนือจำกสิทธิท่ีก ำหนดไวจ้ะตอ้งผำ่นกำรพิจำรณำจำกเจำ้ของสำรสนเทศ 

1.7 กำรด ำเนินกำรทำงเทคนิคในกำรให้สิทธิเขำ้ถึงขอ้มูลตอ้งเป็นไปตำมมำตรกำรกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัสำรสนเทศ

ท่ีบริษทัก ำหนด 

1.8 ในกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบคุคลตอ้งเก็บรักษำตำมระยะเวลำเท่ำท่ีจ ำเป็นเท่ำนั้น เพ่ือให้เป็นไปตำมวตัถุประสงคใ์นกำร

จดัเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล และตอ้งมีกำรลบ ท ำลำย หรือท ำให้ขอ้มูลส่วนบคุคลนั้นเป็นขอ้มูลท่ีไม่

สำมำรถระบุตวับุคคลไดเ้ม่ือไม่ไดใ้ชข้อ้มูลส่วนบคุคลนั้นตำมวตัถุประสงค ์

1.9 หำกมีกำรว่ำจำ้งผูใ้หบ้ริกำรภำยนอกท่ีตอ้งมีกำรจดัเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล จะตอ้งมีกำรปฏิบติั

ตำมนโยบำยในกำรท ำขอ้ตกลงหรือสัญญำระหว่ำงผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลและผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล 

(Outsourcing Policy for Personal Data Processing) ซ่ึงตอ้งมีกำรจดัระดบัชั้นควำมลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยเจำ้ของ

สำรสนเทศท่ีไดท้  ำกำรว่ำจำ้งผูใ้หบ้ริกำรภำยนอกนั้น ๆ 
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ภาคผนวก ก. ตัวอย่างการจัดระดับช้ันความลับของข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ประเภทของข้อมูล รายละเอียด 
ความลับ 

(Confidential) 

ใช้ภายใน (Internal 

Use Only) 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นกำร

พิสูจน์หรือยืนยนั

ตวัตน 

รหสัผำ่น ✓  

คียก์ำรเขำ้รหสัขอ้มูล (Encryption keys) ✓  

ขอ้มูลชีวภำพ เช่น ขอ้มูลภำพจ ำลองใบหนำ้ 

(Face recognition) ขอ้มูลจ ำลองม่ำนตำ หรือ

ขอ้มูลจ ำลองลำยน้ิวมือ 

✓  

บนัทึกกิจกรรมกำรเขำ้ถึงระบบ 

(Authentication logs) 

✓  

ขอ้มูลบตัร

อิเลก็ทรอนิกส์ (เช่น 

บตัรเดบิต บตัร

เครดิต เป็นตน้) 

ช่ือผูถื้อบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ ✓  

เลขบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ ✓  

PIN, PIN block ✓  

CVV, CVV2, CVC2, CID ✓  

ขอ้มูลบตัรบนแถบแม่เหลก็ ✓  

ขอ้มูลท่ีสำมำรถระบุ

ตวับุคคลได ้

(Personally  

Identifiable 

Information (PII) ) 

ช่ือ นำมสกุล   ✓ 

เลขบตัรประชำชน  ✓ 

เลขหนงัสือเดินทำง  ✓ 

เลขบตัรประกนัสังคม  ✓ 

เลขใบอนุญำตขบัขี ่  ✓ 

เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี  ✓ 

รหสัพนกังำน  ✓ 

เลขบญัชีธนำคำร  ✓ 

เลขท่ีกรมธรรม ์  ✓ 

วนัเดือนปีเกิด  ✓ 

อำย ุ  ✓ 

เพศ  ✓ 

ท่ีอยู ่  ✓ 

เบอร์โทรศพัท ์  ✓ 

อีเมล  ✓ 

ขอ้มูลเงินเดือน ✓  
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ประเภทของข้อมูล รายละเอียด 
ความลับ 

(Confidential) 

ใช้ภายใน (Internal 

Use Only) 

