นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี (SCG Privacy Policy)
เอสซีจีเคารพสิทธิความเป็ นส่วนตัวของลูกค้า ผูถ้ ือหุน้ พนักงานของเอสซีจี และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เอสซีจี และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รบั ความคุม้ ครองสิทธิอย่างครบถ้วนตามกฎหมายคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) จึงอนุมตั ิให้ใช้นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลของเอสซีจี (SCG Privacy Policy) เพื่อให้เอสซีจีมีหลักเกณฑ์ กลไก มาตรการกํากับดูแล และการบริหารจัดการ
ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนและเหมาะสม
1. ขอบเขตการบังคับใช้
นโยบายการคุม้ ครองข้อ มูล ส่ว นบุค คลนี ้ ใช้บัง คับ กับเอสซี จี พนัก งานของเอสซี จี และบุค คลที่
เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคําสั่งหรือในนามของเอสซีจี
2. คํานิยาม
2.1 การประมวลผล (Processing) หมายถึง การดําเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็ บ
รวบรวม บันทึก จัดระบบ ทําโครงสร้าง เก็บรักษา ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง กูค้ ืน ใช้ เปิ ดเผย ส่งต่อ
เผยแพร่ โอน ผสมเข้าด้วยกัน ลบ ทําลาย
2.2 ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทําให้สามารถระบุ
ตัว ตนของบุ ค คลนั้น ได้ ไม่ ว่ า ทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม เช่ น ชื่ อ นามสกุ ล อี เ มล เบอร์โ ทรศัพ ท์
IP Address รู ปภาพ เชือ้ ชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลทาง
ชีวภาพ (Biometric data)
2.3 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ขอ้ มูลส่วนบุคคลสามารถระบุ
ตัวตนของบุคคลนัน้ ได้ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม
2.4 ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีอาํ นาจ
หน้าที่ตดั สินใจเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
2.5 ผู้ป ระมวลผลข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คล (Data Processor) หมายถึ ง บุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คลซึ่ ง
ดําเนินการเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคําสั่งหรือในนามของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล
2.6 เอสซีจี หมายถึง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมของบริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
3. นโยบายการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล: ด้ า นการกํา กั บ ดู แ ลการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
(Personal Data Protection Governance)
3.1 เอสซี จี จ ะจัดให้มี โครงสร้างการกํากับ ดูแลข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่ อ กํา หนดวิ ธี ก ารและมาตรการ
ที่เหมาะสมในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ดังนี ้
(1)
กําหนดให้มี โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure) รวมทั้งกําหนดบทบาท ภารกิ จ

และความรับผิดชอบของหน่วยงานและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพื่อสร้างกลไก
การกํากับดูแล การควบคุม ความรับผิดชอบ การปฏิบตั ิงาน การบังคับใช้ และการติดตาม
มาตรการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบายการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
(2)

