นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
(Personal Data Protection Act Policy)
บริ ษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาความลับของข้อมูล
ส่วนบุคคล ซึงรวมถึงข้อมูลของลูกค้า พนักงาน ผูจ้ ดั หาสิ นค้า/บริ การ หุ้นส่วนทางธุรกิจ และ ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความ
อ่อนไหว เช่น ข้อมูลส่ วนบุคคลเกียวกับเชือชาติ หรื อเผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชือในศาสนา พฤติกรรมทาง
เพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุ ขภาพ ข้อมูลพันธุกรรม/ชีวภาพ บริ ษทั จึงได้กาํ หนดนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
การจัดประเภทข้อมูลทีได้รับการคุม้ ครอง การใช้และการปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อกําหนดอืนๆ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย โดยนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี ได้รับอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
1. วัตถุประสงค์
บริ ษทั กําหนดนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเพือให้เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ.
ให้ครอบคลุมต่อผลกระทบทีเกิดจากพระราชบัญญัติฉบับนี โดยมี วตั ถุประสงค์เพือป้องกันการนํา
ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูท้ ีมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ซึงรวมถึงข้อมูลของลูกค้า พนักงาน ผูจ้ ดั หาสิ นค้า/บริ การ หุ้นส่วนทางธุรกิจ
ไปใช้งานโดยมิชอบ หรื อไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนันๆ
2. ประเภทข้ อมูลทีได้ รับการคุ้มครอง
2.1

ข้อมูลส่ วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆ ซึงทําให้สามารถระบุตวั บุคคลนันได้ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม ซึง
รวมถึงข้อมูลของลูกค้า พนักงาน ผูจ้ ดั หาสินค้า/บริ การ หุ้นส่วนทางธุรกิจ ดังนี
2.1.1 ชือ นามสกุล
2.1.2 อายุ
2.1.3 หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
2.1.4 หมายเลขโทรศัพท์
2.1.5 ทีอยู่
2.1.6 อีเมล
2.1.7 รู ปถ่าย
2.1.8 ประวัติการทํางาน

2.2 ข้อมูลส่ วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว ดังนี
2.2.1 เชือชาติ
2.2.2 ชาติพนั ธุ์
2.2.3 ความคิดเห็นทางการเมือง เช่น ข้อมูลทีปรากฏใน social media ทีเกียวข้องกับประเด็นการเมือง
2.2.4 ความเชือทางศาสนา หรื อ ปรัชญา เช่น บันทึกการลาบวช ของพนักงาน
2.2.5 พฤติกรรมทางเพศ
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2.2.6 ประวัติอาชญากรรม
2.2.7 ข้อมูลด้านสุ ขภาพ ความพิการ
2.2.8 ข้อมูลสหภาพแรงงาน
2.2.9 ข้อมูลพันธุกรรม
2.2.10 ข้อมูลชีวภาพ
2.2.11 ข้อมูลสุ ขภาพ เช่น ใบรับรองแพทย์
2.2.12 ข้อ มู ล อื นใดที กระทบต่ อ เจ้ า ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลในทํา นองเดี ย วกั น ตามหลัก เกณฑ์ ที
คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลจะประกาศกําหนด
3. การกําหนดสิทธิให้ แก่เจ้ าของข้อมูล
3.1 สิ ทธิทีจะได้รับแจ้ง
3.2 สิ ทธิในการแก้ไข
3.3 สิ ทธิในการได้รับและโอนถ่ายข้อมูล
3.4 สิ ทธิในการเข้าถึง
3.5 สิ ทธิคดั ค้าน
3.6 สิ ทธิในการลบ (ถูกลืม)
3.7 สิ ทธิในการจํากัด
3.8 สิ ทธิในการเพิกถอนคํายินยอม
4. ข้ อกําหนดสําคัญในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติค้มุ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.
4.1 สาระสําคัญเกียวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
4.1.1 การเก็บรวมรวม การใช้ การเปิ ดเผย และ/หรื อ การโอนข้อมูลส่ วนบุคคล ต้องได้รับความยินยอม
ยกเว้นมีเหตุอนที
ื ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
4.1.2 ความยิน ยอม (หากจําเป็ น) จะต้องให้โดยอิส ระ เฉพาะเจาะจง และชัด แจ้ง และเจ้าของข้อมู ล
สามารถ ถอนความยินยอมได้
4.1.3 จะต้องมีการแจ้งข้อมูลบางประการในขณะเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น วัตถุประสงค์ ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ความเป็ นไปได้ในการเปิ ดเผย/โอนข้อมูลส่วนบุคคล เป็ นต้น
4.2 การใช้และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
4.2.1 การใช้และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ตามทีเจ้าของข้อมูลได้ให้ความ
ยินยอมไว้
4.2.2 การโอนข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลไปยัง ต่ า งประเทศจะต้อ งเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที กํ า หนดใน
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
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4.3 ข้อกําหนดอืนๆ
4.3.1 ดําเนิ นการให้เป็ นไปตามสิ ทธิ ของเจ้าของข้อมูลภายใต้พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
พ.ศ.
