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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท 

(The Company Privacy Policy) 
 
 

บริษทัเคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัของลูกคา้ ผูถื้อหุน้ พนกังานของบริษทั และบุคคลต่างๆ ที%
เกี%ยวขอ้งกบับริษทั และเพื%อใหเ้กิดความมั%นใจวา่บุคคลดงักล่าวจะไดรั้บความคุม้ครองสิทธิอยา่งครบดว้น
ตามกฏหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล คณะกรรมการบริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) จึงอนุมติัให้
ใชน้โยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั (The Company Privacy Policy) เพื%อใหบ้ริษทัมี
หลกัเกณฑ ์กลไก มาตรการกาํกบัดูแล และการบริหารจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งชดัเจนและเหมาะสม 
 

1. ขอบเขตการบังคับใช้ 

นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนีF  ใชบ้งัคบักบับริษทั พนกังานของบริษทั และบุคคลที%
เกี%ยวขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามคาํสั%งหรือในนามของบริษทั 

 
2. คํานิยาม 

2.1 บริษทั หมายถึง บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือของบริษทั 
บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

2.2 การประมวลผล (Processing) หมายถึง การดาํเนินการใดๆ กบัขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น การ
เก็บรวบรวม บนัทึก จดัระบบ ทาํโครงสร้าง เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี%ยนแปลง กูค้ืน ใช ้
เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน ผสมเขา้ดว้ยกนั ลบ ทาํลาย 

2.3 ขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายถึง ขอ้มูลที%เกี%ยวกบับุคคลธรรมดา ซึ%งทาํให้
สามารถระบุตวัตนของบุคคลนัFนได ้ ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น ชื%อ นามสกุล อีเมล 
เบอร์โทรศพัท ์IP Address รูปภาพ เชืFอชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ขอ้มูลทาง
พนัธุกรรม ขอ้มูลทางชีวภาพ (Biometric Data) 

2.4 เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Subject) หมายถึง บุคคลธรรมดาที%ขอ้มูลส่วนบุคคล
สามารถระบุตวัตนของบุคคลนัFนได ้ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

2.5 ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Controller) หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ%งมี
อาํนาจหนา้ที%ตดัสินใจเกี%ยวกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

2.6 ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Processor) หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ซึ%งดาํเนินการเกี%ยวกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามคาํสั%งหรือในนามของผู ้
ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

 



 

 

 

3. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ด้านการกํากับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(Personal Data Protection Governance)  

3.1 บริษทัจะจดัใหมี้โครงสร้างการกาํกบัดูแลขอ้มูลส่วนบุคคล เพื%อกาํหนดวิธีการและ
มาตรการที%เหมาะสมในการปฏิบติัตามกฏหมาย ดงันีF 
3.1.1 กาํหนดใหมี้โครงสร้างองคก์ร (Organizational Structure) รวมถึงกาํหนด

บทบาท ภารกิจ และความรับผิดชอบของหน่วยงานและผูป้ฏิบติังานที%
เกี%ยวขอ้งใหช้ดัเจน เพื%อสร้างกลไกการกาํกบัดูแล การควบคุม ความ
รับผิดชอบ การปฏิบติังาน การบงัคบัใช ้ และการติดตามมาตรการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลใหส้อดคลอ้งกบักฏหมาย และนโยบายการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลของบริษทั 

3.1.2 แต่งตัFงเจา้หนา้ที%คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั (Brooker Data 
Protection Officer) โดยให้มีบทบาทและหนา้ที%ตามที%กาํหนดในนโยบายการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนของบุคคลบริษทั 

3.2 บริษทัจะจดัทาํนโยบาย (Policy) มาตรฐานการปฏิบติังาน (Standards) แนวปฏิบติั 
(Guilines) ขัFนตอนการปฏิบติั (Procedures) และเอกสารอื%นที%เกี%ยวขอ้งกบัการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลให้สอดคลอ้งกบักฏหมาย และนโยบายการคุม้ครองขอ้มูล
ของบริษทั 

3.3 บริษทัจะจดัใหมี้กระบวนการบริหารการปฏิบติัตามนโยบาย (Policy Management 
Process) เพื%อควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามนโยบายการคุม้ครอง 

3.4 บริษทัจะดาํเนินการฝึกอบรมพนกังานของบริษทัอยา่งสมํ%าเสมอ เพื%อใหพ้นกังาน
ของบริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และทาํให้
มั%นใจไดว้า่พนกังานของบริษทัที%เกี%ยวขอ้งทุกคนผา่นการฝึกอบรม และมีความรู้
ความเขา้ใจในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และปฏิบติัตามนโยบายการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั 

 
4. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ด้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Personal 

Data Processing) 

