
 

 

นโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

 

กลุ่มบริษัทในเครือทั้งหมดของกลุ่มบริษัท เคอี ได้แก่ บริษัท อัลไล โกลบอล แมนเนจเมนท ์

(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เคอี แคปปิตอล พารท์เนอรส์ จ ากัด บริษัท อัลไล รีท แมนเนจเมนท ์จ ากัด 

บริษัท เคอี พร็อพเพอรตี์ ้แมเนจเมนท ์จ ากัด บริษัท ลักซเ์ซอรี แอท ลีฟวิง จ ากัด บริษัท คริสตัล โซลา

นา จ ากัด บริษัท โซลานา วัน จ ากัด บริษัท เค.อี.เอช. จ ากัด บริษัท เค.อี. 111 จ ากัด บริษัท สกาย โอ

เอส จ ากัด บริษัท เคอีเอ็กซ ์จ ากัด บริษัท เคอีเอ็กซ ์ไพรเวท อิควิตี ้วัน จ ากัด และ บริษัท วิลเลจ ประชา

อุทิศ จ ากัด (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทเคอี”) ซึ่งได้ตระหนักและเข้าใจถึงความส าคัญยิ่งของการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (เรียกว่า “พระราชบัญญัติ”) 

และกลุ่มบริษัทเคอี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ติดต่อ หรือลูกค้า หรือท่านที่ได้ให้ความสนใจและใช้

บริการในเครือของกลุ่มบริษัทเคอี หรือท าธุรกรรม หรือร่วมกิจกรรมใดๆ กับกลุ่มบริษัทเคอี  ด้วยเหตุนี้ 

กลุ่มบริษัทเคอีจึงได้จัดท านโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น (เรียกว่า “นโยบาย”) 

เพื่อวางกรอบหลักการและแนวทางที่ใช้บังคับเป็นการท่ัวไปในการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล และใช้บังคับกับทุกคนที่เก่ียวข้อง และหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและหรือท่านซึ่ง

ได้ใช้บริการ  ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑแ์ละหรือบริการของกลุ่มบริษัทเคอี อันได้แก่ เว็บไซต ์

โซเชียลมีเดีย (Social Media) แอปพลิเคชันในระบบปฏิบัติการไอโอเอสและหรือแอนดรอยด ์เว็บแอป

พลิเคชัน และหรือโดยช่องทางอ่ืนๆ ในอนาคต ซึ่งจะมีระเบียบ กฎเกณฑ ์มาตรการก ากับดูแล และการ

บริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติ ดังรายละเอียดข้างล่างในล าดับต่อไป  

 

 

ประกาศใช ้เมื่อวนัที่ 27 พฤษภาคม 2565 
ปรบัปรุงแกไ้ข ครัง้ที่ 1 เม่ือวนัที่ 25 มกราคม 2566 
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บทน า 

กลุ่มบรษิัทในเครือ “กลุ่มบรษิัท เคอี” ไดแ้ก่ บรษิัท อลัไล โกลบอล แมนเนจเมนท ์(ประเทศไทย) จ ากดั บรษิัท เค
อี แคปปิตอล พารท์เนอรส์ จ ากัด บริษัท อัลไล รีท แมนเนจเมนท ์จ ากัด บริษัท เคอี พร็อพเพอรต์ี ้แมเนจเมนท ์จ ากัด  
บรษิัท ลกัซเ์ซอรี แอท ลีฟวิง จ ากดั บรษิัท ครสิตลั โซลานา จ ากดั บรษิัท โซลานา วนั จ ากดั บรษิัท เค.อี.เอช. จ ากดั บรษิัท 
เค.อี. 111 จ ากัด บริษัท สกาย โอเอส จ ากัด บริษัท เคอีเอ็กซ ์จ ากัด บริษัท เคอีเอ็กซ ์ไพรเวท อิควิตี ้วนั จ ากัด และ บรษิัท 
วิลเลจ ประชาอุทิศ จ ากัด (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ตระหนกัถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้ิดต่อ 
หรือลกูคา้ หรือท่าน และ/หรือ ท าธุรกรรมกบักลุ่มบรษิัทเคอี จึงไดจ้ดัท านโยบายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลฉบบั
นี ้(“นโยบาย”) เพื่อวางกรอบหลกัการและแนวทางที่ใชบ้งัคบัเป็นการทั่วไปในการปฏิบตัิงานที่เก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบคุคลของกลุ่มบรษิัทเคอี 

1. ขอบเขตและวัตถุประสงค ์

(1) นโยบายฉบบันีก้ าหนดหลกัการและแนวทางส าหรบัการปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของ
กลุ่มบริษัท เค อี เพื่อใหม้ั่นใจว่ากลุ่มบริษัท เค อีไดป้ฏิบตัิตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบในฐานะผูค้วบคุม
ขอ้มลูส่วนบคุคลตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

(2) นโยบายฉบบันีใ้ชบ้งัคบักบัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลทัง้หมดที่ด  าเนินการตามขอบเขตและวตัถปุระสงค์
ของกลุ่มบริษัท เค อี ซึ่งรวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ด  าเนินการโดยบุคคลภายนอก หรือโดย
อปุกรณห์รือระบบภายนอก ตามขอบเขตและวตัถปุระสงคข์องกลุ่มบรษิัท เค อี 

(3) นอกเหนือจากนโยบายฉบับนี ้กลุ่มบริษัท เค อีจะจัดท าระเบียบปฏิบตัิงาน ค าสั่ง ประกาศ แนวปฏิบัติ หรือ
คู่มือปฏิบตัิงานภายใน ซึ่งมีเนือ้หาที่เป็นรายละเอียด ขัน้ตอน กระบวนการปฏิบตัิงานที่เก่ียวกับการคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบคุคล เพื่อช่วยส่งเสรมิการปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันี ้ 

(4) นโยบายฉบบันีไ้ม่ใชบ้งัคบักับการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลที่ด  าเนินการโดยพนกังานของกลุ่มบริษัท เค อี 
เพื่อประโยชนส่์วนตนหรือเพื่อกิจกรรมในครอบครวัของตน อนัไม่เก่ียวขอ้งกับขอบเขตและวตัถุประสงคข์อง
กลุ่มบรษิัท เค อี 

(5) กลุ่มบรษิัท เค อีจะทบทวน ปรบัปรุง หรือแกไ้ขนโยบายฉบบันี ้หากขอ้ก าหนดของกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วน
บคุคลมีการแกไ้ข ปรบัปรุง เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม โดยกลุ่มบรษิัท เค อีจะด าเนินการทบทวน ปรบัปรุง หรือ
แกไ้ขระเบียบปฏิบตัิงาน ค าสั่ง ประกาศ แนวปฏิบตัิ หรือคู่มือปฏิบตัิงานภายใน ใหม้ีสาระส าคญัที่เป็นปัจจุบนั
และสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

2. หน่วยงานทีต่้องปฏิบัติตามนโยบาย 

บุคลากรทุกคนในทุกหน่วยงานของกลุ่มบริษัท เค อีมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายฉบบันี ้
โดยมีเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (หากมี) หรือหน่วยงานก ากับดูแลของกลุ่มบริษัท เค อีเป็นผูใ้หค้  าแนะน า 
ติดตาม และดแูลใหม้ั่นใจว่าการปฏิบตัิงานเป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
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3. หน่วยงานก ากับดูแล 

เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล มีหนา้ที่ก ากับดูแลใหม้ั่นใจว่ากลุ่มบริษัท เค อี กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานและ
บคุลากรทกุคนปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันี ้

4. หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

การประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลจะตอ้งด าเนินการตามหลกัการดงัต่อไปนี ้

 

(1) การประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลจะตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย เป็นธรรม และโปรง่ใส 

(2) การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลจะตอ้งด าเนินการตามขอบเขตและวตัถุประสงคท์ี่ก าหนด และไม่มีการน า
ขอ้มลูส่วนบคุคลไปใชห้รือเปิดเผยนอกขอบเขตและวตัถปุระสงคข์องการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้  