รวมถึงสิ ทธิในการขอโอนข้อมูล และสิทธิในการลบข้อมูล
4.3.2 จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทีเหมาะสม
4.3.3 จัดให้มีเจ้าหน้าทีคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ในกรณี เป็ นหน่วยงานทีมีการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล จํานวนมาก หรื อประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว
4.3.4 การเก็บข้อมูลจะต้องถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการผูเ้ ชียวชาญ
4.3.5 จัดทําและเก็บรักษาบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ
4.3.6 แจ้งเหตุ การณ์ ล ะเมิ ด ข้อ มู ลส่ วนบุ ค คลแก่ สํ านัก งานคณะกรรมการคุ้ม ครองข้อ มูลส่ ว นบุค คล
ภายใน ชัวโมง นับแต่ทราบเหตุ และแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ ในกรณี ทีการละเมิด
มีความเสี ยงสูงทีจะกระทบ ต่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
4.3.7 ผู ค้ วบคุ ม ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลจะต้อ งดําเนิ น การให้ ผู ร้ ั บ จ้างช่ วง/ผู ป้ ระมวลผลข้อ มูล ปฏิ บ ัติ ต าม
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
5. การปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติค้มุ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.
5.1 ตรวจสอบพืนฐานทางกฎหมายทีใช้ในกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
5.2 การเก็บข้อมูล ต้องเก็บข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลเท่านัน ห้ามเก็บจากแหล่งอืน ต้องแจ้งสิ ทธิ รายละเอียด และ
วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล ให้เจ้าของข้อมูลรับทราบเสมอ และต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
เสมอ การเก็บข้อมูลต้องเก็บเท่าทีจําเป็ น ชอบด้วยกฎหมาย และ ต้องลบเมือพ้นระยะเวลาทีจําเป็ นหรื อทีได้
แจ้งไว้ ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าความยินยอมและนโยบายความเป็ นส่วนตัวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้
ตามพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
5.2.1 การขอความยินยอม (Consent) นัน จะต้องให้เจ้าของข้อมูลสามารถ
5.2.1.1 ทําผ่านกระดาษ หรื อ ระบบออนไลน์ก็ได้
5.2.1.2 อ่านง่าย เข้าใจง่าย
5.2.1.3 ไม่หลอกลวงให้เข้าใจผิด
5.2.1.4 แยกชัดเจนจากเงือนไขอืนๆ และไม่เอาเงือนไขอืนมาผูกพันธ์
5.2.2 การถอนความยินยอม (Consent) นัน จะต้องให้เจ้าของข้อมูลสามารถ
5.2.2.1 ทําเมือไหร่ ก็ได้
5.2.2.2 ทําได้ง่ายเช่นเดียวกับการให้ความยินยอม
5.2.2.3 แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงผลกระทบ
5.3 การใช้และเปิ ดเผยข้อมูล ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเสมอ และจะต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ที
แจ้งไว้เท่านัน
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5.4 การเข้าถึงและแก้ไข ต้องมีช่องทางให้เจ้าของข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลของตัวเอง และแก้ไขได้ เช่น เว็บ
CRM หรื อ Call Center
5.5 การโอนข้อมูลไปต่ างประเทศ ปลายทางจะต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองที เพียงพอ เช่ น การนําข้อมูลขึน
Cloud หรื อ Server อยูท่ ีต่างประเทศ
5.6 มีมาตรการการรักษาความปลอดภัย ต้องจัดให้มีระบบป้ องกันข้อมูลทีได้มาตรฐาน และหากพบว่ามีการรัว
ของข้อมูล จะต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลภายใน ชม.จากทีทราบเหตุ
