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1. บทนาํ 

บริษัท บลูบิค กรุป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตระหนักและเคารพสิทธิความเปนสวนตัวของลูกคา 

พนักงานของบริษัท และ บุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัท และเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาบุคคล

ดังกลาวจะไดรับความคุมครองตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล คณะกรรมการบริษัท จึงอนุมัติ

ใหใชนโยบายการคุ มครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy) เพื ่อใหบริษัทมีหลักเกณฑ กลไก 

มาตรการกํากับดูแล และการบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคลอยางชัดเจนและเหมาะสม 

2. ขอบเขตการบงัคบัใช ้ 

นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลนี้ใชบังคับกับ บริษัท บลูบิค กรุป จำกัด (มหาชน)  พนักงานของ

บริษัท และบุคคลที่เกี่ยวของกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามคำส่ังหรือในนามของบริษัท 

 3. คาํจาํกดัความ 

คำศัพท คำนิยาม 

การประมวลผล (Processing)  การดำเนินการใดๆ กับขอมูลสวนบุคคล เชนการเก็บรวบรวม บันทึก 

จัดทำระบบ ทำโครงสราง เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กูคืน ใช 

เปดเผย สงตอ เผยแพร โอน ผสมเขาดวยกัน ลบ ทำลาย 

ขอมูลสวนบุคคล (Personal 

Data) 

ขอมูลที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทําใหสามารถระบุ ตัวตนของบุคคล

นั้นไดไมวาทางตรงหรือทางออม เชน ชื่อ นามสกุล อีเมล เบอรโทรศัพท 

IP Address รูปภาพ เชื้อชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ขอมูล

ทางพันธุกรรม ขอมูลทาง ชีวภาพ (Biometric data) 

เจ  าของข อม ูลส วนบ ุคคล 

(Data Subject) 

บุคคลธรรมดาที่ขอมูลสวนบุคคลสามารถระบุ ตัวตนของบุคคลนั้นไดไม

วาทางตรงหรือทางออม 

ผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

(Data Controller) 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีอํานาจ หนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 
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คำศัพท คำนิยาม 

ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

(Data Processor) 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่ง ดําเนินการเกี ่ยวกับการประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคลตามคําส่ังหรือในนามของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

4. นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล: ด้านการกาํกับดูแลการคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคล (Personal Data Protection Governance) 

4.1 บริษัทจัดใหมีโครงสรางการกำกับดูแลขอมูลสวนบุคคล เพื ่อกำหนดวิธีการและมาตรการที่

เหมาะสมในการปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้ 

• กำหนดใหมีโครงสรางองคกร (Organizational Structure) รวมทั้งกำหนดบทบาท ภารกิจ 

และ ความรับผิดชอบของหนวยงานและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของใหชัดเจน เพื่อสรางกลไก  

การกํากับดูแล การควบคุม ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน การบังคับใช และการติดตาม 

มาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลใหสอดคลองกับกฎหมาย และนโยบายการคุมครองขอมูล

สวนบุคคลของบริษัท 

• แตงตั้งเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัท (Data Protection Officer: DPO) โดยมี

บทบาทและหนาที่ตามที่กําหนดในนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัท 

4.2 บริษัทจะจัดทํานโยบาย (Policy) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards) แนวปฏิบัต ิ(Guidelines) 

ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedures) และเอกสารอื่นที่เกี ่ยวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่จำเปน 

เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมาย และนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัท 

4.3 บริษัทจะจัดใหมีกระบวนการบริหารการปฏิบัติตามนโยบาย (Policy Management Process) 

เพื่อควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัทอยางตอเนื่อง 

4.4 บริษัทจะดําเนินการฝกอบรมพนักงานของบริษัทอยางสมํ่าเสมอ เพื ่อใหพนักงานของบริษัท

ตระหนักถึงความสําคัญของการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และทําใหมั่นใจไดวาพนักงานของบริษัทที่
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เกี่ยวของทุกคนผานการฝกอบรม และมีความรูความเขาใจในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และ ปฏิบัติ

ตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัท 

5. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

(Personal Data Processing)   

5.1 บริษัทจะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลทั้งในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล และผูประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคลใหถูกตองตามกฎหมาย เปนธรรม โปรงใส และคํานึงถึงความถูกตองของขอมูลสวน

