มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

1) หลักการและเหตุผล
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง การธารงไว้ซ่งึ ความลับ ความถูกต้องครบถ้วน
และสภาพพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี ้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ โดยพระราชบัญญัติ คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม เรื่ อ ง มาตรฐานการรักษาความมั่น คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2563 และประกาศ
คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2565 (“กฎหมาย”) กาหนดหน้าที่ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องดาเนินการจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
วัตถุประสงค์ของการรักษาความปลอดภัย เพื่อคุม้ ครองสิทธิในความเป็ นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
และอานาจในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งกฎหมายรับรองไว้ให้ ด้วยเหตุนี ้ การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นหน้าที่ประการหนึ่งตามกฎหมาย ที่กาหนดให้ผคู้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) จะต้องปฏิบตั ิเพื่อป้องกันมิให้เกิดสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยปราศจากอานาจหรือโดยมิชอบ ซึ่งจะทาให้เกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
2) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลโดยครอบคลุมการเก็ บรวบรวม ใช้ และ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย ทั้ง มาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และ
มาตรการป้องกันทางกายภาพ โดยดาเนินการดังนี ้
2.1)

มาตรการป้ องกันด้ านการบริหารจัดการ
2.1.1) แจ้ ง มาตรการรัก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลตามนโยบายนี ้ ให้ แ ก่
คณะกรรมการ กรรมการ ผู้บ ริห าร พนัก งานหรื อ ผู้ป ฏิ บัติงานทุกระดับ และลูก จ้างทุก ประเภทของบริษัท
ตลอดจนคู่คา้ พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัททราบ รวมถึงสร้างเสริมความตระหนักรูด้ า้ น
ความสาคัญของการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดอย่าง
เคร่งครัด
2.1.2) ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ กับทรัพย์สินสารสนเทศ การป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ การ
ตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามและเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยเป็ นไปตามนโยบายการรักษาความ
ปลอดภัยทางสารสนเทศ กาหนดหน้าที่รบั ผิดชอบให้แก่ตวั แทนบริษัทในการดาเนินการเมื่อเกิดเหตุละเมิด และ
การรักษาและฟื ้ นฟูความเสียหายที่เกิดจากภัยคุกคามและเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี ้
2.1.2.1) กาหนดตัวพนักงานผูร้ บั ผิดชอบกิจกรรมและวิธีการแจ้งเหตุละเมิดให้แก่ตวั แทนของ
บริษัทให้ชดั เจน เช่น การส่งอีเมล และแจ้งทางโทรศัพท์กรณีเป็ นเหตุละเมิดที่มคี วามรุนแรงและเร่งด่วน
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2.1.2.2) กาหนดวิธีปฏิบตั ิให้ตวั แทนของบริษัทต้องดาเนินการแจ้งสานักงานคณะกรรมการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ทราบถึงเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้ภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุ
2.1.2.3) การแจ้งเหตุละเมิดตามข้อ 2.1.2.2) อาจได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งดาเนินการก็ได้ หากไม่มี
ความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ทัง้ นี ้ เมื่อมีเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทต้องทบทวนมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทุกครัง้
2.1.3) กาหนดเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการกาหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้งาน
(User Responsibilities) แบ่งเป็ นรูปแบบต่างๆ เช่น สิทธิในการเข้าดู แก้ไข เพิ่มเติม เปิ ดเผยและเผยแพร่ การ
ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ตลอดจนการลบทาลาย
2.1.4) บริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User Access Management) เพื่อควบคุมการเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะผูท้ ่ไี ด้รบั อนุญาตแล้ว
2.1.5) จัดให้มีวิธีการเพื่อตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูล
ส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและสื่อที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
2.1.6) ในกรณี ท่ี มี การฝ่ าฝื น ไม่ป ฏิ บัติต ามมาตรการรักษาความมั่น คงปลอดภัยนี ้เนื่ องจากความ
บกพร่องของบริษัทและทาให้เกิดการละเมิดหรือการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูล
ทราบถึงรายละเอียดของเหตุการณ์และแผนเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดหรือรั่วไหลดังกล่าวโดยเร็ว
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใช้ การเปิ ดเผย รวมถึงการประมาท
เลินเล่อของเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลอื่นที่ได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
2.1.7) เมื่อพ้นระยะเวลาการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่มีความจาเป็ นในการเก็บรั กษาข้อมูลส่วน
บุคคลอีกต่อไป บริษัทจะลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลออกจากระบบการจัดเก็บ เว้นแต่ในกรณีท่ีตอ้ งเก็บ
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามที่กฎหมายกาหนด
2.1.8) บริษัทมีการดาเนินการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพของระบบรักษาข้อมูลส่วนบุคคลโดย
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
2.2)