5.7 ตรวจสอบสัญญาทีทําขึนระหว่างบริ ษทั กับบุคคลภายนอก มีขอ้ กําหนดเรื องการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที
รัดกุม และ เหมาะสม
5.8 จัดให้มีนโยบายการจัดการข้อมูลและการฝึ กอบรมทีเหมาะสม
5.9 มี ก ารตรวจสอบ ประเมิ น ความเสี ยง และปรั บ ปรุ ง ข้อ มู ล ที เกี ยวข้อ งอยู่อ ย่ างสมําเสมอ เพื อหลี ก เลี ยง
ข้อผิดพลาดทีอาจเกิดโดยไม่ได้ตงใจ
ั
5.10 ปรับปรุ ง เพิมคุณสมบัติ อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ทีเกียวกับการเก็บและใช้งานข้อมูล ให้มีความปลอดภัยมาก
ขึน กําหนดขันตอนการลบข้อมูลทีไม่จาํ เป็ นในช่วงเวลาทีเหมาะสม
5.11 ต้องมีการเก็บข้อมูล Cookie บนเบราว์เซอร์ ที ใช้งาน ซึ งตัว Cookie นี เปรี ยบเสมือนไฟล์ทีเก็บ ข้อมูลต่างๆ
ของผูใ้ ช้ โดยถ้าเว็บเหล่านันมีการติดตังเครื องมือ Tracking หรื อ Analytics เช่น Google Analytics, Facebook
Pixel หรื ออืนๆ ก็จะมีการเก็บ Cookie เพือนําใช้งานตามจุดประสงค์ของแต่ละเครื องมือ
5.12 กําหนดการยอมรั บการเก็บ ข้อมูลการใช้งานเว็บ ไซต์ หรื อ Cookie Consent ที เป็ นการขอความยินยอมจาก
ผูใ้ ช้ ว่าจะมีการเก็บ Cookie เพือนําไปใช้งาน โดยจะมีการแจ้งจุดประสงค์ชดั เจนว่าจะนําไปใช้เพืออะไร โดย
สามารถให้ ผูใ้ ช้ส ามารถยิน ยอม และถอนความยิน ยอมเมือใดก็ ได้ (โดยสามารถทําได้ง่าย เหมื อนตอน
ยินยอม) และแจ้งให้ผใู ้ ช้งานทราบถึงผลกระทบด้วยเช่นกัน
5.13 บูรณาการฝ่ ายกฎหมายและฝ่ ายสารสนเทศของบริ ษทั เพือทําให้การจัดการเป็ นไปได้อย่างรัดกุมและรวดเร็ ว
ทีสุ ด
6. บทบาทและหน้ าที
6.1 ส่วนกลาง
6.1.1 ผูค้ วบคุมข้อมูล มีอาํ นาจหน้าทีตัดสิ นใจเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อมูล
6.1.2 ผูป้ ระมวลผล มี บทบาท ดําเนิ นการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลตามคําสัง หรื อ ในนามของผู้
ควบคุม (ต้องเป็ นคนละคนกับผูค้ วบคุม)
6.1.3 เจ้าหน้าทีคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (DPO) ในกรณี ทีมีการเก็บข้อมูลจํานวนมาก ทังนีคณะกรรมการ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลทีอาจถูกแต่งตังจากฝ่ ายงานหลายๆ ฝ่ ายมารวมกันทําหน้าทีหลักๆ คือ การให้
คําแนะนํา ตรวจสอบ ประสานงาน ให้บริ ษทั ทําหน้าทีตามกฎหมายได้
6.2 ฝ่ ายงานย่อย
6.2.1 ฝ่ ายกฎหมาย มีหน้าทีเกียวข้องในหลายๆ ส่ วน โดยเฉพาะการเขียนสัญญา ข้อตกลง และ นโยบาย
4

ต่างๆ เพือทีจะรับรองความถูกต้อง
6.2.2 ฝ่ ายสารสนเทศจัดให้มี
6.2.2.1 มาตรการรักษาความปลอดภัยทีเหมาะสม ตามมาตรฐานขันตําทีคณะกรรมการกําหนด
6.2.2.2 ป้องกันการเปิ ดเผยโดยปราศจากอํานาจ หรื อ โดยมิชอบ และลบเมือถึงเวลา หรื อ เกินความ
จําเป็ น
6.2.2.3 กําหนดการยอมรับการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ หรื อ ระบบสมาชิก ให้ตรงตามทีพรบ.
กําหนด
6.2.3 ฝ่ ายการตลาด คือ ผู ใ้ ช้แ ละเก็ บ ข้อมู ลมากที สุ ด ต้องทําการประเมิ น ความเสี ยงและกําหนดระดับ
ความสําคัญของข้อมูลทีต้องได้รับการคุม้ ครอง
6.2.4 ฝ่ ายขาย รับผิดชอบในส่ วนของการเก็บข้อมูลของทังลูกค้าและข้อมูลติดต่อของผูท้ ีแสดงความสนใจ
ในสิ นค้า มีความจําเป็ นต้องขออนุญาตการใช้ขอ้ มูลจากลูกค้าทีเกียวข้อง
6.2.5 ฝ่ ายบุคคล มีความรับผิดชอบในส่วนของข้อมูลของพนักงาน รวมถึงใบสมัครและเอกสารแนะนําตัว
Resume จากผูส้ มัคร การเก็บข้อมูลรู ปหรื อบัตรประชาชนก่อนเข้าอาคาร การติดตังกล้องถ่ายภาพถ่าย
วีดีโอทังคนในและคนนอก
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