ขอ้มูลอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ เช่น IP address, 

MAC address, Cookie ID 

 ✓ 

ขอ้มูลชีวมิติ (Biometric) เช่น รูปภำพใบหนำ้, 

ลำยน้ิวมือ, ฟิลม์เอกซเรย,์ ขอ้มูลสแกนม่ำนตำ, 

ขอ้มูลอตัลกัษณ์เสียง, ขอ้มูลพนัธุกรรม 

✓  

ขอ้มูลระบทุรัพยสิ์นของบคุคล เช่น ทะเบียน

รถยนต,์ โฉนดท่ีดิน 

 ✓ 

ขอ้มูลกำรจำ้งงำน  ✓ 

ประวติักำรท ำงำน  ✓ 

ขอ้มูลกำรประเมินผลกำรท ำงำนหรือควำมเห็น

ของนำยจำ้งต่อกำรท ำงำนของลูกจำ้ง 

 ✓ 

ขอ้มูลบนัทึกต่ำง ๆ ท่ีใชติ้ดตำมตรวจสอบ

กิจกรรมต่ำง ๆ ของบุคคล เช่น log file 

 ✓ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี

เป็นขอ้มูลอ่อนไหว 

ควำมเช่ือในลทัธิ ศำสนำหรือปรัชญำ ✓  

ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ✓  

เช้ือชำติ เผำ่พนัธ์ุ ✓  

ขอ้มูลพนัธุกรรม ✓  

ประวติัอำชญำกรรม ✓  

พฤติกรรมทำงเพศ ✓  

ขอ้มูลประวติัทำงกำรแพทย ์สุขภำพ หมู่เลือด 

ควำมพิกำร หรือขอ้มูลสุขภำพจิต  

✓  

ขอ้มูลสหภำพแรงงำน ✓  

 

4.16 นโยบายการส่งหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงานภายนอก หรือการส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง

ประเทศอ่ืน 

1. นโยบายการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานภายนอก (Third Parties Policy) 

บริษทั จะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่องคก์รหรือหน่วยงำนภำยนอก หลงัจำกวนัที พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล 

พ.ศ.2562 มีผลใชบ้งัคบั โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
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1) หำกจะมีกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลให้กบั บริษทัคูค่ำ้ พนัธมิตรทำงธุรกิจ บริษทัยอ่ย และ/หรือ ผู ้

ให้บริกำรภำยนอก จะสำมำรถด ำเนินกำรไดเ้ฉพำะในกรณีท่ีมีกำรระบุรำยช่ือของ บริษทัคูค่ำ้ พนัธมิตรทำง

ธุรกิจ บริษทัยอ่ย และ/หรือ ผูใ้หบ้ริกำรภำยนอก ในบนัทึกรำยกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (Data 

Inventory) เท่ำนั้น หำกไม่มีกำรระบุในบนัทึกรำยกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล จะตอ้งขออนุมติัจำก

เจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลก่อนท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคล โดยเจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลจะตอ้งพิจำรณำฐำนในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลและเง่ือนไขให้สอดคลอ้งตำม พ.ร.บ. 

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 

2) สัญญำระหว่ำงบริษทัและบริษทัคู่คำ้ พนัธมิตรทำงธุรกิจ บริษทัในเครือ และ/หรือ ผูใ้หบ้ริกำรภำยนอก

จะตอ้งมีกำรก ำหนดมำตรกำรเก่ียวกบั 

▪ หนำ้ท่ีในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

▪ มำตรกำรในกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยั 

▪ กำรด ำเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคล 

▪ กำรแจง้เตือนหำกมีเหตุกำรณ์ละเมิดขอ้มูลส่วนบคุคล 

▪ กำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบคุคลและกำรลบขอ้มูลส่วนบุคคล 

▪ กำรส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบคุคลไปยงัต่ำงประเทศ 

3) กรณีส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบคุคลไปยงันิติบุคคล จะตอ้งพิจำรณำว่ำในกำรส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคล

นั้นมีมำตรกำรกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยั และมีมำตรกำรในกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลท่ีมีมำตรฐำน 

4) กรณีท่ีหน่วยงำนรัฐ หรือองคก์รผูถื้ออ ำนำจรัฐ ร้องขอเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลโดยกำรอำ้งถึงกฎหมำย 

ระเบียบ หรือค ำส่ังใด ๆ ท่ีบริษทั จะตอ้งปฏิบติัตำม ผูรั้บผิดชอบจะสำมำรถให้หน่วยงำนเขำ้ถึงขอ้มลูส่วน

บุคคลไดใ้นกรณีท่ีมีบทบญัญติักฎหมำย หรือค ำส่ัง หรือหนงัสือแจง้อยำ่งเป็นทำงกำร อยำ่งใดอยำ่งหน่ึง

เป็นอยำ่งนอ้ยตำมอ ำนำจทำงกฎหมำยเท่ำนั้น มิเช่นนั้นบริษทั จะมีควำมผิดตำมกฎหมำยจำกกำรให้

หน่วยงำนดงักล่ำวเขำ้ถึงหรือเปิดเผยขอ้มูลโดยไม่มีหนำ้ท่ีตำมกฎหมำย ยกเวน้กรณีท่ีเป็นกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี

ตำมกฎหมำย (Legal Obligation) ของบริษทั ท่ีแมไ้ม่มีกำรร้องขอก็เป็นหนำ้ท่ีตำมกฎหมำยท่ีบริษทั จะตอ้ง

กระท ำตำมหนำ้ท่ีอยูแ่ลว้ 

2. นโยบายการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ (Cross Border data Transfer Policy) 

