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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(Personal Data Protection Act Policy) 

 บริษทั เอน็อาร์ อนิสแตนท ์ โปรดิวซ์ จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความสาํคญัในการรักษาความลบัของขอ้มูล

ส่วนบุคคล  ซึงรวมถึงขอ้มูลของลูกคา้ พนกังาน ผูจ้ดัหาสินคา้/บริการ หุ้นส่วนทางธุรกิจ และ ขอ้มูลส่วนบุคคลทีมีความ

อ่อนไหว เช่น ขอ้มูลส่วนบคุคลเกียวกบัเชือชาติ หรือเผา่พนัธุ ์ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชือในศาสนา พฤติกรรมทาง

เพศ ประวตัิอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ขอ้มูลพนัธุกรรม/ชีวภาพ บริษทัจึงไดก้าํหนดนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล 

การจดัประเภทขอ้มูลทีไดรั้บการคุม้ครอง การใชแ้ละการปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล  รวมถึงขอ้กาํหนดอนืๆ ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย โดยนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนี ไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมคณะกรรมการบริษทัแลว้  

1. วัตถุประสงค์ 

 บริษทักาํหนดนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเพือให้เป็นไปตามทีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล พ.ศ.  ให้ครอบคลุมต่อผลกระทบทีเกิดจากพระราชบญัญติัฉบบันี โดยมีวตัถุประสงค์เพือป้องกนัการนาํ

ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูที้มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัซึงรวมถึงขอ้มูลของลูกคา้ พนกังาน ผูจ้ดัหาสินคา้/บริการ หุ้นส่วนทางธุรกิจ 

ไปใชง้านโดยมิชอบ หรือไม่ไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลนนัๆ 

2. ประเภทข้อมูลทีได้รับการคุ้มครอง 

2.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลใดๆ ซึงทาํให้สามารถระบุตวับคุคลนนัได ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ซึง

รวมถึงขอ้มูลของลูกคา้ พนกังาน ผูจ้ดัหาสินคา้/บริการ หุ้นส่วนทางธุรกิจ ดงันี 

2.1.1 ชือ นามสกุล 

2.1.2 อาย ุ

2.1.3 หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน 

2.1.4 หมายเลขโทรศพัท ์

2.1.5 ทีอยู ่  

2.1.6 อีเมล 

2.1.7 รูปถ่าย  

2.1.8 ประวตัิการทาํงาน 

2.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว ดงันี 

2.2.1 เชือชาติ 

2.2.2 ชาติพนัธุ ์

2.2.3 ความคิดเห็นทางการเมือง เช่น ขอ้มูลทีปรากฏใน social media ทีเกียวขอ้งกบัประเดน็การเมือง 

2.2.4 ความเชือทางศาสนา หรือ ปรัชญา เช่น บนัทึกการลาบวช ของพนกังาน 

2.2.5 พฤติกรรมทางเพศ 
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2.2.6 ประวตัิอาชญากรรม 

2.2.7 ขอ้มูลดา้นสุขภาพ ความพิการ  

2.2.8 ขอ้มูลสหภาพแรงงาน  

2.2.9 ขอ้มูลพนัธุกรรม 

2.2.10 ขอ้มูลชีวภาพ  

2.2.11 ขอ้มูลสุขภาพ เช่น ใบรับรองแพทย ์

2.2.12 ข้อมูลอืนใดทีกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทํานองเดียวกัน ตามหลักเกณ ฑ์ที

คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลจะประกาศกาํหนด 

3. การกําหนดสิทธิให้แก่เจ้าของข้อมูล 

3.1 สิทธิทีจะไดรั้บแจง้  

3.2 สิทธิในการแกไ้ข 

3.3 สิทธิในการไดรั้บและโอนถ่ายขอ้มูล 

3.4 สิทธิในการเขา้ถึง 

3.5 สิทธิคดัคา้น 

3.6 สิทธิในการลบ (ถูกลืม) 

3.7 สิทธิในการจาํกดั 

3.8 สิทธิในการเพิกถอนคาํยินยอม 

4. ข้อกําหนดสําคัญในการปฏบัิติตามพระราชบัญญตัิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.  

4.1 สาระสาํคญัเกียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

4.1.1 การเก็บรวมรวม การใช ้การเปิดเผย และ/หรือ การโอนขอ้มูลส่วนบุคคล ตอ้งไดรั้บความยินยอม 

ยกเวน้มีเหตุอนืทีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย 

4.1.2 ความยินยอม (หากจําเป็น) จะต้องให้โดยอิสระ เฉพาะเจาะจง และชัดแจ้ง และเจ้าของข้อมูล

สามารถ ถอนความยินยอมได ้

4.1.3 จะตอ้งมีการแจง้ขอ้มูลบางประการในขณะเก็บรวมรวมขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น วตัถุประสงค ์ในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล ความเป็นไปไดใ้นการเปิดเผย/โอนขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นตน้  

4.2 การใชแ้ละเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

4.2.1 การใชแ้ละเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลจะตอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงคต์ามทีเจา้ของขอ้มูลไดใ้ห้ความ

