นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลของบริษัท
(The Company Privacy Policy)
บริ ษทั เคารพสิ ทธิความเป็ นส่วนตัวของลูกค้า ผูถ้ ือหุน้ พนักงานของบริ ษทั และบุคคลต่างๆ ที%
เกี%ยวข้องกับบริ ษทั และเพื%อให้เกิดความมัน% ใจว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับความคุม้ ครองสิ ทธิอย่างครบด้วน
ตามกฏหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล คณะกรรมการบริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) จึงอนุมตั ิให้
ใช้นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั (The Company Privacy Policy) เพื%อให้บริ ษทั มี
หลักเกณฑ์ กลไก มาตรการกํากับดูแล และการบริ หารจัดการข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างชัดเจนและเหมาะสม
1. ขอบเขตการบังคับใช้
นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนีF ใช้บงั คับกับบริ ษทั พนักงานของบริ ษทั และบุคคลที%
เกี%ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลตามคําสั%งหรื อในนามของบริ ษทั
2. คํานิยาม
2.1 บริ ษทั หมายถึง บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั
บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
2.2 การประมวลผล (Processing) หมายถึง การดําเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การ
เก็บรวบรวม บันทึก จัดระบบ ทําโครงสร้าง เก็บรักษา ปรับปรุ ง เปลี%ยนแปลง กูค้ ืน ใช้
เปิ ดเผย ส่ งต่อ เผยแพร่ โอน ผสมเข้าด้วยกัน ลบ ทําลาย
2.3 ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายถึง ข้อมูลที%เกี%ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ%งทําให้
สามารถระบุตวั ตนของบุคคลนัFนได้ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น ชื%อ นามสกุล อีเมล
เบอร์โทรศัพท์ IP Address รู ปภาพ เชืFอชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ข้อมูลทาง
พันธุกรรม ข้อมูลทางชีวภาพ (Biometric Data)
2.4 เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล (Data Subject) หมายถึง บุคคลธรรมดาที%ขอ้ มูลส่ วนบุคคล
สามารถระบุตวั ตนของบุคคลนัFนได้ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
2.5 ผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล (Data Controller) หมายถึง บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล ซึ%งมี
อํานาจหน้าที%ตดั สิ นใจเกี%ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
2.6 ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) หมายถึง บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล
ซึ%งดําเนินการเกี%ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลตามคําสั%งหรื อในนามของผู ้
ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล
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3. นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล : ด้ านการกํากับดูแลการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
(Personal Data Protection Governance)
3.1 บริ ษทั จะจัดให้มีโครงสร้างการกํากับดูแลข้อมูลส่ วนบุคคล เพื%อกําหนดวิธีการและ
มาตรการที%เหมาะสมในการปฏิบตั ิตามกฏหมาย ดังนีF
3.1.1 กําหนดให้มีโครงสร้างองค์กร (Organizational Structure) รวมถึงกําหนด
บทบาท ภารกิจ และความรับผิดชอบของหน่วยงานและผูป้ ฏิบตั ิงานที%
เกี%ยวข้องให้ชดั เจน เพื%อสร้างกลไกการกํากับดูแล การควบคุม ความ
รับผิดชอบ การปฏิบตั ิงาน การบังคับใช้ และการติดตามมาตรการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฏหมาย และนโยบายการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของบริ ษทั
3.1.2 แต่งตัFงเจ้าหน้าที%คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั
(Brooker Data
Protection Officer) โดยให้มีบทบาทและหน้าที%ตามที%กาํ หนดในนโยบายการ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนของบุคคลบริ ษทั
3.2 บริ ษทั จะจัดทํานโยบาย (Policy) มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (Standards) แนวปฏิบตั ิ
(Guilines) ขัFนตอนการปฏิบตั ิ (Procedures) และเอกสารอื%นที%เกี%ยวข้องกับการ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฏหมาย และนโยบายการคุม้ ครองข้อมูล
ของบริ ษทั
3.3 บริ ษทั จะจัดให้มีกระบวนการบริ หารการปฏิบตั ิตามนโยบาย (Policy Management
Process) เพื%อควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายการคุม้ ครอง
3.4 บริ ษทั จะดําเนินการฝึ กอบรมพนักงานของบริ ษทั อย่างสมํ%าเสมอ เพื%อให้พนักงาน
ของบริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญของการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และทําให้
มัน% ใจได้วา่ พนักงานของบริ ษทั ที%เกี%ยวข้องทุกคนผ่านการฝึ กอบรม และมีความรู ้
ความเข้าใจในการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล และปฏิบตั ิตามนโยบายการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั
4. นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล : ด้ านการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล (Personal
Data Processing)
4.1 บริ ษทั จะประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลทัFงในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล และผู ้
ประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลให้ ถู ก ต้อ งตามกฏหมาย เป็ นธรรม โปร่ งใส และ
คํานึ งถึงความถูกต้องของข้อมูลส่ วนบุคคล ทัFงนีF การกําหนดขอบเขตวัตถุประสงค์
การประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล และระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคล ให้
ทําได้เท่าที%จาํ เป็ นภายใต้วตั ถุประสงค์อนั ชอบด้วยกฏหมายและแนวทางการดําเนิ น