มาตรการป้ องกันด้ านเทคนิค
2.2.1) จัดให้มีวิธีการเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่าย
โอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและสื่อที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล
2.2.2) การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะผูท้ ่ไี ด้รบั อนุญาต ตามระดับสิทธิการจัดการข้อมูล
ได้แก่ การนาเข้า เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิ ดเผย ตลอดจนการลบทาลาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
2.2.2.1) การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและส่วนประกอบของระบบสารสนเทศที่
สาคัญที่มีการพิสจู น์และยืนยันตัวตน และการอนุญาตหรือการกาหนดสิทธิในการเข้าถึงและใช้งานที่
เหมาะสม โดยคานึงถึงหลักการให้สิทธิเท่าที่จาเป็ น ตามหลักการให้สิทธิท่นี อ้ ยที่สดุ เท่าที่จาเป็ น
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2.2.2.2) การบริหารจัดการการเข้าถึงของผูใ้ ช้งานที่เหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการลงทะเบียน
และการถอนสิทธิผใู้ ช้งาน การจัดการสิทธิการเข้าถึงของผูใ้ ช้งาน การบริหารจัดการสิทธิการเข้าถึง ตาม
สิทธิ การบริหารจัดการข้อมูลความลับสาหรับการพิสจู น์ตวั ตนของผูใ้ ช้งาน การทบทวนสิทธิการเข้าถึง
ของผูใ้ ช้งาน และการถอดถอนหรือปรับปรุงสิทธิการเข้าถึง
2.2.3) การจัดให้มีระบบสารองและกูค้ ืนข้อมูล เพื่อให้ระบบ และ/หรือ บริการต่าง ๆ ยังสามารถ
ดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ทัง้ นีเ้ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิทางสารสนเทศของบริษัท
2.3)

มาตรการป้ องกันทางกายภาพ
2.3.1) การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลโดยคานึงถึงการใช้งานและความมั่นคงปลอดภัย เช่น มีเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยของพืน้ ที่ มีระบบ
กล้องวงจรปิ ดติดตัง้ และมีการล็อคตูเ้ ก็บเอกสารข้อมูลส่วนบุคคล เป็ นต้น ทัง้ นีค้ วามเข้มข้นของมาตรการ ให้
เป็ นไปตามระดับความเสี่ยง หรือ ความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ หากข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล ถูกแก้ไข ถูกคัดลอก
หรือ ถูกทาลาย โดยมิชอบ
2.3.2) การกาหนดผูท้ ่ีได้รบั อนุญาตให้เข้าถึงอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รบั อนุญาต การเปิ ดเผย การล่วงรู ้ หรือ
การลักลอบทาสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล การลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การ
ลักลอบนาอุปกรณ์เข้าออก การดาเนินการการป้องกันและระมัดระวังไม่ให้ขอ้ มูลรั่วไหลหรือถูกละเมิดอย่างหนึ่ง
อย่างใด เช่น ไม่เปิ ดไฟล์ขอ้ มูลส่วนบุคคลในที่สาธารณะ ปิ ด /เก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มิดชิดเมื่อลุกออกจากโต๊ะ
กรณี ก ารใช้เ ครื่ อ งพิ ม พ์เ อกสารร่ว มกัน ต้อ งลบไฟล์ท่ี เ กี่ ย วข้อ งกับ ข้อ มูลส่ ว นบุค คลออกจากหน้า screen
เครื่องพิมพ์ทุกครัง้ และออกจากระบบ (Log out) ให้เรียบร้อย จัดทาบันทึกคาร้องขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
และทาลายเอกสารข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเองทุกครัง้ โดยไม่ฝากบุคคลอื่นทาลายแทน เป็ นต้น
2.4)

ข้ อตกลงระหว่างบริษัทและผู้ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล
กรณี มีข้อตกลงระหว่างบริษัทและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะกาหนดให้ผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรการตาม
นโยบายนี ้ เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ
หรือกระทาโดยปราศจากอานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทัง้ แจ้งให้บริษัททราบถึงเหตุการละเมิดข้อมูลส่วน
บุคคลที่เกิดขึน้ ทัง้ นีค้ วามเข้มข้นของมาตรการ ให้เป็ นไปตามระดับความเสี่ยง หรือ ความเสียหายที่อาจเกิดขึน้
หากข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล ถูกแก้ไข ถูกคัดลอก หรือ ถูกทาลาย โดยมิชอบ
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2.5)

การส่ง การโอนข้ อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

การส่ง การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ รวมถึงการนาข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บบนฐานข้อมูล
ในระบบอื่นใด ซึ่งผูใ้ ห้บริการรับโอนข้อมูลหรือบริการเก็บรักษาข้อมูลอยู่ต่างประเทศ ประเทศปลายทางที่เก็บ
รักษาข้อมูลต้องมีมาตรการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรการตามนโยบายนี ้

2.6)

การฝ่ าฝื นมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบริษัท

ในกรณีท่ีมีการฝ่ าฝื นมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบริษัท จนเป็ นเหตุให้มีการละเมิดข้อมูล
ส่วนบุคคล หรือข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลสู่สาธารณะ บริษัทจะดาเนินการแจ้งเจ้าของข้อมูลให้ทราบโดยเร็ว
รวมทัง้ แจ้งแผนการเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดหรือการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลสู่สาธารณะในกรณี
ที่เกิดจากความบกพร่องของบริษัท

3) การทบทวนมาตรการ
บริษัทต้องจัดให้มีการทบทวนมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีเ้ ป็ น
ประจาทุกปี เมื่อมีความจาเป็ น และ/หรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป
4) คาสงวนสิทธิ
บริษัทจะไม่รบั ผิดชอบกรณีท่คี วามเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใช้หรือการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่
สาม รวมถึงการละเลยหรือเพิกเฉย การออกจากระบบ (Log Out) ฐานข้อมูลหรือระบบสื่อสารสังคมออนไลน์ของบริษัท
โดยการกระทาของเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลอื่นซึ่งได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยฉบับนีม้ ีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2565 เป็ นต้นไป

บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)
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