(3) การประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลจะตอ้งด าเนินการเท่าที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัขอบเขตและวตัถปุระสงคข์อง
การประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้  

(4) ขอ้มลูส่วนบุคคลที่น าไปประมวลผลตอ้งเป็นขอ้มลูที่ถูกตอ้งและไดร้บัการดูแลใหข้อ้มลูเ ป็นปัจจบุนัในกรณีที่
จ  าเป็น  

(5) ขอ้มลูส่วนบคุคลจะตอ้งถกูจดัเก็บเป็นระยะเวลาเท่าที่จ  าเป็นต่อการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้  

(6) การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลจะตอ้งด าเนินการโดยมั่นใจว่ามีมาตรการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลที่
เหมาะสม 

5. การบังคับใช้นโยบาย 

นโยบายฉบับนี ้ให้มีผลใช้บังคับนับแต่วันที่มีผลบังคับใช้ บรรดานโยบาย ระเบียบปฏิบัติงาน ค าสั่ง ประกาศ  
แนวปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบตัิงานภายในที่ใชอ้ยู่ก่อนนโยบายฉบับนี ้ใหย้ังมีผลบังคบัใชต้่อไปเท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้กับ
นโยบายฉบบันี ้

6. วันทีมี่ผลบังคับใช ้

นโยบายฉบบันีม้ีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565 เป็นตน้ไป 

7. ค าจ ากัดความ 

กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล    หมายถึง กฎหมาย ระเบียบ และข้อก าหนดทางกฎหมายอื่น ๆ  
ทั้งปวง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง พระราชบัญญัติ
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คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 และระเบียบที่ออก
ตามพระราชบัญญัติดงักล่าว แนวปฏิบัติที่เป็นทางการ
รวมทั้งการตีความพระราชบัญญัติ  ระเบียบและแนว
ปฏิบัติดังกล่าว ซึ่งใช้บังคับกับการประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบุคคล (ตามที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม และ/หรือ ใช้
แทนที่เป็นครัง้คราว) 

การประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล หมายถึง การด าเนินการหรือชุดการด าเนินการใด ๆ ซึ่งกระท าต่อ
ขอ้มลูส่วนบุคคล ไม่ว่าจะโดยวิธีการอตัโนมตัิหรือไม่ ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การเก็บ การบนัทึก การจดัระบบ 
การจัดโครงสร้าง การเก็บรักษา การเปล่ียนแปลง  
การปรับ เป ล่ียน  การรับ  การพิจารณา การกู้คืน  
การให้ค าปรึกษา การใช้ การเปิดเผยด้วยการส่งต่อ  
การเผยแพร่ หรือการกระท าอื่นใดซึ่งท าให้เกิดความ
พรอ้มใชง้าน การจัดวางหรือผสมเขา้ดว้ยกัน การจ ากัด 
การลบ และการท าลาย 

การละเมดิขอ้มลูส่วนบคุคล หมายถึง การสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปล่ียนแปลง  
การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ
หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุาต 

ขอ้มลูส่วนบคุคล หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่นิยามไว้ในกฎหมายคุ้มครอง
ขอ้มลูส่วนบคุคล 

ขอ้มลูส่วนบคุคลที่อ่อนไหว  หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนและหากบุคคล
อื่นไดท้ราบขอ้มลูนัน้ อาจก่อใหเ้กิดการเลือกปฏิบตัอิยา่ง
ไม่เป็นธรรมหรือมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จึงจ าเป็นต้องด าเนินการ
ประมวลผลดว้ยความระมดัระวงัเป็นพิเศษ ไดแ้ก่ ขอ้มลู
เชือ้ชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อ
ในลัท ธิศาสนาหรื อปรัชญา  พฤติ ก ร รมทาง เพศ  
ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ  
ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ 
และขอ้มลูอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

คณะกรรมการ  หมายถึง คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
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เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล หมายถึง บุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวตนไดจ้ากข้อมูลส่วน
บุคคลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (มิไดห้มายถึง กลุ่ม
บริษัท เค อี ผูท้ี่เป็นเจา้ของขอ้มลูในลกัษณะทรพัยสิทธิ
หรือเป็นผูท้ี่สรา้งขอ้มลูนัน้ขึน้มา) 

ผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล หมายถึง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่นิยามไว้ในกฎหมาย
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

ผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล หมายถึง ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ นิยามไว้ใน
กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

สญัญาการประมวลผลขอ้มลูส่วน
บคุคล 

หมายถึง สัญญาระหว่ า งผู้ค วบคุมข้อมูล ส่ วนบุคคลแ ละ 
ผู้ประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคล เพื่ อควบคุมการ
ด าเนินงานตามหนา้ที่ของผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

ส านกังานฯ  หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
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บทที ่1 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบในการปฏิบัตติามนโยบาย 

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลโดย

ด าเนินการผ่านหน่วยงานก ากบัดแูล รวมถึงมีหนา้ที่พิจารณาอนมุตัินโยบาย ระเบียบปฏิบตัิงาน ค าสั่ง ประกาศ แนว

ปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติงานซึ่งก าหนดรายละเอียด ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เก่ียวกับ

นโยบายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของกลุ่มบรษิัท เค อีโดยเฉพาะ 

2. หน่วยงานทกุหน่วยงานของกลุ่มบรษิัท เค อีที่ด  าเนินงานเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคล มีหนา้ที่ดงัต่อไปนี ้

(1) ใหค้วามส าคญัและปฏิบตัิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล นโยบายฉบบันี ้ระเบียบปฏิบตัิงาน ค าสั่ง 

ประกาศ แนวปฏิบตัิ หรือคู่มือปฏิบตัิงานภายในที่เก่ียวกับการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท เค อี

อย่างเครง่ครดั  

(2) จดัท าระเบียบปฏิบตัิงาน ค าสั่ง ประกาศ แนวปฏิบตัิ หรือคู่มือปฏิบตัิงานภายในที่เก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลู

ส่วนบุคคล เพื่อใชใ้นการก ากับดูแลพนักงานและส่ือสารใหพ้นักงานในหน่วยงานมีความรูค้วามเขา้ใจและ

สามารถปฏิบตัิงานตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล นโยบายฉบบันี ้ระเบียบปฏิบตัิงาน ค าสั่ง ประกาศ 

แนวปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบตัิงานภายในที่เก่ียวกับการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท เค อีไดอ้ย่าง

ถกูตอ้ง  

(3) จัดให้มีระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพียงพอ และสอดคลอ้งตามกฎหมายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายฉบับนี ้ 

ระเบียบปฏิบัติงาน ค าสั่ง ประกาศ แนวปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติงานภายในที่เก่ียวกับการคุม้ครองข้อมูล 

ส่วนบคุคลของกลุ่มบรษิัท เค อี 

(4) ด าเนินการเพื่อใหม้ั่นใจว่าพนักงานทุกคนในหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี ้ระเบียบปฏิบตัิงาน ค าสั่ง 

ประกาศ แนวปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติงานภายในที่เก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน 

อย่างเครง่ครดั 

(5) จัดให้มีสัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่มีการว่าจ้างบุคคลภายนอกมาด าเนินการ

ประมวลผลตามค าสั่งของกลุ่มบรษิัท เค อีหรือกระท าการแทนกลุ่มบรษิัท เค อี 

3. พนกังานทกุคนภายในหน่วยงานทกุหน่วยงานของกลุ่มบรษิัท เค อีมีหนา้ที่ดงัต่อไปนี ้

(1) ใหค้วามส าคญัและปฏิบตัิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล นโยบายฉบบันี ้ ระเบียบปฏิบตัิงาน ค าสั่ง 

ประกาศ แนวปฏิบตัิ หรือคู่มือปฏิบตัิงานภายในที่เก่ียวกับการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท เค อี 

อย่างเครง่ครดั 
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(2) เขา้รบัการฝึกอบรมดา้นการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลตามก าหนดการจดัอบรม และเมื่อไดร้บัแจง้ใหเ้ขา้รบัการ

อบรม โดยตอ้งใหค้วามส าคญัและใหค้วามรว่มมือในการเขา้รบัการอบรมความรูอ้ย่างเครง่ครดั 

(3) รายงานกรณีพบเหตุการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลใหห้ัวหนา้หน่วยงานทราบเพื่อร่วมกันตรวจสอบขอ้เท็จจริง

ของเหตุการณ์ดังกล่าว และแจ้งข้อมูลให้หน่วยงานก ากับดูแลทราบทันทีเมื่อพบเหตุการละเมิดข้อมูล 

ส่วนบคุคล เพื่อแจง้ขอ้มลูต่อส านกังานฯ ต่อไป ภายในระยะเวลาที่กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลก าหนด 

(4) ไม่กระท าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนล่วงรูห้รือได้มาอันเนื่องจาก  

การปฏิบตัิงานใหแ้ก่บคุคลอื่น เวน้แต่กฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น 

4. หน่วยงานก ากบัดแูล มีหนา้ที่ดงัต่อไปนี ้

(1) จดัท านโยบายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของกลุ่มบรษิัท เค อีและเสนอต่อคณะกรรมการผูม้ีอ  านาจ

เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

(2) ร่วมกับหน่วยงานของกลุ่มบริษัท เค อีที่เก่ียวขอ้งในการจดัท าระเบียบปฏิบตัิงาน ค าสั่ง ประกาศ แนวปฏิบตัิ 

หรือคู่มือปฏิบัติงานภายในที่ เ ก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งก าหนดรายละเอียด ขั้นตอน 

กระบวนการปฏิบตัิในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เก่ียวขอ้งกบันโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท เค 

อี โดยสามารถเสนอต่อคณะกรรมการผูม้ีอ  านาจเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

(3) ก ากบัดแูลเพื่อใหม้ั่นใจว่า พนกังาน บคุลากรและหน่วยงานของกลุ่มบรษิัท เค อีที่เก่ียวขอ้งปฏิบตัิตามนโยบาย

ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งระเบียบปฏิบัติงาน ค าสั่ง ประกาศ แนวปฏิบัติ หรือคู่มือ

ปฏิบตัิงานภายในท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลอย่างเครง่ครดั 

(4) ส่ือสารกับพนักงานและหน่วยงานของกลุ่มบริษัท เค อีที่เก่ียวข้องให้ทราบและปฏิบัติตามนโยบายหรือ

กฎเกณฑเ์ก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลที่ออกใหม่ หรือมีการปรบัปรุง เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ข 

(5) ใหค้  าปรกึษาดา้นกฎเกณฑแ์ละการปฏิบตัิงาน รวมทัง้การอบรมความรูใ้นการปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบคุคลใหแ้ก่พนกังาน บคุลากรและหน่วยงานของกลุ่มบรษิัท เค อีที่เก่ียวขอ้ง 

(6) เป็นหน่วยงานท่ีติดต่อประสานงานระหว่างส านกังานฯ กบักลุ่มบรษิัท เค อี 

(7) บนัทึกกิจกรรมการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลในบนัทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล

ตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี ้การริเริ่ม แกไ้ข ปรบัปรุง หรือยุติกิจกรรมการประมวลขอ้มลูส่วนบุคคลใด ๆ ที่

ด  าเนินการโดยหน่วยงาน จะตอ้งขอความเห็นจากเจา้หน้าที่คุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล (หากมี) ตามแบบ

บนัทึกรายการกิจกรรมการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล 
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(8) ประเมินความเส่ียงเก่ียวกับการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท เค อีในปัจจุบันและในอนาคต

ตามที่กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลก าหนด 

(9) ตรวจสอบหรือทบทวนการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท เค อีว่าเป็นไปตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติงาน ค าสั่ง 

ประกาศ แนวปฏิบตัิ หรือคู่มือปฏิบตัิงานภายในท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของกลุ่มบรษิัท เค อี 

(10) หารือในประเด็นกฎหมายที่เก่ียวข้อง การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื ้อหาของเอกสาร สัญญาหรือ

แบบฟอรม์ใด ๆ กบัเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (หากมี) 

5. ส านกัพฒันาทรพัยากรบคุคล และส านกัการก ากบัดแูลกิจการ ,บรหิารความเส่ียง ,ดแูลการปฏิบตัิการ และตรวจสอบ

ภายใน มีหนา้ที่ใหก้ารสนับสนุนและจัดฝึกอบรมใหแ้ก่พนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบันในหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  

เพื่อใหพ้นกังานมีความรูค้วามเขา้ใจในกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล นโยบายฉบบันี ้ระเบียบปฏิบตัิงาน ค าสั่ง 

ประกาศ แนวปฏิบตัิ หรือคู่มือปฏิบตัิงานภายในที่เก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของกลุ่มบรษิัท เค อี โดยตอ้ง

มีการบันทึกประวตัิการเขา้รบัการอบรมของพนกังาน และจัดใหพ้นกังานเขา้รบัการฝึกอบรมเมื่อถึงก าหนดที่ตอ้งมี

การทบทวนความรู ้รวมทัง้บรหิารจดัการขอ้มลูส่วนบคุคลของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของกลุ่มบรษิัท เค อีให้

เป็นไปตามนโยบายฉบบันี ้

6. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนา้ที่ใหก้ารสนบัสนุนและจดัหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีความ

เหมาะสม เพียงพอ และถูกตอ้งตามขอ้ก าหนดของกฎหมายมาใชใ้นกระบวนการปฏิบัติงานเก่ียวกับการคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคลส าหรบับริการ ช่องทางการใหบ้ริการ หรือกระบวนการปฏิบตัิงานของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเพื่อช่วย

อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและช่วยใหม้ั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บคุคล 
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บทที ่2 
วัตถุประสงคใ์นการประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล 

กลุ่มบรษิัท เค อีมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลดงัต่อไปนี ้

1. ด าเนินการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลเพื่อวตัถปุระสงคท์ี่ชดัเจนและชอบดว้ยกฎหมายเท่านัน้ เช่น 

1) เพื่อการปฏิบตัิตามสญัญาที่ท ากับเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลหรือเป็นไปตามความประสงคข์องเจา้ของข้อมูล

ส่วนบคุคล 

2) เพื่อการน าเสนอบริการใหแ้ก่เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล รวมทัง้เพื่อการประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกับบริการของกลุ่ม

บรษิัท เค อี 

3) เพื่อการใหบ้ริการตามขอ้ตกลงหรือสญัญาระหว่างกลุ่มบรษิัท เค อีกับคู่คา้หรือคู่สญัญา ผูใ้หบ้ริการภายนอก 

ตัวแทนของผูใ้หบ้ริการซึ่งสนับสนุนการใหบ้ริการของกลุ่มบริษัท เค อี และพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 

4) เพื่อการศกึษา วิจยัหรือวิเคราะหข์อ้มลูเชงิสถิตซิึ่งน าไปใชใ้นการบรหิารจดัการกิจการของกลุ่มบรษิทั เค อี หรือ

เพื่อผลิตสื่อประชาสมัพนัธใ์หแ้ก่ลกูคา้ คู่คา้หรือคู่สญัญา รวมทัง้ผูบ้รหิารและพนกังานของกลุ่มบรษิัท เค อี 

5) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท เค อี รวมถึงกฎหมายที่มีผล

บงัคบักบัการด าเนินกิจการของกลุ่มบรษิัท เค อีที่อาจมีการประกาศใชบ้งัคบัในอนาคต 

6) เพื่อการน าส่งหรือเปิดเผยขอ้มลูและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาด าเนินคดีหรือเพื่อประกอบการ

พิจารณาสั่งการของหน่วยงานของรฐัซึ่งมีหนา้ที่ก ากบัดแูล หน่วยงานท่ีมีอ  านาจปฏิบตัิงานตามกฎหมาย หรือ

เพื่อการปฏิบตัิตามค าสั่งของหน่วยงานของรฐัที่มีอ  านาจโดยชอบดว้ยกฎหมายเมื่อหน่วยงานของรฐัรอ้งขอ 