4.2

4.3

4.4

4.5
4.6

4.7
4.8
4.9

ธุ รกิจของบริ ษทั อีกทัFงบริ ษทั จะดําเนิ นการักษาความลับความถุกต้องสมบูรณ์ และ
ความปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างเพียงพอ
บริ ษทั จะจัดให้มีกระบวนการและการควบคุมเพื%อบริ หารจัดดการข้อมูลส่ วนบุคคล
ในทุกขัFนตอนให้สอดคล้องกับกฏหมาย และนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ของบริ ษทั
บริ ษ ัท จะจัด ทํา และรั ก ษาบัน ทึ ก การประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล (Records of
Processing) สําหรับบันทึกรายการและกิจกรรมต่างๆ ที%เกี%ยวข้องกับการประมวลผล
ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฏหมาย รวมทัF ง จะปรั บ ปรุ ง บั น ทึ ก การ
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลเมื%อมีการเปลี%ยนแปลงรายการหรื อกิจกรรมที%เกี%ยวข้อง
บริ ษทั จะจัดให้มีกระบวนการที%ชดั เจนเพื%อให้มน%ั ใจได้ว่าการแจ้งวัตถุประสงค์การ
เก็บ รวบรวมและรายละเอี ยดการประมวลผลข้อ มู ลส่ วนบุ คคล (Privacy Notices)
และการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องกับกฏหมาย รวมทัFง
จัดให้มีมาตรการดูแลและตรวจสอบในเรื% องดังกล่าว
บริ ษทั จะจัดให้มีกลไกการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่ วนบุคคล รวมทัFงจัด
ให้มีกลไกการแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลให้ถูกต้อง
ในกรณี ที% บ ริ ษ ัท ส่ ง โอน หรื อ ให้ บุ ค คลอื% น ใช้ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล บริ ษ ัท จะจัด ทํา
ข้อ ตกลงกับ ผู ้ที% รั บ หรื อ ใช้ ข ้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลนัF น เพื% อ กําหนดสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที% ใ ห้
สอดคล้องกับกฏหมาย และนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั
ในกรณี ที%บริ ษทั ส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่างประเทศ บริ ษทั จะปฏิบตั ิให้
สอดคล้องกับกฏหมาย
บริ ษทั จะทําลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื%อครบกําหนดระยะเวลา โดยปฏิบตั ิให้สอดคล้อง
กับกฏหมายและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
บริ ษ ัท จะประเมิ น ความเสี% ย งและจัดทํามาตรการเพื% อ บรรเทาความเสี% ย ง และลด
ผลกระทบที%จะเกิดขึFนกับการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล

5. นโยบายการคุ้ม ครองข้ อมูลส่ วนบุค คล : ด้ านการรอบรั บการใช้ สิทธิข องเจ้ าของข้ อมูล
ส่ วนบุคคล (Data Subject Rights)
บริ ษ ทั จะจัดให้มีมาตรการ ช่องทาง และวิธีการเพื%อให้เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลใช้สิทธิ
ของตนได้ต ามที% ก ฏหมายกําหนด รวมทัFงจะดําเนิ น การบัน ทึ ก และการประเมิ น การ
ตอบสนองต่อคําขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
6. นโยบายการคุ้มครองข้ อมู ลส่ วนบุคคล : ด้ านการรักษาความมัDนคงปลอดภัย ของข้ อมูล
ส่ วนบุคคล (Personal Data Security)

6.1 บริ ษ ทั จะจัดให้มีม าตรการรัก ษาความมั%นคงปลอดภัย ของข้อมู ลส่ วนบุ คคลอย่าง
เพียงพอ รวมทัFงดําเนิ นการป้ องกันไม่ให้เกิดการรั%วไหลของข้อมูลส่ วนบุคคลและ
การนําข้อมูลส่ วนบุคคลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
6.2 บริ ษทั จะจัดให้มีนโยบายการบริ หารจัดการเหตุการณ์ ผิดปกติ ที%เกี%ยวข้องกับ ข้อมูล
ส่ วนบุคคล (Privacy Incident Management Policy) และแนวทางการตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ ผิดปกติ (Incident Response Program) เพื%อให้สามารถระบุและจัดการกับ
เหตุการณ์ผิดปกติที%เกี%ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลได้อย่างทันท่วงที
6.3 บริ ษทั จะจัดให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล รวมถึงเจ้าพนักงานของ
รัฐ ผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล (ในกรณี ที%บริ ษทั เป็ นผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
หรื อ เป็ นผู ้ค วบคุ ม ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลร่ ว มกัน ) และบุ ค คลอื% น ให้ ส อดคล้อ งกั บ
กฏหมาย
7. นโยบายการคุ้ม ครองข้ อมูลส่ วนบุค คล : ด้ านการกํากับให้ เกิด การปฏิบัติต ามมาตรการ
คุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Personal Data Security)
7.1 บริ ษ ัท จะจัด ให้ มี ก ระบวนการติ ด ตามในกรณี ที% ก ฏหมายเปลี% ย นแปลงไป และ
ปรับปรุ งมาตรการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลให้ทนั สมัยและสอดคล้องกฏหมายอยู่
เสมอ
7.2 บริ ษั ท จะจั ด ให้ มี ก ารทบทวนและปรั บ ปรุ งนโยบาย (Policy) มาตรฐานการ
ปฏิ บตั ิงาน (Standards) แนวปฏิ บตั ิ (Guidelines) ขัFนตอนปฏิ บตั ิ (Procedures) และ
เอกสารอื%นที% เกี%ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นประจํา เพื%อให้ทนั สมัย
สอดคล้องกับกฏหมายและสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา
8. บทบาท หน้ าทีD และความรับผิดชอบ
8.1 คณะกรรมการบริ ษทั มีบทบาท หน้าที% และความรับผิดชอบดังต่อไปนีF
8.1.1 กํากับ ให้ เกิ ด โครงสร้ างการกํากับ ดู แ ลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล และการควบคุ ม
ภายในที%เกี%ยวข้องของบริ ษทั เพื%อให้เกิดการปฏิบตั ิตามกฏหมาย และนโยบาย
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษทั
8.1.2 กํากับดูแลและสนับสนุนให้บริ ษทั ดําเนิ นการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลให้มี
ประสิ ทธิภาพและสอดคล้องกับกฏหมาย
8.2 คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Committee)
ให้ ค ณะจัด การบริ ห ารความเสี% ย งของบริ ษ ัท (Risk Management Committee) ทํา
หน้าที%เป็ นคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล โดยมีบทบาท หน้าที% และความ
รับผิดชอบดังต่อไปนีF