ยินยอมไว ้

4.2.2 การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่ างประเทศจะต้องเป็นไปตามห ลัก เกณ ฑ์ ทีกําหนดใน

พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.  
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4.3 ขอ้กาํหนดอนืๆ 

4.3.1 ดาํเนินการให้เป็นไปตามสิทธิของเจา้ของขอ้มูลภายใตพ้ระราชบัญญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

พ.ศ.  รวมถึงสิทธิในการขอโอนขอ้มูล และสิทธิในการลบขอ้มูล 

4.3.2 จดัให้มีมาตรการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลทีเหมาะสม 

4.3.3 จดัให้มีเจา้หน้าทีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีเป็นหน่วยงานทีมีการประมวลผลข้อมูลส่วน

บุคคล จาํนวนมาก หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว 

4.3.4 การเก็บขอ้มูลจะตอ้งถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการผูเ้ชียวชาญ 

4.3.5 จดัทาํและเก็บรักษาบนัทึกรายการกิจกรรมการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลต่างๆ 

4.3.6 แจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใน  ชวัโมง นบัแต่ทราบเหตุ และแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบ ในกรณีทีการละเมิด

มีความเสียงสูงทีจะกระทบ ต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

4.3.7 ผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องดําเนินการให้ผูรั้บจ้างช่วง/ผูป้ระมวลผลข้อมูลปฏิบัติตาม

พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.  

5. การปฏบิตัิตามพระราชบัญญตัิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.  

5.1 ตรวจสอบพนืฐานทางกฎหมายทีใชใ้นกิจกรรมการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

5.2 การเก็บขอ้มูล ตอ้งเก็บขอ้มูลจากเจา้ของขอ้มูลเท่านนั ห้ามเก็บจากแหล่งอืน ตอ้งแจง้สิทธิ รายละเอียด และ

วตัถุประสงคข์องการเก็บขอ้มูล ให้เจา้ของขอ้มูลรับทราบเสมอ และตอ้งไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล

เสมอ การเก็บขอ้มูลตอ้งเก็บเท่าทีจาํเป็น ชอบดว้ยกฎหมาย และ ตอ้งลบเมือพน้ระยะเวลาทีจาํเป็นหรือทีได้

แจง้ไว ้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความยินยอมและนโยบายความเป็นส่วนตวัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีกาํหนดไว้

ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.  

5.2.1 การขอความยินยอม (Consent) นนั จะตอ้งให้เจา้ของขอ้มูลสามารถ 

5.2.1.1 ทาํผา่นกระดาษ หรือ ระบบออนไลน์ก็ได ้ 

5.2.1.2  อ่านง่าย เขา้ใจง่าย 

5.2.1.3 ไม่หลอกลวงให้เขา้ใจผิด   

5.2.1.4 แยกชดัเจนจากเงือนไขอนืๆ และไม่เอาเงือนไขอนืมาผกูพนัธ์ 

5.2.2 การถอนความยินยอม (Consent) นนั จะตอ้งให้เจา้ของขอ้มูลสามารถ 

5.2.2.1 ทาํเมือไหร่ก็ได ้

5.2.2.2 ทาํไดง้่ายเช่นเดียวกบัการให้ความยินยอม  

5.2.2.3 แจง้ให้เจา้ของขอ้มูลทราบถึงผลกระทบ 

5.3 การใช้และเปิดเผยขอ้มูล ต้องไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลเสมอ และจะตอ้งใชต้ามวตัถุประสงค์ที

แจง้ไวเ้ท่านนั  
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5.4 การเขา้ถึงและแกไ้ข ตอ้งมีช่องทางให้เจา้ของข้อมูลสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของตวัเอง และแกไ้ขได ้เช่น เว็บ 

CRM หรือ Call Center  

5.5 การโอนขอ้มูลไปต่างประเทศ ปลายทางจะต้องมีมาตรฐานการคุ ้มครองทีเพียงพอ เช่น การนําข้อมูลขึน 

Cloud หรือ Server อยูท่ีต่างประเทศ 

5.6 มีมาตรการการรักษาความปลอดภยั ตอ้งจดัให้มีระบบป้องกนัขอ้มูลทีไดม้าตรฐาน และหากพบว่ามีการรัว

ของขอ้มูล จะตอ้งแจง้เจา้ของขอ้มูลภายใน  ชม.จากทีทราบเหตุ 

5.7 ตรวจสอบสัญญาทีทาํขนึระหว่างบริษทักบับุคคลภายนอก มีขอ้กาํหนดเรืองการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที

รัดกุม และ เหมาะสม 

5.8 จดัให้มีนโยบายการจดัการขอ้มูลและการฝึกอบรมทีเหมาะสม 

5.9 มีการตรวจสอบ ประเมินความเสียง และปรับปรุงข้อมูลทีเกียวข้องอยู่อย่างสมําเสมอ เพือหลีกเลียง