7) เพื่อการประเมินความพึงพอใจของเจา้ของขอ้มลู เพื่อน าไปพฒันาการบรกิารใหด้ียิ่งขึน้ 

8) เพื่อการบริหารความเส่ียงและการบริหารจัดการกิจการของกลุ่มบริษัท เค อีตามนโยบายฉบับนีห้รือตาม

ขอ้ก าหนดของสญัญาของกลุ่มบรษิัท เค อี 

9) เพื่อการปฏิบตัิหนา้ที่ตามขอ้ตกลง และ/หรือ สญัญาจ้างงาน หรือขอ้บงัคบัเก่ียวกับการท างาน ระหว่างกลุ่ม

บรษิัท เค อี กบักรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานซึ่งเป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

10) วตัถปุระสงคอ์ื่น ๆ ตามกฎหมายที่ใชบ้งัคบั 
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2. ด าเนินการแจง้วตัถปุระสงคข์องการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลใหแ้ก่เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลทราบก่อนหรือในขณะ

เก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลผ่านช่องทางและวิธีการท่ีเหมาะสม 

3. ด าเนินการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลตามวตัถปุระสงคท์ี่ไดแ้จง้ต่อเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลเท่านัน้ ทัง้นี ้กลุ่มบรษิัท 

เค อีอาจด าเนินการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากวัตถุประสงคเ์ดิมที่ไดแ้จง้ ไวต้่อเจา้ของขอ้มูลส่วน

บคุคลไดต้่อเมื่อสามารถอา้งอิงฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลก าหนด และตอ้งแจง้

วตัถปุระสงคใ์หม่ใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลทราบก่อนหรือในขณะด าเนินการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล 
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บทที ่3 
การประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล กลุ่มบริษัท เค อีจึงก าหนดหลกัปฏิบตัิเก่ียวกับการประมวลข้อมูล

ส่วนบคุคลดงัต่อไปนี ้

1. ในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งสามารถอา้งอิงฐานทางกฎหมายอย่างนอ้ยฐานใดฐานหนึ่งตามกฎหมาย

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลดงัต่อไปนี ้

1) เป็นการด าเนินการโดยไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

2) เป็นการด าเนินการเพื่อจดัท าเอกสารประวตัิศาสตรเ์พื่อประโยชนส์าธารณะ การวิจยั หรือสถิติ 

3) เป็นการด าเนินการเพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต รา่งกาย หรือสขุภาพของบคุคล 

4) เป็นการด าเนินการเพื่อการปฏิบตัิตามสญัญาที่เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลเป็นคู่สญัญา หรือเพื่อด าเนินการตาม

ค าขอใชบ้รกิารของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลก่อนการเขา้ท าสญัญา 

5) เป็นการด าเนินการเพื่อปฏิบตัิหนา้ที่ของกลุ่มบริษัท เค อีเพื่อประโยชนส์าธารณะ หรือเพื่อการใชอ้  านาจรฐัที่

มอบใหแ้ก่กลุ่มบรษิัท เค อี 

6) เป็นการด าเนินการเพื่อผลประโยชนอ์นัชอบธรรมของกลุ่มบริษัท เค อีหรือเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล ซึ่งตอ้งไม่

กระทบต่อสิทธิและเสริภาพขั้นพืน้ฐานหรือประโยชนข์องเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงตอ้งไม่ก่อใหเ้กิด

ภาระหรือความไม่เป็นธรรมต่อเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล  

7) เป็นการด าเนินการเพื่อปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎหมายของกลุ่มบรษิัท เค อี 

2. ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวตอ้งอ้างอิงเงื่อนไขอย่างน้อยเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งตามกฎหมาย

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลดงัต่อไปนี ้

1) เป็นการด าเนินการโดยไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้จากเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

2) เป็นการด าเนินการเพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสขุภาพของบุคคล โดยที่เจา้ของขอ้มลู

ส่วนบคุคลไม่สามารถใหค้วามยินยอมได ้ 

3) เป็นการด าเนินการเพื่อการด าเนินกิจกรรมโดยชอบดว้ยกฎหมายของมลูนิธิ สมาคม องคก์รไม่แสวงหาก าไร 

หรือสหภาพแรงงานโดยมีมาตรการคุม้ครองที่เหมาะสม 



 

11 

4) เป็นการด าเนินการที่เก่ียวกับขอ้มูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะดว้ยความยินยอมโดยชัดแจง้ของเจา้ของขอ้มลู 

ส่วนบคุคล 

5) เป็นการด าเนินการเพื่อก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย 

6) เป็นการด าเนินการเพื่อการปฏิบตัิตามกฎหมายเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคด์า้นเวชศาสตรป์้องกนั หรือ อาชีวเวช

ศาสตร ์ดา้นสาธารณสุข การคุม้ครองแรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการ

เก่ียวกับการรกัษาพยาบาล การศึกษาวิจยัทางวิทยาศาสตร ์ประวัติศาสตร ์สถิติ หรือประโยชนส์าธารณะที่

ส าคญัอื่น ๆ 

3. หน่วยงานก ากับดูแลมีอ านาจในการพิจารณาก าหนดฐานทางกฎหมายและเงื่อนไขในการประมวลผลขอ้มูลส่วน

บคุคลตามขอ้มลูที่ไดร้บัจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ด  าเนินการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล 

4. การเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลจะตอ้งเกบ็รวบรวมจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลโดยตรงเท่านัน้ ทัง้นี ้หากกลุ่มบรษิทั 

เค อีจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น แหล่งข้อมูล

สาธารณะที่อา้งฐานกฎหมายได ้หรือจากบุคคลที่สาม เช่น คู่คา้หรือคู่สัญญา ผูใ้หบ้ริการภายนอก ตัวแทนของผู้

ใหบ้ริการซึ่งสนบัสนุนการใหบ้ริการของกลุ่มบริษัท เค อีและพันธมิตรทางธุรกิจ เป็นตน้ หน่วยงานต่าง ๆ ของกลุ่ม

บรษิัท เค อีจะตอ้งก าหนดกระบวนการและแนวทางปฏิบตัิงานท่ีถกูตอ้งและเป็นไปตามที่กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วน

บคุคลก าหนดอย่างเครง่ครดั โดยตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากหน่วยงานก ากบัดแูลดว้ย 

5. มีการก าหนดกระบวนการในการขอความยินยอมและถอนความยินยอมจากเจา้ของข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ 

บุคคลที่มีอ  านาจปกครองในกรณีที่มีการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ เป็นผู้เยาว์  

คนไรค้วามสามารถ หรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ ใหเ้ป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และกฎหมาย

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

6. มีการก าหนดกระบวนการเก่ียวกับการใหค้วามคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยงัต่างประเทศหรือองคก์ร

ต่างประเทศ โดยประเทศผู้รับข้อมูลตอ้งมีมาตรฐานการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอหรือ เป็นไปตามที่

กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลก าหนดใหส้ามารถด าเนินการได ้ทัง้นี ้กรณีที่การส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลเป็น

การด าเนินการภายในเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกนัท่ีตัง้อยู่ในต่างประเทศ กลุ่มบรษิัท เค อีจะด าเนินการส่งหรือ

โอนขอ้มลูตามที่นโยบายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท เค อีก าหนด โดยนโยบายดงักล่าวตอ้ง

ไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองจากคณะกรรมการ 

7. มีการก าหนดขัน้ตอนการจดัการขอ้มลูส่วนบคุคลที่มีการประมวลผลซึ่งมีอยู่ก่อนที่กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล

มีผลบงัคบัใช ้
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8. มีการก าหนดบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบและแนวทางปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท เค อีและคู่คา้หรือคู่สัญญา ผู้

ใหบ้รกิารภายนอกและพนัธมิตรทางธุรกิจอย่างชดัเจน ไม่ว่าในฐานะเป็นผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลหรือผูป้ระมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคู่คา้หรือคู่สัญญา ผูใ้หบ้ริการภายนอกและพนัธมิตรทางธุรกิจ

เป็นไปตามที่กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลก าหนด 

  



 