เพื่อให้กำรถ่ำยโอนขอ้มูลส่วนบุคคลอยูภ่ำยใตก้ฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล กำรด ำเนินกำรถ่ำยโอนขอ้มูลส่วนบคุคล

ไปประเทศปลำยทำง หรือองคก์รระหว่ำงประเทศจะตอ้งมีควำมมัน่คงปลอดภยั โดยบริษทัสำมำรถพิจำรณำทำงเลือก

ดงัต่อไปน้ี 

1) กำรส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบคุคลไปยงัประเทศปลำยทำง หรือองคก์รระหว่ำงประเทศ โดยบริษทั จะ

ด ำเนินกำรส่งขอ้มูลส่วนบคุคลไปยงัประเทศท่ีมีนโยบำยในกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อกำรส่งหรือ

โอนขอ้มูลส่วนบคุคลท่ีไดรั้บกำรตรวจสอบและรับรองจำกบริษทัคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

2) มีกำรจดัท ำขอ้ตกลงระหว่ำงกนัในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
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▪ นโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเครือกิจกำร (Binding Corporate Rules) ท่ีไดรั้บกำร

ตรวจสอบและรับรองจำกบริษทัคณะกรรมกำรคุม้ครองส่วนบุคคลแลว้ 

▪ มีกำรจดัท ำขอ้ตกลงเป็นไปตำมขอ้สัญญำมำตรฐำน (Standard Data Protection Clauses) 

▪ จรรยำบรรณและจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) 

3) ในกรณีท่ีไม่สำมำรถใชท้ำงเลือกกำรโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัตำ่งประเทศในขอ้ 1 และ 2 สำมำรถ

ด ำเนินกำรโอนขอ้มูลส่วนบคุคลไปยงัต่ำงประเทศได ้หำกเป็นกรณีดงัน้ี 

▪ เป็นกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย 

▪ ไดรั้บควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไดแ้จง้ใหเ้จำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคลทรำบถึง

มำตรฐำนกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่เพียงพอของประเทศปลำยทำงหรือองคก์ำรระหว่ำง

ประเทศท่ีรับขอ้มูลส่วนบคุคลแลว้ 

▪ เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบติัตำมสัญญำซ่ึงเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญำ หรือเพื่อใชใ้น

กำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคลก่อนเขำ้ท ำสัญญำนั้น 

▪ เป็นกำรกระท ำตำมสัญญำระหว่ำงผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลกบับคุคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อ

ประโยชนข์องเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

▪ เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือ

บุคคลอ่ืน เม่ือเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่สำมำรถให้ควำมยินยอมในขณะนั้นได ้

▪ เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือ

บุคคลอ่ืน เม่ือเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่สำมำรถให้ควำมยินยอมในขณะนั้นได ้

4) ในกรณีท่ีมำตรฐำนกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของประเทศปลำยทำงหรือองคก์รระหว่ำงประเทศท่ีรับ

ขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีมำตรฐำนเพียงพอ ใหเ้สนอต่อคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นผู ้

วินิจฉยัเสียก่อน 

3. การคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของเครือกิจการ (Binding Corporate Rules) 

บริษทั สำมำรถโอนขอ้มูลส่วนบคุคลท่ีอยูใ่นเครือกิจกำรหรือเครือธุรกิจเดียวกนั เพื่อกำรประกอบกิจกำรหรือธุรกิจร่วมกนั

ได ้หำกกำรส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวเป็นไปตำมนโยบำยในกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลเพื่อกำรส่งหรือโอน

ขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงอยูต่่ำงประเทศและอยูใ่นเครือ

กิจกำรหรือเครือธุรกิจเดียวกนัเพือ่กำรประกอบกิจกำรหรือธุรกิจร่วมกนั (“สมำชิกเครือกิจกำร”) ท่ีไดรั้บกำรตรวจสอบและ

รับรองจำกหน่วยงำนก ำกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ โดยนโยบำยในกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลเพื่อกำรส่งหรือโอนขอ้มูล

ส่วนบุคคลไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงอยูต่่ำงประเทศและอยูใ่นเครือกิจกำรหรือ

เครือธุรกิจเดียวกนัเพื่อกำรประกอบกิจกำรหรือธุรกิจร่วมกนั หรือ Binding Corporate Rules (BCR) จะตอ้ง 

1) มีผลผกูพนัตำมกฎหมำยและบงัคบัใชก้บัและถูกบงัคบัใชโ้ดยสมำชิกเครือกิจกำรทุกรำย รวมถึงลูกจำ้งและ

พนกังำนของเครือกิจกำร (“สมำชิกเครือกิจกำร”) 

2) รับรองสิทธิอนัสำมำรถบงัคบัใชไ้ดข้องเจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคลท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลถูกน ำมำประมวลผล 
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3) BCR ประกอบดว้ยองคป์ระกอบอยำ่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