8.2.1 จัด ให้มีโครงสร้ างการกํากับ ดู แ ลข้อ มูล ส่ วนบุค คลและการควบคุ ม ภายใน
เกี%ยวข้อง รวมถึงนโยบายการบริ หารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติที%เกี%ยวข้องกับ
ข้อมู ล ส่ ว นบุ ค คล (Privacy Incident Management Policy) และแนวทางการ
ตอบสนองต่ อ เห ตุ ก ารณ์ ผิ ด ป กติ (Incident Response Program) เพื% อ ให้
สามารถระบุและจัดการกับเหตุการณ์ผิดปกติที%เกี%ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคล
ได้อย่างทันที
8.2.2 ประเมินประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิตามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ของบริ ษทั และรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
เป็ นประจําอย่างน้อย k ครัFงต่อปี รวมถึงควบคุมดูแลให้มน%ั ใจได้ว่าความเสี% ยง
ต่างๆ ที% เกี% ยวข้อ งกับ ข้อมู ลส่ วนบุ คคลได้รับ การจัดการและมี แ นวทางการ
บริ หารความเสี% ยงที%เหมาะสม
8.2.3 กําหนดและทบทวนมาตรฐานการปฏิ บ ัติ งาน (Standards) และแนวปฏิ บ ัติ
(Guidelines) เพื% อ ให้ ก ารดําเนิ นงานของบริ ษ ทั สอดคล้องกับ กฏหมาย และ
นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั
8.2.4 แต่งตัFงเจ้าหน้าที%คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษทั
8.3 ผูบ้ ริ หาร มีบทบาท หน้าที% และความรับผิดชอบในการติดตามควบคุมให้หน่วยงานที%
ดูแลปฏิ บตั ิตามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั และส่ งเสริ มการ
สร้างความตระหนักรู ้ให้เกิดขึFนกับพนักงานของบริ ษทั
8.4 เจ้าหน้าที%คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั มีบทบาท หน้าที% และความรับผิดชอบ
ตามที%กฏหมายกําหนด ซึ%งรวมถึงหน้าที%ดงั ต่อไปนีF
8.4.1 รายงานสถานะการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลให้คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุ คคลทราบอย่างสมํ%าเสมอ และจัดทําข้อเสนอแนะเพื% อปรั บ ปรุ งการ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ให้ทนั สมัยและสอดคล้องกับกฏหมาย
อยูเ่ สมอ
8.4.2 ให้ ค ําแนะนํา พนั ก งานของบริ ษ ัท เกี% ย วกั บ การปฏิ บ ัติ ต ามกฏหมาย และ
นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั
8.4.3 ตรวจสอบการดําเนิ นงานของหน่ วยงานในบริ ษ ทั ให้เป็ นไปตามกฏหมาย
และนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั
8.5 พนักงานของบริ ษทั มีบทบาท หน้าที% และความรับผิดชอบดังต่อไปนีF
8.5.1 ปฏิ บ ัติใ ห้ส อดคล้อ งกับ นโยบายการคุ ้มครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของบริ ษ ัท
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (Standards) แนวปฏิบตั ิ (Guidelines) ขัFนตอนปฏิบตั ิ
(Procedures) และเอกสารอื%นที%เกี%ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล

8.5.2 รายงานเหตุการณ์ ผิดปกติที%เกี%ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล และ
การไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฏหมาย และนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของ
บริ ษทั ให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบ
9. โทษของการไม่ ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลของบริษัท
การไม่ ป ฏิ บ ัตินโยบายการคุ ้มครองข้อมู ลส่ วนบุ คคลของบริ ษ ทั อาจมี ความผิ ดและถูก
ลงโทษทางวินยั รวมทัFงอาจได้รับโทษตามที%กฏหมายกําหนด
นโยบายการคุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของบริ ษ ัท ฉบับ นีF มี ผ ลใช้ บ ัง คับ ตัFง แต่ ว นั ที% k
พฤษภาคม พ.ศ. nopq ตามมติคณะกรรมการบริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

