นโยบายและแนวทางปฏิบตั กิ ารคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เนื่องด้วยในปั จจุบันได้มีความก้าวหน้า และการเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทั้งยังมี แนวโน้มที่อาจ
ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนสิ ทธิความเป็ นส่วนตัวเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะการนาข้อมูลส่วนบุคคลไป
แสวงหาผลประโยชน์ในทางการค้า นาไปใช้ในการกระทาความผิดต่าง ๆ หรือนาไปเปิ ดเผยโดยมิชอบ ซึ่งถื อเป็ นปั ญหาที่
นอกจากจะเป็ นการล่วงละเมิดสิทธิความเป็ นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการ
พัฒนาระบบดิจิทัล ตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภาครัฐอีกด้วย บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ย่ี จากัด
(มหาชน) ได้ให้ความสาคัญถึงสิทธิในความเป็ นส่วนตัวและการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ลูกค้า คู่คา้ และพันธมิตรทางธุรกิจ
บุคลากร ผูบ้ ริหาร และกรรมการของบริษัท ดังนัน้ บริษัทจึงได้จดั ทานโยบายและแนวทางปฏิบตั ิฉบับนีข้ นึ ้ เพื่อสร้างกลไกในการ
ให้ความคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่คา้ และพันธมิตรทางธุรกิจ บุคลากร ผูบ้ ริหาร และกรรมการของบริษัท
1. คานิยาม
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตวั ตนของบุคคล หรืออาจจะระบุตัวตนของบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม
“ข้อมูลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนและมีความสุ่มเสี่ยงต่อการถูกใช้ในการเลือกปฏิบตั ิอย่าง
ไม่เป็ นธรรม เช่น เชือ้ ชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ
ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่ง
กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทานองเดียวกัน
“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลผูซ้ ่งึ มีขอ้ มูลส่วนบุคคลทาให้สามารถระบุตวั ตนได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
“ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติ บุคคลซึ่งมีหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล
“ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบคุ คลซึ่งดาเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลตามคาสั่งหรือในนามของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
“เจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบคุ คลผูท้ ่คี วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อให้คาแนะนาและตรวจสอบการดาเนินงานเพื่อให้การเก็บรวบรวมใช้และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เป็ นไปตามข้อกาหนดของทางการ รวมทั้งเป็ นผู้ประสานงานกับสานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (ที่
ทางการจัดขึน้ )
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2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อกาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิงานของบริษัทให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
2.2. เพื่อให้ลกู ค้า คู่คา้ และพันธมิตรทางธุรกิจ บุคลากร ผูบ้ ริหาร และกรรมการของบริษัท เกิดความเชื่อมั่นว่าข้อมูลส่วน
บุคคลของตนที่ได้ให้กบั บริษัทนัน้ ได้รบั การดูแลและป้องกันมิให้มีการนาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
2.3. เพื่อกาหนดแนวทางในการจัดเก็บ ดูแล รักษาและป้องกันการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนและมีประสิทธิ ภาพ
ซึ่งรวมถึงหน่วยงานและผูร้ บั ผิดชอบ เพื่อมิให้บคุ คลที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ได้
3. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
3.1. คณะกรรมการบริษัท
3.1.1. กาหนดให้มีนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้
3.1.2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนานโยบายและแนวทางปฏิบตั ิฉบับนีไ้ ปปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรม
3.2. ผูบ้ ริหาร
3.2.1. กาหนดให้มีมาตรการและวิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายในบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย
นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิฉบับนี ้ รวมถึงมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
3.2.2. กาหนดให้มีผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติฉบับนี ้ เช่น หน่วยงาน หรือ
บุคคลเพื่อทาหน้าที่ (1) กาหนดแนวทางหรือคู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ ยวข้อง (2) ปฏิบัติตามนโยบายและ
แนวทางปฏิบตั ิฉบับนีแ้ ละ (3) กากับดูแลดาเนินงานต่างๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิฉบับ
นี ้
3.2.3. จัดให้มีกระบวนการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ฉบับนี ้
ตลอดจนแนวทางและคู่มือการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
3.3. หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ/บุคคลผูร้ บั ผิดชอบ/เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
3.3.1. แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ได้รบั ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล ก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิต่างๆของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
3.3.2. ดาเนินการตามคาขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น แก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือลบ/ทาลาย
ข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอ พร้อมทัง้ บันทึกรายการและจัดเก็บหลักฐานในการทา
ธุรกรรมดังกล่าวไว้อย่างครบถ้วน
3.3.3. รับผิดชอบในการจัดเก็บ ดูแล รักษา และป้องกันการใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ท่ี
บริษัทได้แจ้งต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอม ทั้งนีต้ ามที่
กาหนดไว้ในนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิฉบับนี ้ ตลอดจนแนวทางและคู่มือการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
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4. แนวทางปฏิบัติ
4.1. การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
4.1.1. เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลเพียงเท่าที่จาเป็ นสาหรับการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ท่ี
เกี่ยวข้องตามที่บริษัทกาหนด ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด ทัง้ นี ้
บริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลได้รบั ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูล สิทธิของ
เจ้าของข้อมูล และดาเนินการให้เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมตามแบบวิธีการที่บริษัทกาหนด
4.1.2. แจ้งรายละเอียดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล และขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่จะเข้า
ข้อยกเว้นตามที่พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นกาหนดไว้ เช่น (1)
เพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือ เพื่อใช้ในการดาเนินการตามคาขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้า ทา
สัญญานั้น (2) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บริษัทต้องปฏิบัติ (3) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ
บริษัทหรือบุคคลอื่น (4) เพื่อประโยชน์สาธารณะ (5) จาเป็ นเพื่อระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกาย หรือ
สุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
4.1.3. ต้องขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน หากบริษัทจาเป็ นต้องเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผยข้อมูลอ่อนไหวเว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามที่พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 หรือกฎหมายอื่นกาหนดไว้
4.1.4. ในกรณีท่ีบริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ดาเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท จะคัดเลือก
บุคคลที่มีกฎเกณฑ์หรือแนวทางในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่นอ้ ยกว่าหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้ใน
นโยบายและแนวทางปฏิบัติฉบับนี ้ รวมถึงต้องจัดให้มีข้อตกลงเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตามที่บริษัทเห็นสมควร
4.1.5. บริษัทจะไม่กระทาการใด ๆ อันแตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่
(1)

ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบ และได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

(2)

เป็ นการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.1.6. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรูแ้ ละตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม
การจัดเก็บรักษา การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยพนักงานของบริษัทต้อง
ปฏิบัติตามนโยบายฯ และแนวปฏิบัติการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทกาหนดไว้ เพื่อให้บริษัท
สามารถปฏิบตั ิตามนโยบายและกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4.2. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
4.2.1. ให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายกาหนด เพื่อ
ป้องกันการทาลาย การแก้ไข และการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รบั อนุญาต
4.2.2. เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จาเป็ นภายใต้วตั ถุประสงค์ท่เี ก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ตามที่ได้แจ้งแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จนกว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะสิน้ สุดความสัมพันธ์กบั บริษัท
ทั้ง นี ้ บริษั ท อาจต้อ งเก็ บ รักษาข้อ มูลส่ ว นบุค คลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลต่อ ไปตามระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนด
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4.3. มาตรการรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทให้ความสาคัญต่อการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงจัดให้มีมาตรการรองรับการใช้สิทธิของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกาหนด ดังนี ้
4.3.1. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งได้แก่
(1) สิทธิขอเพิกถอนความยินยอม
(2) สิ ท ธิ ข อเข้า ถึ ง ข้อมูลส่ วนบุค คลและขอรับสาเนาข้อ มูลส่ วนบุค คลที่ เ กี่ ย วกับ ตนซึ่ง อยู่ในความ
รับผิดชอบ ของบริษัทหรือให้เปิ ดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลนัน้ ไม่ได้ให้ความยินยอม
(3) สิทธิขอรับหรือให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผูอ้ ื่นด้วยวิธีอตั โนมัติ
(4) สิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
(5) สิทธิขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ถกู ต้อง สมบูรณ์ หรือเป็ นปั จจุบนั
(6) สิทธิขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลได้
(7) สิทธิขอลบ ทาลาย หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้
4.3.2. จัดให้มีช่องทางในการรับคาร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางที่บริษัทกาหนด
4.3.3. จัดให้มีหน่วยงานพิจารณาและดาเนินการตามคาขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะต้องดาเนินการโดย
ไม่ชกั ช้า และแจ้งผลการดาเนินการใช้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบภายในระยะเวลาที่บริษัทกาหนด
4.4. การลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดาเนินการลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อ
4.4.1. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
4.4.2. หมดความจาเป็ นในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์
4.4.3. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัท
ไม่มีอานาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ได้ต่อไป
4.4.4. เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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4.5. แจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลจะพิจารณารวบรวมข้อมูลและแจ้งไปยังสานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ภายใน 72 ชั่วโมง
นับแต่ทราบเหตุ หากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล รวมถึงแจ้งไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบถึงเหตุแห่งการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมทัง้ แนวทางใน
การเยียวยาโดยไม่ชกั ช้า
4.6. การแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทแต่งตัง้ ให้มีเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมู ลส่วนบุคคล และมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
และมีอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อให้คาแนะนาและตรวจสอบการดาเนินงานของบริษัททัง้ ในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คลและผู้ป ระมวลผลข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คล การประสานงาน ตลอดจนให้ค วามร่ ว มมื อ กั บ ส านัก งาน
คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้ นี ้ เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลที่ได้รบั
หรือทราบจากการปฏิบตั ิหน้าที่ไว้เป็ นความลับ
5. การทบทวนนโยบาย
บริษัทจะทาการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีอ้ ย่างน้อย ปี ละ 1 ครั้ ง เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ีเกิดขึน้ และเปลี่ยนแปลงไปหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ์ท่เี ป็ นสาระสาคัญที่กาหนดไว้ในนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้
6. การเปิ ดเผยเกี่ยวกับการดาเนินการ แนวทางปฏิบัติ และนโยบายทีเ่ กี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเปิ ดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติการคุม้ ครองข้อมูลส่ว นบุคคลนี ้ และหากมีการแก้ไขหรือปรับ ปรุ ง บริษั ท จะ
ดาเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป
7. ช่องทางการติดต่อบริษัท
เจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 79/2 หมู่ท่ี 3 ตาบลท่าฉาง อาเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150
หรือติดต่อที่เบอร์ 0 7727 7777 ต่อ 1167 โทรสาร 0 7727 7711

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
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