3.1 รำยละเอียดโครงสร้ำงและช่องทำงกำรติดต่อของสมำชิกเครือกิจกำร 

3.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจะถูกเปิดเผยหรือชุดขอ้มูลส่วนบคุคลท่ีจะถูกเปิดเผย รวมถึงรำยละเอียด ประเภท

ของขอ้มูลส่วนบุคคล, วิธีกำรและวตัถุประสงคใ์นกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล, ประเภทของ

เจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคล, ประเทศหรือองคก์ำรระหว่ำงประเทศปลำยทำงซ่ึงรับขอ้มูลส่วนบคุคล 

3.3 ควำมมีผลผกูพนัทำงกฎหมำยทั้งภำยในและภำยนอกกลุ่มสมำชิกเครือกิจกำรของ BCR 

3.4 กำรน ำหลกักำรคุม้ครองขอ้มูลทัว่ไปมำปรับใช ้เช่น กำรจ ำกดัวตัถุประสงค ์(Purpose Limitation), กำร

ใชข้อ้มูลอยำ่งนอ้ยท่ีสุด (Data Minimization), กำรจ ำกดัระยะเวลำในกำรจดัเกบ็ขอ้มูล (Limited 

Storage Periods), คุณภำพของขอ้มูล (Data Quality), กำรคุม้ครองขอ้มูลผำ่นกำรออกแบบและโดย

ปริยำย (Data Protection by Design and by Default), ฐำนกฎหมำยในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

(Lawful Basis for Processing), กำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลตำมมำตรำ 26 ของพ.ร.บ.คุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Processing of Special Categories of Personal Data), มำตรกำรในกำร

รับประกนัควำมปลอดภยัของขอ้มูล และเง่ือนไขในกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงับคุคลภำยนอก

ท่ีไม่ใช่สมำชิกเครือกิจกำร (Requirements in Respect of Onward Transfers to Bodies not Bound by 

the Binding Corporate Rules) 

3.5 สิทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคลอนัเก่ียวเน่ืองกบักำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล และช่องทำงใน

กำรใชสิ้ทธินั้น รวมถึงสิทธิท่ีจะร้องเรียนต่อบริษทัคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและกำร

ฟ้องร้องคดีต่อศำลท่ีมีอ ำนำจ สิทธิในกำรไดรั้บกำรเยียวยำ และสิทธิในกำรไดรั้บค่ำเสียหำยอนัเกิดจำก

กำรละเมิด BCR 

3.6 ควำมยินยอมรับผดิโดยผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลท่ีเป็นสมำชิก

เครือกิจกำรซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศไทย ในกรณีท่ีเกิดเหตุละเมิด BCR โดยสมำชิกเครือกิจกำรซ่ึงไม่ได้

ตั้งอยูใ่นประเทศไทย ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลจะไม่ตอ้งรับผดิ

บำงส่วนหรือทั้งหมด หำกพิสูจนไ์ดว่้ำสมำชิกเครือกิจกำรมิไดมี้ส่วนรับผิดชอบกบัเหตุกำรณ์ท่ี

ก่อให้เกิดควำมเสียหำย 

3.7 กำรแจง้เน้ือหำของ BCR (โดยเฉพำะขอ้ 3.4 - ขอ้ 3.6) ให้แก่เจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคลรับทรำบเพ่ิมเติม

จำกกำรแจง้รำยละเอียดตำมมำตรำ 23 และมำตรำ 25 ตำม พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

3.8 หนำ้ท่ีของเจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล หรือ Data Protection Officer (DPO) ท่ีไดรั้บมอบหมำย

ตำมมำตรำ 41 พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือบคุคล/นิติบคุคลท่ีไดรั้บมอบหมำยให้

ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรตำม BCR ของสมำชิกเครือกิจกำร, กำรฝึกอบรม, กำรรับเร่ืองร้องเรียน 

3.9 กระบวนกำรรับเร่ืองร้องเรียน 

3.10 กลไกภำยในกลุ่มสมำชิกเครือกิจกำรส ำหรับกำรรับประกนักำรด ำเนินกำรตำม BCR ซ่ึงตอ้งมี

องคป์ระกอบอยำ่งนอ้ยดงัน้ี กำรตรวจสอบกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Audit) และ
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วิธีกำรในกำรรับประกนักำรด ำเนินกำรเชิงแกไ้ขเพื่อคุม้ครองสิทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคล โดย

บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมำยตำมขอ้ 3.8 (DPO) และคณะกรรมกำรกลุ่มสมำชิกเครือกิจกำรจะตอ้งรับทรำบ

ผลกำรตรวจสอบขำ้งตน้ รวมถึงจดัเตรียมให้บริษทัคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลสำมำรถ

ตรวจสอบผลกำรตรวจสอบขำ้งตน้ได ้

3.11 กลไกกำรรำยงำนและบนัทึกกำรเปล่ียนแปลงเน้ือหำของ BCR และกำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลง

ดงักล่ำวไปยงับริษทัคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล 

3.12 กลไกกำรให้ควำมร่วมมือกบับริษทัคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในกำรรับประกนักำร

ด ำเนินกำรตำม BCR ของสมำชิกเครือกิจกำร เช่น กำรจดัเตรียมผลกำรตรวจสอบให้บริษทั

คณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลสำมำรถตรวจสอบได ้

3.13 กลไกในกำรรำยงำนไปยงับริษทัคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงขอ้บงัคบัทำงกฎหมำยท่ี

สมำชิกเครือกิจกำรท่ีตั้งอยูใ่นประเทศปลำยทำงตอ้งปฏิบติัตำมอนัอำจก่อให้เกิดผลกระทบอยำ่งมี

นยัส ำคญัต่อหลกัประกนัท่ีไดใ้หไ้วต้ำม BCR 

3.14 จดักำรฝึกอบรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเหมำะสม ให้แก่พนกังำนหรือบุคคลท่ีเขำ้ถึงขอ้มูล

ส่วนบุคคลเป็นประจ ำหรือตลอดเวลำ 

4) นอกเหนือจำก BRC แลว้ บริษทัอำจยอมรับให้มำตรกำรคุม้ครองท่ีเหมำะสมอื่น ๆ ท่ีสำมำรถบงัคบัสิทธิ

ของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคลไดต้ำมท่ีบริษทัคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลอำจมีกำรก ำหนดขึ้น 

ไดแ้ก่ ขอ้สัญญำมำตรฐำน หรือจรรยำบรรณและจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ หรือค ำรับรอง ซ่ึงเป็น

เง่ือนไขท่ีท ำใหบ้ริษทั สำมำรถส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบคุคลไปยงัประเทศปลำยทำงได ้แมว่้ำประเทศ

ปลำยทำงนั้นจะไม่มีมำตรฐำนกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลท่ีเพียงพอ โดยอำจเลือกใชแ้นวทำงตำมขอ้ 4.1 

ถึงขอ้ 4.3 ดงัต่อไปน้ี 

4 ข้อสัญญามาตรฐาน (Standard Data Protection Clauses)  

 บริษทั น ำขอ้สัญญำมำตรฐำน (Standard Contractual Clauses) มำใชเ้พื่อให้ขอ้มูลส่วนบุคคลถูกถ่ำยโอนอยำ่งท่ี

ควรจะเป็น เพื่อให้กำรให้บริกำร รวมถึงกำรรักษำมำตรฐำนและกำรปรับปรุงบริกำรให้เป็นไปโดยถกูตอ้งตำมกฎหมำย 

อยำ่งไรก็ตำม ขอ้สัญญำคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลจะตอ้งมีกำรก ำหนดหนำ้ท่ีทำงสัญญำเก่ียวกบักำรส่งขอ้มูลส่วนบุคคลไป

ยงัต่ำงประเทศตลอดจนกำรโอนยำ้ยขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงเจำ้ขอ้มลูส่วนบุคคลสำมำรถใชสิ้ทธิของตนเองในกำรส่งหรือโอน

ขอ้มูลส่วนบุคคลไปหน่วยงำนในต่ำงประเทศได ้โดยตอ้งมีมำตรกำรคุม้ครองท่ีเหมำะสม ดงัน้ี 

 4.1. ในกำรตกลงส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัผูรั้บกำรส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบคุคลซ่ึงเป็นผูค้วบคุมขอ้มูล

ส่วนบุคคลท่ีอยูใ่นประเทศปลำยทำงหรือท่ีเป็นองคก์ำรระหว่ำงประเทศ จะตอ้งมีรำยละเอียดเก่ียวกบั 

 4.1.1 บริษทั ในฐำนะผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลมีหนำ้ท่ีจะตอ้งด ำเนินกำร

ดงัต่อไปน้ี 

1. รับรองว่ำกำรเก็บรวบรวม ประมวล ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบคุคลเป้นไปโดยชอบดว้ยพรบ. คุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
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2. พิจำรณำว่ำผูรั้บโอนขอ้มูลส่วนบุคคลสำมำรถปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดตำมท่ีระบุในนโยบำยน้ีได ้

3. ให้ขอ้มูลเก่ียวกบักฎหมำยเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลแก่เจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคลซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่น

ประเทศปลำยทำงหรือบงัคบัแก่องคก์ำรระหว่ำงประเทศท่ีรับขอ้มูลส่วนบุคคล 

4. ตอบค ำถำมของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหรือหน่วยงำนรัฐเก่ียวกบักำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยผูรั้บ

กำรส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบคุคล 

5. ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสิทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคลซ่ึงเป็นสิทธิเก่ียวกบัควำมรับผิดและสิทธิของบุคคลท่ีสำม