13 

บทที ่4 
การขอความยินยอมและการถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลสว่นบคุคล 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลเก่ียวกบัการขอความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล กลุ่มบรษิทั 

เค อีตอ้งด าเนินการตามวิธีการดงัต่อไปนี ้

1. หารือหน่วยงานก ากับดูแลเพื่อให้ไดข้้อสรุปเก่ียวกับความจ าเป็นและเนือ้หาในการขอความยินยอมส าหรับการ

ประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล 

2. เมื่อมีความจ าเป็นตอ้งขอความยินยอม กลุ่มบรษิัท เค อีตอ้งด าเนินการขอความยินยอมพรอ้มแจง้วตัถปุระสงคใ์นการ

ประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลพรอ้มขอ้มลูอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดกบัเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล ก่อนหรือในขณะที่

ด  าเนินการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล 

3. การขอความยินยอมจะตอ้งด าเนินการตามขอ้ก าหนดดงัต่อไปนี ้

1) การขอความยินยอมตอ้งระบุวตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลอย่างชดัเจน ไม่ท าใหเ้จา้ของ

ขอ้มลูส่วนบคุคลสบัสนหรือเขา้ใจผิด 

2) ขอ้ความขอความยินยอมตอ้งแยกส่วนออกจากขอ้ความอื่นอย่างชดัเจน จะไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของสญัญาหรือ

ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการใหบ้รกิารไม่ได ้

3) ใชข้อ้ความหรือภาษาที่เขา้ใจไดง้่าย 

4) ใหค้วามเป็นอิสระแก่เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลในการใหค้วามยินยอม 

5) การขอความยินยอมอาจท าเป็นหนงัสือหรือท าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสก์็ได ้เวน้แต่โดยสภาพไม่อาจขอความ

ยินยอมดว้ยวิธีดงักล่าวได ้

6) เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลสามารถปฏิเสธไม่ใหค้วามยินยอม หรือถอนความยินยอมเมื่อใดก็ไดข้ึน้อยู่กบัความ

ประสงคข์องเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

4. มีการก าหนดช่องทางใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลใหค้วามยินยอมและถอนความยินยอมไดอ้ย่างเหมาะสมไม่ว่ากรณี

ที่กระท าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสห์รือผ่านช่องทางการติดต่อพนกังาน ตวัแทน หรือบุคคลอื่นใดที่กระท าการแทน

กลุ่มบรษิัท เค อี รวมถึงตอ้งไม่เป็นการเลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรมหรือก่อใหเ้กิดอปุสรรคต่อเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล

ซึ่งเป็นผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคมหรือคนพิการ 
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5. มีการก าหนดวิธีการถอนความยินยอมและแจง้วิธีการดงักล่าวใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลที่ไดใ้หค้วามยินยอมกับ

กลุ่มบริษัท เค อีไว้ทราบ โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องสามารถถอนความยินยอมไดโ้ดยง่าย และตอ้งแจ้ง

ผลกระทบอนัอาจเกิดจากการถอนความยินยอมใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลทราบดว้ย 

6. มีการก าหนดวิธีการขอความยินยอมและถอนความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลและ/หรือผูม้ีอ  านาจปกครอง

ตามกฎหมาย ในกรณีมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ ง เ ป็นผู้เยาว์  

คนไรค้วามสามารถ หรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ ใหเ้ป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยแ์ละกฎหมาย

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

7. จัดให้มีระบบจัดการความยินยอมส่วนกลาง (Consent Management System) ของกลุ่มบริษัท เค อี เพื่อจัดการ

เก่ียวกบัการให ้หรือถอนความยินยอมของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลอย่างมปีระสิทธิภาพ ทัง้นี ้ใหห้น่วยงานต่าง ๆ  ของ

กลุ่มบริษัท เค อี ด าเนินการเชื่อมโยงระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวขอ้ง หรือก าหนดกระบวนการบนัทึกการ

ขอหรือถอนความยินยอมเขา้กับระบบดงักล่าวดว้ย พรอ้มทั้งจดัใหม้ีการบันทึกขอ้มลูการขอความยินยอมและการ

ถอนความยินยอมของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลอยู่เสมอ 
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บทที ่5 
ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 

กลุ่มบรษิัท เค อีตระหนกัถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล จึงก าหนดแนวทาง

ของประกาศความเป็นส่วนตวัดงัต่อไปนี ้

1. มีการก าหนดกระบวนการและวิธีการแจง้ประกาศความเป็นส่วนตวัเพื่ออธิบายใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลทราบถึง

รายละเอียดเก่ียวกับการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท เค อีก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วน

บคุคล 

2. ประกาศความเป็นส่วนตัวต้องประกอบด้วยข้อมูลตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนดอย่างน้อย

ดงัต่อไปนี ้

1) วตัถปุระสงคแ์ละฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล 

2) ขอ้มลูส่วนบคุคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคล 

3) แหล่งที่มาของขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวมจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลโดยตรงหรือเก็บรวบรวม

ขอ้มลูจากแหล่งอื่นท่ีน่าเชื่อถือ 

4) บคุคลหรือหน่วยงานท่ีซึ่งขอ้มลูส่วนบคุคลอาจจะถกูเปิดเผย 

5) ขอ้มลูส าหรบัติดต่อและวิธีการติดต่อกลุ่มบรษิัท เค อี ตวัแทนหรือเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของกลุ่ม

บรษิัท เค อี (หากมี) 

6) สิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

3. ประกาศความเป็นส่วนตวัอาจท าขึน้เป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสก์็ได ้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสม 

4. มีการก าหนดช่องทางการแจง้ประกาศความเป็นส่วนตวัที่เหมาะสม ไม่ว่าทัง้กรณีกระท าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

หรือผ่านช่องทางการติดต่อพนกังาน ตวัแทน หรือบุคคลอื่นใดที่กระท าการแทนกลุ่มบริษัท เค อี ทัง้นี ้ตอ้งแน่ใจไดว้่า

เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลไดร้บัทราบประกาศความเป็นส่วนตวัของกลุ่มบรษิัท เค อี 

5. ปรบัปรุงหรือแกไ้ขเพิ่มเติมประกาศความเป็นส่วนตวัใหส้อดคลอ้งกบัขอ้เท็จจรงิการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของ

กลุ่มบริษัท เค อีที่เป็นปัจจุบัน และด าเนินการทบทวนรายละเอียดของประกาศความเป็นส่วนตัวอย่างสม ่าเสมอ 

รวมทัง้เก็บบนัทึกการปรบัปรุงหรือแกไ้ขเพิ่มเติมประกาศความเป็นส่วนตวัทกุครัง้เพื่อเป็นหลกัฐานส าหรบัตรวจสอบ 
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บทที ่6 
การเก็บรักษาและระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลสว่นบุคคล 

กลุ่มบรษิัท เค อีมีหลกัปฏิบตัิเก่ียวกบัการเก็บรกัษาและระยะเวลาในการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลดงัต่อไปนี  ้

1. ระยะเวลาในการเก็บรกัษาขอ้มลู 

กลุ่มบริษัท เค อีตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลเท่าที่จ  าเป็นตามวตัถุประสงคข์องการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล

จนกว่าเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลจะยุติความสมัพนัธก์ับกลุ่มบริษัท เค อี อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท เค อีอาจมีความ

จ าเป็นตอ้งเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลต่อไปตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด หรือตามระยะเวลาที่นโยบายหรือ

ระเบียบของกลุ่มบรษิัท เค อีก าหนดเพื่อวตัถปุระสงคอ์ย่างใดอย่างหน่ึงเป็นการเฉพาะ 

2. วิธีการเก็บรกัษาขอ้มลู 

กลุ่มบริษัท เค อีอาจจัดเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นตน้ฉบับ หรือส าเนา หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์หรือใน

รูปแบบอื่นใดก็ตามที่สามารถแปลงขอ้มลูเป็นเอกสารส าหรบัใชเ้ป็นหลกัฐานได้ และตอ้งอยู่ในสภาพที่พรอ้มต่อการ