แต่ง ตั้ง เจ้า หน้า ที่ คุม้ ครองข้อมูล ส่ว นบุค คลของเอสซี จี (SCG Data Protection Officer:
SCG DPO) โดยมี บ ทบาทและหน้ า ที่ ต ามที่ ก ํา หนดในนโยบายการคุ้ม ครองข้อ มู ล
ส่วนบุคคลของเอสซีจี
3.2 เอสซีจีจะจัดทํานโยบาย (Policy) มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (Standards) แนวปฏิบตั ิ (Guidelines)
ขั้ น ตอนปฏิ บั ติ (Procedures) และเอกสารอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การคุ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
3.3 เอสซี จี จ ะจัด ให้มี ก ระบวนการบริห ารการปฏิ บัติ ต ามนโยบาย (Policy Management Process)
เพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ติ ามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจีอย่างต่อเนื่อง
3.4 เอสซี จี จ ะดํา เนิ น การฝึ ก อบรมพนัก งานของเอสซี จี อ ย่า งสมํ่า เสมอ เพื่ อ ให้พ นัก งานของเอสซี จี
ตระหนักถึงความสําคัญของการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และทําให้ม่ นั ใจได้ว่าพนักงานของเอสซีจี
ที่เกี่ยวข้องทุกคนผ่านการฝึ กอบรม และมีความรู ค้ วามเข้าใจในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และ
ปฏิบตั ติ ามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
4. นโยบายการคุ้มครองข้อมู ลส่ วนบุคคล: ด้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data
Processing)
4.1 เอสซีจีจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และผูป้ ระมวลผล
ข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลให้ถูก ต้อ งตามกฎหมาย เป็นธรรม โปร่ง ใส และคํา นึ ง ถึ ง ความถูก ต้อ งของ
ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี ้ การกําหนดขอบเขตวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และ
ระยะเวลาในการจัดเก็ บข้อมูลส่วนบุคคล ให้ทาํ ได้เท่าที่จาํ เป็ นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วย
กฎหมายและแนวทางการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของเอสซี จี อี ก ทั้ง เอสซี จี จ ะดํา เนิ น การรัก ษาความลับ
ความถูกต้องสมบูรณ์ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ
4.2 เอสซีจีจะจัดให้มีกระบวนการและการควบคุมเพื่อบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในทุกขั้นตอน
ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
4.3 เอสซีจีจะจัดทําและรักษาบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Records of Processing: RoP)
สํา หรับ บั น ทึ ก รายการและกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ให้ส อดคล้อ งกั บ กฎหมาย รวมทั้ง จะปรับ ปรุ ง บัน ทึ ก การประมวลผลข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลเมื่ อ มี
การเปลี่ยนแปลงรายการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
4.4 เอสซีจีจะจัดให้มีกระบวนการที่ชดั เจนเพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่าการแจ้งวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและ
รายละเอี ย ดการประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล (Privacy Notices) และการขอความยิ น ยอม
จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องกับกฎหมาย รวมทัง้ จัดให้มีมาตรการดูแลและตรวจสอบ
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4.5
4.6

4.7
4.8
4.9

ในเรือ่ งดังกล่าว
เอสซี จี จ ะจัด ให้มี ก ลไกการตรวจสอบความถูก ต้อ งของข้อ มูล ส่ว นบุค คล รวมทั้ง จัด ให้มี ก ลไก
การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง
ในกรณีท่ีเอสซีจีส่ง โอน หรือให้บคุ คลอื่นใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล เอสซีจีจะจัดทําข้อตกลงกับผูท้ ่ีรบั หรือ
ใช้ข ้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลนั้ น เพื่ อ กํา หนดสิ ท ธิ แ ละหน้า ที่ ใ ห้ส อดคล้อ งกั บ กฎหมาย และนโยบาย
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
ในกรณี ท่ี เ อสซี จี ส่ง หรือ โอนข้อ มูล ส่ว นบุค คลไปยัง ต่า งประเทศ เอสซี จี จ ะปฏิ บัติ ใ ห้ส อดคล้อ ง
กับกฎหมาย
เอสซีจีจะทําลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อครบกําหนดระยะเวลา โดยปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับกฎหมาย
และแนวทางการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี
เอสซีจีจะประเมินความเสี่ยงและจัดทํามาตรการเพื่อบรรเทาความเสี่ยง และลดผลกระทบที่จะเกิดขึน้
กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

5. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(Data Subject Rights)
เอสซีจีจะจัดให้มีมาตรการ ช่องทาง และวิธีการเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิ ของตนได้
ตามที่กฎหมายกําหนด รวมทัง้ จะดําเนินการบันทึก และประเมินผลการตอบสนองต่อคําขอใช้สิทธิ ของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
6. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data Security)
6.1 เอสซีจีจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ รวมทัง้
ดําเนินการป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลและการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดย
ไม่ได้รบั อนุญาต
6.2 เอสซี จี จ ะจัด ให้มี น โยบายการบริห ารจัด การเหตุก ารณ์ผิ ด ปกติท่ี เ กี่ ย วข้องกับ ข้อมูล ส่ว นบุคคล
(Privacy Incident Management Policy) และแนวทางการตอบสนองต่ อ เหตุ ก ารณ์ ผิ ด ปกติ
(Incident Response Program) เพื่อให้สามารถระบุและจัดการกับเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างทันท่วงที
6.3 เอสซีจีจะจัดให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเจ้าพนักงานของรัฐ ผูค้ วบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล (ในกรณี ท่ี เอสซี จีเป็ นผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็ นผูค้ วบคุม ข้อ มูล
ส่วนบุคคลร่วมกัน) และบุคคลอื่น ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
7. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการกํากับให้เกิดการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Compliance)
7.1 เอสซีจีจะจัดให้มีกระบวนการติดตามในกรณี ท่ีกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป และปรับปรุ งมาตรการ
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คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ทนั สมัยและสอดคล้องกับกฎหมายอยูเ่ สมอ
7.2 เอสซีจีจะจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุ งนโยบาย (Policy) มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (Standards)
แนวปฏิบตั ิ (Guidelines) ขัน้ ตอนปฏิบตั ิ (Procedures) และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครอง
ข้อ มูล ส่ว นบุค คลเป็ น ประจํา เพื่ อ ให้ทัน สมัย สอดคล้อ งกับ กฎหมายและสถานการณ์ใ นแต่ ล ะ
ช่วงเวลา
8. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
8.1 คณะกรรมการบริษัท มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(1) กํากับให้เกิดโครงสร้างการกํากับดูแลข้อมูลส่วนบุคคล และการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
ของเอสซีจี เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของเอสซีจี
(2) กํากับดูแลและสนับสนุนให้เอสซีจีดาํ เนินการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิ ภาพ
และสอดคล้องกับกฎหมาย
8.2 คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Committee)
ให้คณะจัดการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจี (Risk Management Committee) ทําหน้าที่เป็ น
คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(1) จัดให้มีโครงสร้างการกํากับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
นโยบายการบริห ารจัด การเหตุก ารณ์ผิ ด ปกติ ท่ี เ กี่ ย วข้อ งกับ ข้อ มูล ส่ว นบุค คล (Privacy
Incident Management Policy) และแนวทางการตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติ (Incident
Response Program) เพื่ อ ให้ส ามารถระบุแ ละจัด การกับ เหตุก ารณ์ผิ ด ปกติ ท่ี เ กี่ ย วข้อ ง
กับข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างทันท่วงที
(2) ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบตั ิตามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี และ
รายงานผลการประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็ นประจําอย่างน้อย 1 ครัง้ ต่อปี
รวมถึงควบคุมดูแลให้ม่ ันใจได้ว่าความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลได้รบั
การจัดการและมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
(3) กําหนดและทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards) และแนวปฏิบัติ (Guidelines)
เพื่อให้การดําเนินงานของเอสซีจีสอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบายการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของเอสซีจี
(4) แต่งตัง้ เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี (SCG DPO)
8.3 ผูบ้ ริหาร มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการติดตามควบคุมให้หน่วยงานที่ดแู ลปฏิบตั ติ าม
นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี และส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู ใ้ ห้เกิดขึน้
กับพนักงานของเอสซีจี
8.4 เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี (SCG DPO) มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ตามที่กฎหมายกําหนด ซึง่ รวมถึงหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
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(1)

รายงานสถานะการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบ
อย่างสมํ่าเสมอ และจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
ให้ทนั สมัยและสอดคล้องกับกฎหมายอยูเ่ สมอ
(2) ให้คาํ แนะนําพนักงานของเอสซีจีเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และนโยบายการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
(3) ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานในเอสซีจี ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และนโยบายการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
8.5 พนักงานของเอสซีจี มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(1) ปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี มาตรฐานการ
ปฏิ บั ติ ง าน (Standards) แนวปฏิ บั ติ (Guidelines) ขั้น ตอนปฏิ บั ติ (Procedures) และ
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
(2) รายงานเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และการไม่ปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย และนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจีให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบ
9. โทษของการไม่ปฏิบัตติ ามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
การไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจีอาจมีความผิดและถูกลงโทษ
ทางวินยั รวมทัง้ อาจได้รบั โทษตามที่กฎหมายกําหนด
นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจีฉบับนี ้ มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ตามมติ
คณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) วันที่ 29 เมษายน 2563
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