ขอ้ผิดพลาดทีอาจเกิดโดยไม่ไดต้งัใจ 

5.10 ปรับปรุง เพิมคุณสมบติั อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ทีเกียวกบัการเก็บและใชง้านขอ้มูล ให้มีความปลอดภยัมาก

ขึน กาํหนดขนัตอนการลบขอ้มูลทีไม่จาํเป็นในช่วงเวลาทีเหมาะสม 

5.11 ตอ้งมีการเก็บขอ้มูล Cookie บนเบราวเ์ซอร์ทีใช้งาน ซึงตวั Cookie นีเปรียบเสมือนไฟล์ทีเก็บขอ้มูลต่างๆ 

ของผูใ้ช ้โดยถา้เวบ็เหล่านนัมีการติดตงัเครืองมือ Tracking หรือ Analytics เช่น Google Analytics, Facebook 

Pixel หรืออนืๆ ก็จะมีการเก็บ Cookie เพือนาํใชง้านตามจุดประสงคข์องแต่ละเครืองมือ 

5.12 กาํหนดการยอมรับการเก็บขอ้มูลการใช้งานเว็บไซต์ หรือ Cookie Consent ทีเป็นการขอความยินยอมจาก

ผูใ้ช ้ว่าจะมีการเก็บ Cookie เพือนาํไปใชง้าน โดยจะมีการแจง้จุดประสงคช์ดัเจนว่าจะนาํไปใชเ้พอือะไร โดย

สามารถให้ผูใ้ช้สามารถยินยอม และถอนความยินยอมเมือใดก็ได้ (โดยสามารถทาํได้ง่าย เหมือนตอน

ยินยอม) และแจง้ให้ผูใ้ชง้านทราบถึงผลกระทบดว้ยเช่นกนั  

5.13 บูรณาการฝ่ายกฎหมายและฝ่ายสารสนเทศของบริษทั เพอืทาํให้การจดัการเป็นไปไดอ้ย่างรัดกุมและรวดเร็ว

ทีสุด 

6. บทบาทและหน้าที 

6.1 ส่วนกลาง 

6.1.1 ผูค้วบคุมขอ้มูล มีอาํนาจหนา้ทีตดัสินใจเกียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ เปิดเผยขอ้มูล 

6.1.2 ผูป้ระมวลผล มีบทบาท ดาํเนินการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ เปิดเผยขอ้มูลตามคาํสัง หรือ ในนามของผู ้

ควบคุม (ตอ้งเป็นคนละคนกบัผูค้วบคุม) 

6.1.3 เจา้หน้าทีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (DPO) ในกรณีทีมีการเก็บขอ้มูลจาํนวนมาก ทงันีคณะกรรมการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทอีาจถูกแต่งตงัจากฝ่ายงานหลายๆ ฝ่ายมารวมกนัทาํหนา้ทีหลกัๆ คือ การให้

คาํแนะนาํ ตรวจสอบ ประสานงาน ให้บริษทัทาํหนา้ทีตามกฎหมายได ้

6.2 ฝ่ายงานย่อย 

6.2.1 ฝ่ายกฎหมาย มีหน้าทีเกียวขอ้งในหลายๆ ส่วน โดยเฉพาะการเขียนสัญญา ขอ้ตกลง และ นโยบาย
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ต่างๆ เพือทีจะรับรองความถูกตอ้ง 

6.2.2 ฝ่ายสารสนเทศจดัให้มี 

6.2.2.1 มาตรการรักษาความปลอดภยัทีเหมาะสม ตามมาตรฐานขนัตาํทีคณะกรรมการกาํหนด  

6.2.2.2 ป้องกนัการเปิดเผยโดยปราศจากอาํนาจ หรือ โดยมิชอบ และลบเมือถึงเวลา หรือ เกินความ

จาํเป็น 

6.2.2.3 กาํหนดการยอมรับการเก็บขอ้มูลการใชง้านเวบ็ไซต ์หรือ ระบบสมาชิก ให้ตรงตามทีพรบ.

กาํหนด   

6.2.3 ฝ่ายการตลาด คือ ผูใ้ช้และเก็บข้อมูลมากทีสุด ต้องทาํการประเมินความเสียงและกําหนดระดับ

ความสาํคญัของขอ้มูลทีตอ้งไดรั้บการคุม้ครอง  

6.2.4 ฝ่ายขาย รับผิดชอบในส่วนของการเก็บขอ้มูลของทงัลูกคา้และขอ้มูลติดต่อของผูท้ีแสดงความสนใจ

ในสินคา้ มีความจาํเป็นตอ้งขออนุญาตการใชข้อ้มูลจากลูกคา้ทีเกียวขอ้ง  

6.2.5 ฝ่ายบุคคล มีความรับผิดชอบในส่วนของขอ้มูลของพนักงาน รวมถึงใบสมคัรและเอกสารแนะนาํตวั 

Resume จากผูส้มคัร การเก็บขอ้มูลรูปหรือบตัรประชาชนก่อนเขา้อาคาร การติดตงักลอ้งถ่ายภาพถ่าย

วีดีโอทงัคนในและคนนอก 