ตรวจสอบและสามารถน าส่งขอ้มลูเมื่อไดร้บัแจง้ขอขอ้มลูจากส านกังานฯ 

กลุ่มบริษัท เค อีตอ้งด าเนินการลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลตามหลักปฏิบัติเก่ียวกับการลบหรือท าลายขอ้มูลส่วน

บุคคลเมื่อสิน้สดุความจ าเป็นตามวตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล หรือสิน้สดุระยะเวลาในการเก็บรกัษา

ขอ้มลูส่วนบคุคล หรือเขา้เหตกุรณีอื่นใดที่กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลก าหนด 
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บทที ่7 
การลบหรือท าลายข้อมูลสว่นบุคคล 

กลุ่มบรษิัท เค อีมีหลกัปฏิบตัิเก่ียวกบัการลบหรือท าลายขอ้มลูส่วนบคุคลดงัต่อไปนี ้

1. จดัใหม้ีระบบหรือมาตรการในการตรวจสอบเมื่อปรากฏขอ้เท็จจรงิดงัต่อไปนีเ้พื่อด าเนินการลบหรือท าลายขอ้มลูส่วน

บคุคล  

1) ขอ้มลูส่วนบคุคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรกัษาไวต้ามวตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลขอ้มลู 

2) เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลถอนความยินยอมในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลที่ไดใ้หค้วามยินยอมไว ้และ

กลุ่มบรษิัท เค อีไม่มีฐานตามกฎหมายที่จะประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ต่อไป 

3) เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลและกลุ่มบริษัท เค อีไม่อาจปฏิเสธค าขอใช้

สิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลได ้

4) การประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

2. วิธีการลบหรือท าลายขอ้มลูส่วนบคุคล 

กลุ่มบรษิัท เค อีตอ้งท าการลบหรือท าลายขอ้มลูส่วนบคุคล หรือท าใหข้อ้มลูส่วนบคุคลเป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถระบุตวั

บคุคลที่เป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลได ้โดยเป็นไปตามที่กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลก าหนด 
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บทที ่8 
คุกกี ้(Cookie) พิกเซล (Pixel) และ ไอพีแอดเดรส (IP Address) 

กลุ่มบริษัท เค อีมีหลกัปฏิบตัิเก่ียวกับการเก็บรวบรวมขอ้มลูบางอย่างผ่านเทคโนโลยี เช่น คุกกี ้(Cookie) พิกเซล (Pixel) 

ไอพ ีแอดเดรส (IP Address) ดงัต่อไปนี ้

1. บริษัทอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูบางอย่างผ่านเทคโนโลยีอื่น เช่น คุกกี ้(Cookie) พิกเซล (Pixel) และ ไอพี แอดเดรส (IP 

Address) รวมทัง้ แหล่งเก็บขอ้มลูบนเบราวเ์ซอรแ์ละอุปกรณข์องเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล รวมถึงเครื่องมือเก็บขอ้มลู
ของบุคคลภายนอก เช่น ผูใ้หบ้ริการดา้นการวิเคราะหข์อ้มลูทางตลาด หรือขอ้มลูดา้น ท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดย
ใชเ้ทคโนโลยีประเภทนี ้โดยตรงจากเว็บไซต ์  

2. คุกกี้ (Cookie) เ ป็น ไฟล์ข้อมูลมีลักษณะเป็นตัวอักษรขนาดเล็กที่ รวบรวมข้อมูลอยู่ ในคอมพิวเตอร์ หรือ
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ หรือ อปุกรณอ์ื่นของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล คกุกีจ้ะท าใหก้ลุ่มบรษิัทเคอีทราบถงึความนิยมในการ
ใชบ้รกิารหรือสินคา้ของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล  รวมถึงการบรกิารหรือสินคา้ที่ไม่อยู่ในความสนใจของเจา้ของขอ้มลู
ส่วนบคุคล   

3. พิกเซล (Pixel) เป็นภาพหรือไฟลข์นาดเล็ก ซึ่งเป็นหรืออาจเป็นส่วนหนึ่งของรหัส (Code or Source Code) บนเว็บเพจ
หรือเว็บไซต ์ ซึ่งท าหน้าที่หลายอย่างบนเว็บเพจหรือเว็บไซต ์เช่น ท าให้เซิรฟ์เวอรอ์ื่นสามารถวัดยอดการเขา้ชม
เว็บไซต ์หรือ แอปพลิเคชนั และมกัจะใชเ้ชื่อมโยงกับคุกกี ้โดยรหสัดงักล่าวจะท าการติดตามเมื่อมี การดาวนโ์หลด
พิกเซล เพื่อบ่งชีว้่าเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลไดเ้ขา้เชื่อมต่อกบัระบบใด หรือบางส่วนของระบบใด 

4. การท างานของคกุกีแ้ละพิกเซล จะท าใหก้ลุ่มบรษิัทเคอีสามารถจดจ าเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลที่เคยเขา้ชมบนเว็บเพจ
หรือเว็บไซต ์ และแอปพลิเคชันของกลุ่มบริษัทเคอี  ทั้งยังทราบถึงจ านวนและวัตถุประสงคข์องเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลที่ใชบ้ริการเว็บไซต ์แอปพลิเคชนั และช่วยใหก้ลุ่มบริษัทเคอีสามารถด าเนการเก่ียวกบั การบริหารจดัการ การ
ควบคุมดูแล การใหบ้ริการขอ้มลู การพฒันาประสบการณก์ารเขา้ชมเว็บไซตแ์ละแอปพลิเคชนั การปรบัปรุงคณุภาพ
การใหบ้ริการ การใหค้  าแนะน าและการน าเสนอบริการ สิทธิพิเศษ ผลิตภัณฑ ์กิจกรรม หรือการโฆษณาที่ตรงกับ
พฤติกรรมและความสนใจของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ย ซึ่งระบบอาจมีการแจง้เตือนไปยังเจา้ของขอ้มูลส่วน
บคุคล  โดยท่านสามารถเลือกอนญุาตหรือปิดการแจง้เตือนไดผ่้านหนา้เว็บไซต  ์

5. บนเว็บเพจหรือเว็บไซต ์และหรือช่องทางอื่นที่เขา้ถึงการใหบ้ริการของกลุ่มบริษัทเคอี ยงัประกอบดว้ยซอฟตแ์วรใ์น
การวัดดิจิทัลเรตติง้ ซึ่งเป็นลิขสิทธ์ิ และกรรมสิทธ์ิของ Cookie Wow ซึ่งท าหนา้ที่ในการวิเคราะหข์อ้มูล และประเมิน
ขอ้มูลทางการตลาด เช่น การวัดเรตติง้การดูโทรทัศนผ่์านช่องทางดิจิทัล  เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถศึกษา
เพิ่ม เติม เ ก่ียวกับข้อมูลที่  Cookie Wow ได้บันทึกไว้  และนโยบายความเ ป็นส่วนตัวของ  Cookie Wow ได้ที่  
https://cookiewow.com/privacy 

  

https://cookiewow.com/privacy
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บทที ่9 
มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอ้มูลสว่นบคุคล 

เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าขอ้มลูส่วนบคุคลไดร้บัการคุม้ครองอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งตามกฎหมาย

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล กลุ่มบรษิัท เค อีตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี ้

1. จดัใหม้ีมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลทัง้ที่ จดัเก็บอยู่ในระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หรือที่อยู่นอกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เอกสารที่มีขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันมิใหเ้กิดการละเมิดขอ้มูล 

ส่วนบคุคล 

2. ก าหนดมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑท์ี่กฎหมาย

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลก าหนด 

3. ทบทวนมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัเมื่อมกีารปรบัปรุง เปล่ียนแปลง แกไ้ข ในหลกัปฏิบตัิของกลุ่มบรษิัท เค อี 

หรือเมื่อข้อก าหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีการประกาศใช้บังคับใหม่ หรือมีการ ปรับปรุง 

เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือมีการประกาศใชก้ฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหแ้น่ใจว่ากลุ่มบริษัท เค อีมีมาตรการรกัษา

ความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบคุคลที่เหมาะสมและเพียงพอ 

นอกจากนี ้กลุ่มบริษัท เค อีจะตอ้งจดัใหม้ีการบนัทึกการจดัการขอ้มลูส่วนบุคคล ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเอกสาร

หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์โดยตอ้งมีรายละเอียดตามที่กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด และอยู่ในสภาพที่

พรอ้มใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลและส านกังานฯ ตรวจสอบได ้
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บทที ่10 
มาตรการรองรับการใช้สทิธิของเจ้าของขอ้มูลสว่นบคุคล 

เนื่องจากกลุ่มบริษัท เค อีตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิของเจา้ของขอ้มุลส่วนบุคคล จึงจัดใหม้ีมาตรการ

รองรบัการใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลใหส้อดคลอ้งตามที่กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลก าหนดดงัต่อไปนี ้ 

1. สิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลมีดงันี ้

1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม  

2) สิทธิในการเขา้ถึงและขอรบัส าเนาขอ้มลูส่วนบคุคล รวมทัง้การขอใหเ้ปิดเผยถึงการไดม้าซึ่งขอ้มลูส่วนบคุคลที่

ตนไม่ไดใ้หค้วามยินยอม 

3) สิทธิในการใหโ้อนยา้ยขอ้มลูส่วนบคุคล 

4) สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล 

5) สิทธิขอใหล้บหรือท าลาย หรือท าใหข้อ้มลูส่วนบคุคลเป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถระบตุวัตนได ้

6) สิทธิขอใหร้ะงบัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล  

7) สิทธิขอใหแ้กไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลใหถ้กูตอ้ง 

8) สิทธิในการยื่นเรื่องรอ้งเรียน 

2. จดัใหม้ีช่องทางส าหรบัยื่นค าขอใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่เจา้ของขอ้มลูส่วน

บคุคลในการใชสิ้ทธิของตน 

3. จดัใหม้ีหน่วยงานกลางท าหนา้ที่รบัผิดชอบในการพิจารณาค าขอใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

4. ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติตามค าขอใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลและการแจง้ผลการปฏิบตัิตามค าขอใช้

สิทธิใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลทราบโดยไม่ชกัชา้ 

5. ในกรณีที่กลุ่มบริษัท เค อีปฏิเสธค าขอใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มลุส่วนบุคคล กลุ่มบริษัท เค อีจะตอ้งจดัใหม้ีการบนัทึก

การปฏิเสธค าขอดงักล่าว พรอ้มดว้ยเหตผุลในการปฏิเสธรวมทัง้กิจกรรมการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลที่ถกูปฏิเสธ 

เพื่อเป็นหลกัฐานส าหรบัตรวจสอบเมื่อส านกังานฯ หรือเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลรอ้งขอ 
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บทที ่11 
การแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบคุคล 

ในกรณีที่เกิดเหตุการละเมิดขอ้มลูส่วนบุคคล เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (หากมี) หรือหน่วยงานก ากบั

ดแูลจะตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี ้

1. ตรวจสอบเหตุการณท์ัง้หลายที่เก่ียวกบัการละเมิดการขอ้มลูส่วนบุคคลเพื่อด าเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อบรรเทา

ผลกระทบและป้องกนัการละเมิดขอ้มลูส่วนบคุคลที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต 

2. เจ้าหน้าที่คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (หากมี) หรือหน่วยงานก ากับดูแลจะด าเนินการแจ้ง เหตุการละเมิดข้อมูล 

ส่วนบุคคลใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลและส านกังานฯ ทราบ ตามสภาพและความรา้ยแรงของเหตุการณท์ี่เกิดขึน้ 

ตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีแนวปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

               การด าเนินการ 

กรณีไม่มีความเสี่ยง - บนัทึกเหตกุารละเมิดขอ้มลูส่วนบคุคล 

กรณีมีความเสี่ยง - บนัทึกเหตกุารละเมิดขอ้มลูส่วนบคุคล 

- แจง้ส านกังานฯ ภายใน 72 ชั่วโมง 

กรณีมีความเสี่ยงสูง - บนัทึกเหตกุารละเมิดขอ้มลูส่วนบคุคล 

- แจง้ส านกังานฯ ภายใน 72 ชั่วโมง 

- แจง้เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลทราบถึงเหตุการละเมิดขอ้มลู
ส่วนบคุคลพรอ้มกบัแนวทางการเยียวยาโดยเรว็ 

 

3. กรณีที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือกระบวนงานที่เก่ียวขอ้งไม่สามารถท างานได ้ใหพ้นกังานหรือหน่วยงานที่พบ

เหตุแจง้ไปยังฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน 3 ชั่วโมงหลังจากทราบเหตุนั้น และใหฝ่้ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประสานงานกบัเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (หากมี) หรือหน่วยงานก ากบัดแูลเพื่อด าเนินการตามที่เหมาะสม 

 

4. กรณีเหตกุารณอ์ื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดขอ้มลูส่วนบคุคล ใหพ้นกังานหรือหน่วยงานท่ีพบเหตแุจง้โดยตรงไปยงั

เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (หากมี) หรือหน่วยงานก ากบัดแูลโดยเรว็ที่สดุเพื่อด าเนินการตามที่เหมาะสม 
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บทที ่12 
เจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 

ในกรณีที่กลุ่มบริษัท เค อีมีหนา้ที่ตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่จะตอ้งจัดใหม้ีเจา้หนา้ที่คุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบคุคล กลุ่มบรษิัท เค อีจะตอ้งด าเนินการดงันี ้

1. แต่งตัง้เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยบุคคลดังกล่าวตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับกฎหมายคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบคุคลและมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน 

2. แจง้ใหส้ านักงานฯ ทราบถึงการแต่งตัง้เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลพรอ้มดว้ยขอ้มลูอื่นที่กฎหมายคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบคุคลก าหนด ภายในระยะเวลาที่กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลก าหนดไว ้

3. จดัใหม้ีเครื่องมือหรืออปุกรณอ์ย่างเพียงพอ รวมทัง้อ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบตัิ

หนา้ที่ใหแ้ก่เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

โดยเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลจะมีหนา้ที่ดงัต่อไปนี ้

1. ติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามนโยบายฉบับนี ้ ระเบียบปฏิบัติงาน ค าสั่ง ประกาศ แนวปฏิบัติ หรือคู่มือ

ปฏิบตัิงานภายในเพื่อใหม้ั่นใจว่าการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของกลุ่มบริษัท เค อีเป็นไปตามกฎหมายคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบคุคล 

2. ใหค้  าแนะน าแก่หน่วยงานต่าง ๆ รวมทัง้พนกังานของกลุ่มบรษิัท เค อีเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันี ้ 

3. ประสานงานและใหค้วามรว่มมือกับส านกังานฯ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของกลุ่ม

บรษิัท เค อี รวมทัง้พนกังานของกลุ่มบรษิัท เค อีในการปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันี ้

4. รกัษาความลบัของขอ้มลูส่วนบคุคลที่ตนล่วงรูห้รือไดม้าเนื่องจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามนโยบายฉบบันี ้

5. รายงานไปยงัคณะกรรมการท่ีมีอ  านาจในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามนโยบายฉบบันี ้

6. สนบัสนนุและช่วยเหลือในการประเมินผลกระทบดา้นการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของหน่วยงานต่าง ๆ 

7. ให้ค าปรึกษาหารือเก่ียวกับการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและเป็นที่ติดต่อประสานงานส าหรบัเจา้ของข้อมูลส่วน

บคุคลเพื่อรบัเรื่องรอ้งเรียน ค าขอและด าเนินการเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล  

8. ติดตามตรวจสอบและแกไ้ขเรื่องรอ้งเรียนเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

9. จดัเก็บบนัทึกรายการเหตุการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลและด าเนินการแจง้ไปยงัส านกังานฯ ตามที่กฎหมายคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบคุคลก าหนด 
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10. บนัทึกความเห็นต่อประเด็นหารือต่าง ๆ เก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของกลุ่มบรษิัท เค อี 