4.1  บริษทัจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทัFงในฐานะผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล และผู ้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามกฏหมาย เป็นธรรม โปร่งใส และ
คาํนึงถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลส่วนบุคคล ทัFงนีF  การกาํหนดขอบเขตวตัถุประสงค์
การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล และระยะเวลาในการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล ให้
ทาํไดเ้ท่าที%จาํเป็นภายใตว้ตัถุประสงคอ์นัชอบดว้ยกฏหมายและแนวทางการดาํเนิน



 

 

 

ธุรกิจของบริษทั อีกทัFงบริษทัจะดาํเนินการักษาความลบัความถุกตอ้งสมบูรณ์ และ
ความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งเพียงพอ 

4.2 บริษทัจะจดัให้มีกระบวนการและการควบคุมเพื%อบริหารจดัดการขอ้มูลส่วนบุคคล
ในทุกขัFนตอนให้สอดคลอ้งกบักฏหมาย และนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
ของบริษทั 

4.3 บริษัทจะจัดทําและรักษาบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Records of 
Processing) สําหรับบนัทึกรายการและกิจกรรมต่างๆ ที%เกี%ยวขอ้งกบัการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฏหมาย รวมทัF งจะปรับปรุงบันทึกการ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเมื%อมีการเปลี%ยนแปลงรายการหรือกิจกรรมที%เกี%ยวขอ้ง 

4.4 บริษทัจะจดัให้มีกระบวนการที%ชดัเจนเพื%อให้มั%นใจไดว้่าการแจง้วตัถุประสงค์การ
เก็บรวบรวมและรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notices) 
และการขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสอดคลอ้งกบักฏหมาย รวมทัFง
จดัใหมี้มาตรการดูแลและตรวจสอบในเรื%องดงักล่าว 

4.5 บริษทัจะจดัให้มีกลไกการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทัFงจดั
ใหมี้กลไกการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง 

4.6 ในกรณีที%บริษัทส่ง โอน หรือให้บุคคลอื%นใช้ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะจัดทํา
ข้อตกลงกับผู ้ที% รับหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนัF นเพื%อกําหนดสิทธิและหน้าที%ให้
สอดคลอ้งกบักฏหมาย และนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั 

4.7 ในกรณีที%บริษทัส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ บริษทัจะปฏิบติัให้
สอดคลอ้งกบักฏหมาย 

4.8 บริษทัจะทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลเมื%อครบกาํหนดระยะเวลา โดยปฏิบติัใหส้อดคลอ้ง
กบักฏหมายและแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

4.9 บริษัทจะประเมินความเสี% ยงและจัดทํามาตรการเพื%อบรรเทาความเสี% ยง และลด
ผลกระทบที%จะเกิดขึFนกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

 
5. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ด้านการรอบรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ส่วนบุคคล (Data Subject Rights) 

บริษทัจะจดัให้มีมาตรการ ช่องทาง และวิธีการเพื%อให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลใช้สิทธิ
ของตนได้ตามที%กฏหมายกําหนด รวมทัF งจะดําเนินการบันทึก และการประเมินการ
ตอบสนองต่อคาํขอใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

 
6. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ด้านการรักษาความมัDนคงปลอดภัยของข้อมูล

ส่วนบุคคล (Personal Data Secur ity) 



 

 

 

6.1 บริษทัจะจดัให้มีมาตรการรักษาความมั%นคงปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง
เพียงพอ รวมทัFงดาํเนินการป้องกันไม่ให้เกิดการรั%วไหลของขอ้มูลส่วนบุคคลและ
การนาํขอ้มูลส่วนบุคคลไปใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

6.2 บริษทัจะจดัให้มีนโยบายการบริหารจดัการเหตุการณ์ผิดปกติที%เกี%ยวขอ้งกบัขอ้มูล
ส่วนบุคคล (Privacy Incident Management Policy) และแนวทางการตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ผิดปกติ (Incident Response Program) เพื%อให้สามารถระบุและจดัการกบั
เหตุการณ์ผิดปกติที%เกี%ยวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

6.3 บริษทัจะจดัให้มีกระบวนการแจง้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงเจา้พนักงานของ
รัฐ ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล (ในกรณีที%บริษทัเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
หรือเป็นผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน) และบุคคลอื%น ให้สอดคล้องกับ
กฏหมาย 

 
7. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ด้านการกํากับให้เกิดการปฏิบัติตามมาตรการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Secur ity) 

7.1 บริษัทจะจัดให้มีกระบวนการติดตามในกรณีที%กฏหมายเปลี%ยนแปลงไป และ
ปรับปรุงมาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลให้ทนัสมยัและสอดคลอ้งกฏหมายอยู่
เสมอ 