แก่เจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคล 

6. ร่วมรับผิดกบัผูรั้บกำรส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบคุคลในกรณีท่ีเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดรั้บควำมเสียหำยจำก

กำรฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนด 

7. ร่วมกบัผูรั้บกำรส่งหรือผูรั้บโอนในกำรระงบัขอ้พิพำทท่ีเกิดขึ้นโดยเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหรือหน่วยงำนรัฐ

เก่ียวกบักำรประมวลผขอ้มูลส่วนบุคคล โดยใชวิ้ธีกำรระงบัขอ้พิพำทโดยกำรไกล่เกล่ียซ่ึงไม่ไดมี้ผลบงัคบัผกูพนัทำง

กฎหมำย 

8. ในกรณีท่ีผูรั้บกำรส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลฝ่ำฝืนหนำ้ท่ีตำมท่ีไดก้ ำหนดในขอ้ 6.2 บริษทัมีสิทธิท่ีจะพกักำร

ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัผูรั้บกำรส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลจนกว่ำกำรฝ่ำฝืนจะไดรั้บกำรแกไ้ขหรือขอ้ก ำหนด

ดงักล่ำวถูกยกเลิก 

 4.1.2 บคุคลผูรั้บส่งหรือรับโอนขอ้มูลส่วนบุคคล ในฐำนะผูค้วบคมุขอ้มูลส่วนบุคคลมีหนำ้ท่ีจะตอ้งด ำเนินกำร

ดงัต่อไปน้ี 

1. ก ำหนดว่ำมีกำรจดัมำตรกำรคุม้ครองควำมมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมำะสมตำมำตรฐำนขั้นต ่ำท่ีก ำหนดตำม พรบ. 

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล พ.ศ.2562 

2. ด ำเนินกำรให้บคุคลภำยนอกท่ีสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น รักษำควำมลบัของขอ้มูลส่วนบุคคล 

3. รับรองว่ำตนไม่มีเหตุอนัควรจะเช่ือไดว่้ำมีกฎหมำยใดท่ีขดัขวำงมิให้สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีเพื่อคุม้ครองสิทธิ

ของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคลตำมขอ้ก ำหนดน้ีได ้

4. ประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลตมวตัถุประสงคท่ี์ก ำหนดเท่ำนั้น 

5. แจง้ให้บริษทัไดท้รำบถึงส่วนงำนภำยในองคก์รซ่ึงมีหนำ้ท่ีในกำรตอบสนองต่อค ำร้องเก่ียวกบักำรประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลและจะใหเควำมร่วมมือกบับริษทัโดยสุจริต 

6. ส่งอุปกรณ์ในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลให้ตรวจสอบ ในกรณีท่ีไดรั้บกำรร้องขอจำกบริษทั 

7. ประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลโดยสอดคลอ้งกบั พรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

8. ร่วมรับผิดกบับริษทัในกรณีท่ีเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดรั้บควำมเสียหำยจำกกำรฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนด 

9. ร่วมกบับริษทัในกำรระงบัขอ้พิพำทท่ีเกิดขึ้นโดยเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหรือหน่วยงำนรัฐเก่ียวกบักำร

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคล โดยใชวิ้ธีกำรระงบัขอ้พิพำทโดยกำรไกล่เกล่ียซ่ึงไม่ไดมี้ผลบงัคบัผกูพนัทำงกฎหมำย 

 4.2 ในกำรตกลงส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงัผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอยูใ่นประเทศปลำยทำงหรือ

ท่ีเป็นองคก์ำรระหว่ำงประเทศ จะตอ้งมีรำยละเอียดเก่ียวกบั ขอ้สัญญำท่ีก ำหนดให้เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสำมำรถบงัคบั
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สิทธิของตนตอ่บริษทั ผูรั้บกำรส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบคุคลซ่ึงเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคล และผูป้ระมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคลช่วง และ 

  4.2.1 บริษทั ในฐำนะผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลมีหนำ้ท่ีจะตอ้ง

ด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี 

1. รับรองว่ำกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงหมำยรวมถึงกำรส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น

เป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัพรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

2. รับรองว่ำผูรั้บกำรส่งหรือรับโอนขอ้มูลส่วนบคุคลจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลท่ีถูกส่งหรือโอน

ตำมค ำส่ังของบริษทัในฐำนะผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตำมกฎหมำยท่ีบงัคบัใชแ้ก่กรณีและขอ้ก ำหนดน้ี 

3. รับรองว่ำผูรั้บกำรส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลจะจดัหำมำตรกำรคุม้ครองควำมมัน่คงปลอดภยัท่ี

เหมำะสมตำมมำตรฐำนขั้นต ่ำท่ีก ำหนดตำมมำตรำ 37 (1) พรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