บุคคล ทั้งนี้การกําหนดขอบเขตวัตถุประสงคการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล และ ระยะเวลาในการ

จัดเก็บขอมูลสวนบุคคลใหทําไดเทาที่จําเปนภายใตวัตถุประสงคอันชอบดวยกฎหมายและแนวทางการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทอีกทั้งบริษัทจะดําเนินการรักษาความลับ ความถูกตองสมบูรณ และความ

ปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลอยางเพียงพอ 

5.2 บริษัทจะจัดใหมีกระบวนการและการควบคุมเพื่อบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคลในทุกขั้นตอนให

สอดคลองกับกฎหมายและนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัท 

5.3 บริษัทจะจัดทําและรักษาบันทึกการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (Records of Processing: RoP) 

สําหรับบันทึกรายการและกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ใหสอดคลอง

กับกฎหมาย รวมทั้งจะปรับปรุงบันทึกการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการ

หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของ  

 5.4 บริษัทจะจัดใหมีกระบวนการที่ชัดเจนเพื่อใหมั่นใจไดวาการแจงวัตถุประสงคการเก็บรวบรวมและ 

รายละเอียดการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (Privacy Notices) และการขอความยินยอมจากเจาของ

ขอมูลสวนบุคคลสอดคลองกับกฎหมาย รวมทั้งจัดใหมีมาตรการดูแลและตรวจสอบในเร่ืองดังกลาว 

5.5 บริษัทจะจัดใหมีกลไกการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลสวนบุคคล รวมทั้งจัดใหมีกลไกการ

แกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง 
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5.6 ในกรณีที่บริษัท สง โอน หรือใหบุคคลอื่นใชขอมูลสวนบุคคล บริษัทจะจัดทําขอตกลงกับผูที่รับ

หรือ ใชขอมูลสวนบุคคลนั ้นเพื ่อกําหนดสิทธิและหนาที ่ใหสอดคลองกับกฎหมายและนโยบาย 

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัท 

5.7 ในกรณีที่บริษัท สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ บริษัทจะปฏิบัติใหสอดคลองกับ

กฎหมาย  

5.8 บริษัทจะทําลายขอมูลสวนบุคคลเมื่อครบกําหนดระยะเวลาโดยปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมาย 

และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

5.9 บริษัทจะประเมินความเสี่ยงและจัดทํามาตรการเพื่อบรรเทาความเสี่ยงและลดผลกระทบที่จะเกิด

ขึ้นกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

6. นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล:  ดา้นการรองรับการใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูล

ส่วนบุคคล (Data Subject Rights) 

บริษัทจะจัดใหมีมาตรการ ชองทาง และวิธีการเพื่อใหเจาของขอมูลสวนบุคคลใชสิทธิของตนได ตามที่

กฎหมายกําหนด รวมทั้งจะดําเนินการบันทึก และประเมินผลการตอบสนองตอคําขอใชสิทธิของ 

เจาของขอมูลสวนบุคคล 

7. นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล:  ดา้นการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูล

ส่วนบุคคล (Personal Data Security) 

7.1 บริษัทจะจัดใหมีกระบวนการติดตามในกรณีที่กฎหมายเปลี่ยนแปลงไปและปรับปรุงมาตรการ 

คุมครองขอมูลสวนบุคคลใหทันสมัยและสอดคลองกับกฎหมายอยูเสมอ 
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7.2 บริษัทจะจัดใหมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย (Policy) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards) 

แนวปฏิบัติ (Guidelines) ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedures) และเอกสารอื่นที่เกี่ยวของกับการคุมครอง 

ขอมูลสวนบุคคลเปนประจําเพื่อใหทันสมัยสอดคลองกับกฎหมายและสถานการณในแตละชวงเวลา 

7.3 บริษัทจะจัดใหมีระบบรักษาความลับ และระบบรักษาความปลอดภัยขอมูลสวนบุคคล ที ่มี

ประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด  

7.4 บริษัทจะจัดใหมีกระบวนการแกไข และกระบวนการแจงเหตุตอเจาของขอมูลสวนบุคคล และ

หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ในกรณีที่ขอมูลสวนบุคคลที่อยูในการคุมครองดูแลของบริษัทถูกละเมิด 