7.2 บริษัทจะจัดให้ มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย (Policy) มาตรฐานการ
ปฏิบติังาน (Standards) แนวปฏิบติั (Guidelines) ขัFนตอนปฏิบติั (Procedures)  และ
เอกสารอื%นที%เกี%ยวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นประจาํ เพื%อให้ทนัสมยั
สอดคลอ้งกบักฏหมายและสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา 

 
8. บทบาท หน้าทีD และความรับผิดชอบ 

8.1 คณะกรรมการบริษทั มีบทบาท หนา้ที% และความรับผิดชอบดงัต่อไปนีF  
8.1.1 กาํกับให้เกิดโครงสร้างการกํากับดูแลข้อมูลส่วนบุคคล และการควบคุม

ภายในที%เกี%ยวขอ้งของบริษทั เพื%อให้เกิดการปฏิบติัตามกฏหมาย และนโยบาย
การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั 

8.1.2 กาํกบัดูแลและสนับสนุนให้บริษทัดาํเนินการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบักฏหมาย 

8.2 คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Committee) 
 ให้คณะจัดการบริหารความเสี% ยงของบริษัท (Risk Management Committee) ทํา

หนา้ที%เป็นคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยมีบทบาท หนา้ที% และความ
รับผิดชอบดงัต่อไปนีF 



 

 

 

8.2.1 จดัให้มีโครงสร้างการกํากับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและการควบคุมภายใน
เกี%ยวขอ้ง รวมถึงนโยบายการบริหารจดัการเหตุการณ์ผิดปกติที%เกี%ยวขอ้งกบั
ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Incident Management Policy) และแนวทางการ
ตอบ ส น อ งต่อ เห ตุก ารณ์ ผิดป ก ติ  (Incident Response Program) เพื% อให้
สามารถระบุและจดัการกบัเหตุการณ์ผิดปกติที%เกี%ยวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล
ไดอ้ยา่งทนัที 

8.2.2 ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติัตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
ของบริษทั และรายงานผลการประเมินดงักล่าวให้คณะกรรมการบริษทัทราบ
เป็นประจาํอย่างนอ้ย k ครัF งต่อปี รวมถึงควบคุมดูแลให้มั%นใจไดว้่าความเสี%ยง
ต่างๆ ที%เกี%ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการจัดการและมีแนวทางการ
บริหารความเสี%ยงที%เหมาะสม 

8.2.3 กาํหนดและทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards) และแนวปฏิบัติ 
(Guidelines) เพื%อให้การดาํเนินงานของบริษทัสอดคล้องกับกฏหมาย และ
นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั 

8.2.4 แต่งตัFงเจา้หนา้ที%คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั 
8.3 ผูบ้ริหาร มีบทบาท หนา้ที% และความรับผิดชอบในการติดตามควบคุมให้หน่วยงานที%

ดูแลปฏิบติัตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั และส่งเสริมการ
สร้างความตระหนกัรู้ใหเ้กิดขึFนกบัพนกังานของบริษทั 

8.4 เจา้หนา้ที%คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัมีบทบาท หนา้ที% และความรับผิดชอบ
ตามที%กฏหมายกาํหนด ซึ%งรวมถึงหนา้ที%ดงัต่อไปนีF 
8.4.1 รายงานสถานะการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใหค้ณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลทราบอย่างสมํ%าเสมอ และจดัทาํข้อเสนอแนะเพื%อปรับปรุงการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัให้ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบักฏหมาย
อยูเ่สมอ 

8.4.2 ให้ค ําแนะนําพนักงานของบริษัทเกี%ยวกับการปฏิบัติตามกฏหมาย และ
นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั 

8.4.3 ตรวจสอบการดาํเนินงานของหน่วยงานในบริษทั ให้เป็นไปตามกฏหมาย 
และนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั 

8.5 พนกังานของบริษทั มีบทบาท หนา้ที% และความรับผิดชอบดงัต่อไปนีF  
8.5.1 ปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท 

มาตรฐานการปฏิบติังาน (Standards) แนวปฏิบติั (Guidelines) ขัFนตอนปฏิบติั 
(Procedures) และเอกสารอื%นที%เกี%ยวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 



 

 

 

8.5.2 รายงานเหตุการณ์ผิดปกติที%เกี%ยวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และ
การไม่ปฏิบติัตามกฏหมาย และนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ
บริษทัใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 

 

9. โทษของการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท 

การไม่ปฏิบัตินโยบายการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทัอาจมีความผิดและถูก
ลงโทษทางวินยั รวมทัFงอาจไดรั้บโทษตามที%กฏหมายกาํหนด 

 
 นโยบายการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฉบับนีF  มีผลใช้บังคับตัF งแต่วนัที%  k 
พฤษภาคม พ.ศ. nopq ตามมติคณะกรรมการบริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
 