4. รับรองว่ำจะมีกำรจดัหำมำตรกำรดำ้นควำมปลอดภยัเพื่อป้องกนัคุม้ครองมิใหข้อ้มูลส่วนบคุคลท่ีถูก

ส่งหรือโอนสูญหำยโดยอบุติัเหตหุรือโดยกำรกระท ำโดยมิชอบ หรือกำรถูกท ำลำยโดยอุบติัเหตุหรือกำรกระท ำ

โดยมิชอบ กำรเปล่ียนแปลงแกไ้ข กำรถูกเปิดเผย หรือกำรเขำ้ถึงโดยมิชอบ โดยเฉพำะอยำ่งย่ิงในกรณีท่ีเป็นกำร

ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลผำ่นระบบโครงข่ำย (Transmission of Data over a Network) และกำรประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลโดยมิชอบดว้ยกฎหมำยใด ๆ 

5. รับรองว่ำจะมีกำรปฏิบติัตำมำตรกำรคุม้ครองควำมปลอดภยัของขอ้มูล 

6. รับรองว่ำเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลจะไดรั้บกำรแจง้ว่ำมีกำรส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบคุคลไปยงั

ประเทศปลำยทำงหรือองคก์ำรระหว่ำงประเทศท่ีรับขอ้มูลส่วนบคุคลในกรณีท่ีเป็นกำรส่งหรือโอนขอ้มูลส่วน

บุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหวตำมำรตรำ 26 พรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

7. ด ำเนินกำรส่งกำรแจง้เตือนท่ีไดรั้บจำกผูรั้บกำรส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงับริษทั

คณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีท่ีบริษทัตดัสินใจว่ำจะส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลต่อไป หรือ

ยกเลิกพกักำรส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคล 

8. ส่งบทสรุปรำยละเอียดของกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลช่วง 

9. ร่วมกบับริษทัรับผิดต่อเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บควำมเสียหำยจำกกำรไม่ปฏิบติัตำมหนำ้ท่ีท่ี

ก ำหนดในขอ้ก ำหนดน้ีซ่ึงไม่ว่ำจะเป็นกำรกระท ำของบริษทัหรือผูรั้บสิทธิกำรส่งหรือรับโอน 

10. ในกรณีท่ีเจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคลไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบริษทัตำมขอ้ก ำหนดได ้

เน่ืองจำกบริษทัไม่สำมำรถถูกติดตำมตวัไดห้รือลม้ละลำย เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสำมำรถเรียกค่ำเสียหำยไดจ้ำก

กำรผูรั้บกำรส่งหรือรับโอนขอ้มลูส่วนบุคคล 

11. บริษทัจะส่งส ำเนำของขอ้ก ำหนดน้ีใหบ้ริษทัคณะกรรมคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลเกบ็รักษำไว ้

  4.2.2 บคุคลผูรั้บส่งหรือรับโอนขอ้มูลส่วนบุคคล ในฐำนะผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลมีหนำ้ท่ีจะตอ้ง

ด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี 
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1. รับรองว่ำจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเฉพำะในฐำนะผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลและตำมค ำส่ัง

ของบริษทัเท่ำนั้น ในกรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติักำรตำมหนำ้ท่ีดงักล่ำวได ้จะแจง้บริษทัทรำบโดยไม่ชกัชำ้ ในกรณี

น้ี บริษทัสำมำรถพกักำรส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบคุคลหรืออำจยกเลิกขอ้ก ำหนดน้ีได ้

2. รับรองว่ำตนไม่มีเหตุอนัควรจะเช่ือไดว่้ำมีกฎหมำยใดท่ีขดัขวำงมิให้สำมำรถประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลตำมค ำส่ังของบริษทั และในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงทำงกฎหมำยซ่ึงจะส่งผลต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำม

ขอ้ก ำหนดน้ี ผูรั้บกำรส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบคุคลจะแจง้ให้บริษทัทรำบถึงกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยไม่ชกัชำ้ 

ในกรณีน้ี บริษทัสำมำรถพกักำรส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลหรืออำจยกเลิกขอ้ก ำหนดน้ีได ้

3. รับรองว่ำตนไดจ้ดัหำมำตรกำรคุม้ครองควำมมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมำะสมตำมมำตรฐำนขั้นต ่ำท่ี

ก ำหนดตำมมำตรำ 37 (1) ของพรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 แลว้ 

4. แจง้ให้บริษทัทรำบโดยไม่ชกัชำ้เก่ียวกบัค ำร้องใหเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยหน่วยงำนของรัฐท่ีมี

อ ำนำจหนำ้ท่ีตำมกฎหมำย เวน้แต่ กรณีไม่สำมำรถแจง้ไดเ้น่ืองจำกมีกฎหมำยห้ำม เช่น เป็นขอ้ห้ำมตำมกฎหมำย