รวมถึงกระบวนการเยียวยาผูเสียหายตามกฎหมาย 

8. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ  

บริษัทจัดใหมีรอบการตรวจสอบระบบสารสนเทศโดยผูเชี่ยวชาญภายนอกที่เปนอิสระ 

บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัท • กํากับใหเกิดโครงสรางการกํากับดูแลขอมูลสวนบุคคล และการ

ควบคุมภายในที่เกี ่ยวของของบริษัทเพื ่อใหเกิดการปฏิบัติตาม

กฎหมาย และนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัท 

• กํากับดูแลและสนับสนุนใหบริษัทดําเนินการคุมครองขอมูลสวน

บุคคลใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับกฎหมาย 

• แตงตั้งเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัท (DPO) 

คณะกรรมการคุมครองขอมูล

สวนบุคคล (Privacy 

Committee) 

ใหคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงของบริษัท (Risk Management 

Committee) ทําหนาที่เปนคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

โดยมีบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบดังตอไปนี้  

• จัดใหมีโครงสรางการกํากับดูแลขอมูลสวนบุคคลและการควบคุม

ภายในที่เกี ่ยวของ รวมถึง นโยบายการบริหารจัดการเหตุการณ
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บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบ 

ผ ิดปกต ิท ี ่ เก ี ่ยวข องก ับข อม ูลส วนบ ุคคล (Privacy Incident 

Management Policy) และแนวทางการตอบสนองตอเหตุการณ

ผิดปกติ (Incident Response Program) เพื่อใหสามารถระบุและ

จัดการกับเหตุการณผิดปกติที่เกี่ยวของ กับขอมูลสวนบุคคลไดอยาง

ทันทวงที  

• ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวน

บ ุคคลของบร ิษ ัท และ รายงานผลการประเม ินด ังกล าวให

คณะกรรมการบริษัททราบเปนประจําอยางนอย 1 ครั้งตอป รวมถึง

ควบคุมดูแลใหมั่นใจไดวาความเส่ียงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับขอมูลสวน

บุคคลไดรับ การจัดการและมีแนวทางการบริหารความเสี ่ยงที่

เหมาะสม  

• กําหนดและทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards) และแนว

ปฏิบัติ (Guidelines) เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทสอดคลองกับ

กฎหมาย และนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัท 

ผูบริหาร ติดตามควบคุมใหหนวยงานที่ดูแลปฏิบัติตาม นโยบายการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลของบริษัทและสงเสริมการสรางความตระหนักรูใหเกิด

ขึ้นกับพนักงานของบริษัท 

เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวน

บุคคล (DPO) 
• รายงานสถานะการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลใหคณะกรรมการ

ค ุ มครองข อม ูลส วนบ ุคคลทราบอย างสม่ำเสมอและจ ัดทํา

ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัทให

ทันสมัยและสอดคลองกับกฎหมายอยูเสมอ 

• ใหคําแนะนําพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย 

และนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัท 
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• รับเรื่องรองเรียน หรือ รับคำรองขอใชสิทธิของเจาของขอมูลสวน

บุคคล และแจงคำรองขอนั้นไปยังสวนงานที่เกี่ยวของ 

• ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในบริษัทใหเปนไปตาม

กฎหมายและนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัท 

พนักงานของบริษัท • ปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ

บร ิษ ัท  มาตรฐานการปฏ ิบ ัต ิ งาน (Standards) แนวปฏ ิบ ัติ  

(Guidelines) ขั ้นตอนปฏิบัต ิ (Procedures) และ เอกสารอื ่นที่

เกี่ยวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล  

• รายงานเหตุการณผิดปกติที่เกี ่ยวของกับการคุ มครองขอมูลสวน

บุคคล และการไมปฏิบัติตาม กฎหมาย และนโยบายการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลของบริษัทใหผูบังคับบัญชาทราบ 

 

9. บทลงโทษ 

การไมปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัทอาจมีความผิดและถูกลงโทษทางวินัย 

รวมทั้งอาจไดรับโทษตามที่กฎหมายกําหนด นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัทฉบับนี้ มี

ผลใชบังคับตั้งแตวันที่คณะกรรมการบริษัท บลูบิค กรุป จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติ 
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