11. เป็นท่ีติดต่อและประสานงานเก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของกลุ่มบรษิัท เค อี 

12. ด าเนินการอื่น ๆ ตามไดร้บัมอบหมายตามนโยบายฉบบันี ้  
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บทที ่13 
การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 

กลุ่มบริษัท เค อีตอ้งด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวกับการ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลในกลุ่มบรษิัท เค อี โดยมีแนวทางการตรวจสอบภายในดงัต่อไปนี ้

1. การตรวจสอบภายในตอ้งด าเนินการอย่างเป็นอิสระ 

2. มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวกับการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล

ของทัง้กลุ่มบรษิัท เค อีอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

3. รายงานผลการประเมินดงักล่าวต่อเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (หากมี) หรือหน่วยงานก ากับดูแลและ/หรือ 

คณะกรรมการท่ีมีอ  านาจโดยตรง และกรณีที่พบว่าหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีขอ้บกพรอ่งหรือมีปัญหาในการปฏิบตัิงานที่

ไม่เป็นไปตามนโยบายฉบับนี ้ระเบียบปฏิบัติงาน ค าสั่ง ประกาศ แนวปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติงานภายในเก่ียวกับ  

การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล ผูบ้รหิารและพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานดงักล่าวจะตอ้งด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข

ตามผลการประเมินโดยทนัที 
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บทที ่14 
การฝึกอบรมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 

กลุ่มบริษัท เค อีตระหนักถึงความส าคญัของการฝึกอบรมพนักงานเพื่อใหพ้นักงานมีความรูค้วามเขา้ใจในวิธี

ปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล เพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดการละเมิดขอ้มลูส่วนบคุคลหรือเหตกุารณใ์ด ๆ ที่ไม่

สอดคลอ้งตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยมีแนวปฏิบัติเก่ียวกับการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องการคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบคุคลดงัต่อไปนี ้

1. พนักงานใหม่ทุกคนตอ้งได้รับการอบรมความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกับการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลก่อนการเริ่มงาน  

หรือในเวลาใดก็ตามที่มั่นใจไดว้่าพนกังานใหม่ตอ้งเขา้รบัและผ่านการอบรมความรูพ้ืน้ฐานดงักล่าว โดยมีการทดสอบ

หลงัการอบรมเพื่อประเมินความรูท้ี่ไดร้บัและมีการเก็บบนัทึกประวตัิการอบรมในหวัขอ้ดงักล่าวไวเ้ป็นหลกัฐาน 

2. พนกังานปัจจบุนัตอ้งไดร้บัการอบรมทบทวนความรูเ้ก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลอย่างสม ่าเสมอ อย่างนอ้ย  

ปีละ 1 ครัง้ 

3. การอบรมความรูเ้ก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลใหก้ับพนกังานอาจใชว้ิธีการจดัอบรมโดยมีวิทยากรถ่ายทอด

ความรูโ้ดยตรงในหอ้งอบรมหรือจดัอบรมโดยผ่านส่ือการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เช่น e-learning ก็ได ้
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บทที ่15 

มาตรการส าหรับการน าอปุกรณไ์อทสี่วนตวัมาใช้ในการท างาน (Bring Your Own Devices) 

ในกรณีที่กลุ่มบรษิัท เค อี อนญุาตใหบ้คุลากรน าอปุกรณไ์อทีของตนเองมาใชใ้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล

ส าหรบัการท างาน เช่น สมารท์โฟน แท็บเล็ต แล็ปท็อป และฮารด์ไดรฟ์ส่วนตวั กลุ่มบรษิัท เค อีจะใชม้าตรการต่อไปนีเ้พื่อ

ปกป้องความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบคุคลของกลุ่มบรษิัท เค อี 

อุปกรณท์ีส่ามารถใช้ได ้

1. สมารท์โฟน  

2. แท็บเล็ต  

3. แล็ปท็อป  

4. ฮารด์ไดรฟ์ส่วนตวั 

นโยบายการใชอุ้ปกรณไ์อทสีว่นตัว 

1. กลุ่มบรษิัท เค อีอนญุาตใหบ้คุลากรใชอ้ปุกรณไ์อทีส่วนตนท่ีช่วยในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม 

2. หา้มใชอ้ปุกรณเ์พื่อวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้

- จงใจแผยแพรไ่วรสั มลัแวร ์หรือรหสัโปรแกรมใด ๆ ที่เป็นอนัตรายต่อระบบสารสนเทศของกลุ่มบรษิัท เค อ ี

- เขา้ถงึ ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูที่เป็นความลบัโดยไม่มีอ านาจ  

- ละเมิดกฎหมายที่บงัคบัใช ้รวมถงึกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วน 

ความปลอดภัย 

1. เพื่อป้องกนัการเขา้ถึงโดยไม่ไดร้บัอนุญาต อุปกรณไ์อทีส่วนตนจะตอ้งใชก้ารพิสจูนต์วัตน เช่น การใชร้หสัผ่านท่ี

รดักมุและเหมาะสมในการเขา้ตอ้งขอ้มลูของกลุ่มบรษิัท เค อี 

2. ขอ้มลูส่วนบคุคลของบคุลากรและขอ้มลูของกลุ่มบรษิัท เค อีควรจดัเก็บแยกกนั โดยที่บคุลากรไม่ควรยา้ยขอ้มลู

ของกลุ่มบรษิัท เค อีโดยไม่ไดต้ัง้ใจหรือโดยเจตนาไปยงัที่เก็บขอ้มลูส่วนบคุคลในอปุกรณส่์วนตวั  

3. จะตอ้งมีการเปล่ียนรหสัผ่านทกุ ๆ 90 วนั และควรเป็นรหสัผ่านใหม่ที่ไม่ซ  า้กนัทกุครัง้  

4. เมื่อบคุลาการไดก้ าหนดรหสัผ่านของตนแลว้ จะตอ้งเก็บรหสัผ่านดงักล่าวไวเ้ป็นความลบั 
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5. สมารท์โฟนและแล็ปท็อปจะตอ้งมีการก าหนดใหล็้อคเครื่องดว้ยรหสัผ่านหากไม่ไดใ้ชง้านเป็นเวลา 10 นาที 

6. บคุลากรท่ีเขา้ถึงขอ้มลูของกลุ่มบรษิัท เค อีจะถกูจ ากดัการเขา้ถึงตามระดบัท่ีกลุ่มบรษิัท เค อีก าหนด 

7. บคุลากรตอ้งอปัเดตซอฟตแ์วร ์(รวมถึงระบบปฏิบตัิการ) ใหเ้ป็นปัจจบุนัตลอดเวลา  

8. การใชฮ้ารด์ไดรฟ์ส่วนตวัตอ้งลงทะเบียนกับกลุ่มบริษัท เค อี และตอ้งเก็บไวอ้ย่างดีเพื่อหลีกเล่ียงการสญูหาย 

การเข้าถึง การใช ้การเปล่ียนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ในฮารด์ไดรฟ์ส่วนตัว

ดงักล่าวโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  

9. กรณีที่อุปกรณส์ูญหายหรือถูกขโมย บุคลากรที่เป็นเจา้ของอุปกรณน์ั้น ๆ ตอ้งรายงานไปยังกลุ่มบริษัท เค อี

ภายใน 3 ชั่วโมง  

การลบข้อมูลเม่ือบุคลากรลาออกจากกลุ่มบริษัท เค อ ี

เมื่อบคุลากรลาออกจากกลุ่มบรษิัท เค อี กลุ่มบรษิัท เค อีจะลา้งขอ้มลูของกลุ่มบรษิทั เค อีที่ถกูเก็บไวใ้นอปุกรณแ์ละ /

กรือซอฟตแ์วรข์องบคุลาห รและก าหนดใหบ้คุลากรส่งอุปกรณข์องตนเขา้รบัการตรวจสอบก่อนด าเนินการลาออกและ

ลบหรือปิดใชบ้ญัชีที่ไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ถึงขอ้มลู 

 