อำญำเพื่อรักษำควำมลบัของกำรด ำเนินกระบวนกำรสืบสวนสอบสวน กำรเจำ้ถึงขอ้มูลหรือโดยกำรกระท ำท่ีมิ

ชอบ และค ำร้องท่ีไดรั้บจำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคลโดยตรงโดยไม่มีกำรตอบสนองต่อค ำร้องดงักล่ำว 

5. สอบถำมบริษทัถึงกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงถูกส่งหรือโอน 

6. ส่งอุปกรณ์ในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลให้ตรวจสอบ ในกรณีท่ีไดรั้บค ำร้องขอจำกบริษทั 

7. ส่งบทสรุปรำยละเอียดเก่ียวกบัมำตรกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลตลอดจนส ำเนำสัญญำใหบ้ริกำร

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลช่วงโดยลบส่วนท่ีเป็นขอ้มูลเชิงพำณิชยอ์อก แต่มีกำรเติมรำยละเอียดเก่ียวกบั

มำตรกำรรักษำควำมปลอดภยัเขำ้ไปแทนในกรณีท่ีเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้ไดรั้บ

รำยละเอียดดงักล่ำวจำกบริษทัได ้

8. แจง้บริษทัใหท้รำบถึงกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลช่วงและไดรั้บควำมยินยอม 

9. ร่วมกบับริษทัรับผิดต่อเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บควำมเสียหำยจำกกำรไม่ปฏิบติัตำมหนำ้ท่ีท่ี

ก ำหนดในขอ้ก ำหนดน้ีซ่ึงไม่ว่ำจะเป็นกำรกระท ำของบริษทัหรือผูรั้บกำรส่งหรือรับโอน 

10. กำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลช่วงจะเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดน้ี 

11. ส่งส ำเนำสัญญำประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลช่วงให้กบับริษทั 

12. ในกรณีท่ีเจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคลใชสิ้ทธิของตนเพื่อเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนหรือค่ำเสียหำยจำก

ผูรั้บกำรส่งหรือรับโอนขอ้มูลส่วนบุคคล ผูรั้บกำรส่งหรือรับโอนขอ้มูลส่วนบุคคลตกลงว่ำจะระงบัขอ้พิพำท

ดงักล่ำวโดยกำรไกล่เกล่ียซ่ึงมีควำมเป็นอิสระหรือโดยองคก์รคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล (ถำ้มี) 

5. จรรยาบรรณและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ (Code of Conduct) 

 บริษทั จะน ำส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือผูรั้บโอนไดล้งนำมในขอ้ปฏิบติัซ่ึงไดรั้บกำรอนุมติัจำกเจำ้พนกังำน 

โดยขอ้ปฏิบติัท่ีก ำหนดหนำ้ท่ีของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลในต่ำงประเทศจะตอ้งมี

รำยละเอียดของมำตรกำรท่ีเหมำะสมในกำรคุม้ครองสิทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคลซ่ึงถูกน ำไปประมวลผล ตลอดจน

โอนขอ้มูลส่วนบคุคล ทั้งน้ีขอ้ปฏิบติัดงักล่ำวจะตอ้งมีผลบงัคบัไดต้่อเจำ้ขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรง บริษทั จะน ำจรรยำบรรณ
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และจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ ท่ียึดมัน่ในเจตนำรมณ์ของกำรด ำเนินธุรกิจอนัตั้งอยูบ่นพ้ืนฐำนของกำรบริหำรจดักำรตำม

หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี โดยยึดมัน่ต่อคุณธรรมและจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได ้และ

ตระหนกัถึงควำมรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย เพื่อใหเ้กิดกำรป้องกนัขอ้มูลส่วนบคุคลอยำ่งเหมำะสมและเป็นไป

ตำมท่ีกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนด 

6 ค ารับรอง (Certification Mechanism) 

 บริษทั จะใชค้  ำรับรองท่ีไดรั้บกำรยอมรับโดยบริษทัคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล ซ่ึงประกอบกบั

ค ำมัน่สัญญำท่ีมีผลบงัคบัผกูพนัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบคุคลและผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลในต่ำงประเทศ ท่ีจะปรับใช้

มำตรกำรท่ีเหมำะสมเก่ียวกบัสิทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ำมีกำรป้องกนัท่ีเหมำะสมในกำรถ่ำยโอน

ขอ้มูลส่วนบุคคลในระดบัสำกล 

7. วันที่มีผลบังคับใช้ 

นโยบำยฉบับน้ีได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทในวันท่ี 13 มกรำคม 2565 และมีผลบังคับใช้ใน 

วนัท่ี 13 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 เป็นตน้ไป ผูใ้ดฝ่ำฝืนจะถูกด ำเนินกำรลงโทษตำมขอ้บงัคบักำรท ำงำนของบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


