
 

 

 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจ ี(SCG Privacy Policy) 

เอสซีจีเคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัของลกูคา้ ผูถื้อหุน้ พนักงานของเอสซีจี และบุคคลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ 

เอสซีจี และเพ่ือใหเ้กิดความมั่นใจว่าบคุคลดงักล่าวจะไดร้บัความคุม้ครองสิทธิอย่างครบถว้นตามกฎหมายคุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคล คณะกรรมการบรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) จึงอนมุตัใิหใ้ชน้โยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่น

บคุคลของเอสซีจี (SCG Privacy Policy) เพ่ือใหเ้อสซีจีมีหลกัเกณฑ ์กลไก มาตรการกาํกบัดแูล และการบรหิารจดัการ

ขอ้มลูสว่นบคุคลอยา่งชดัเจนและเหมาะสม 

1. ขอบเขตการบังคับใช้  

นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนี ้ใช้บังคับกับเอสซีจี พนักงานของเอสซีจี และบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตามคาํสั่งหรอืในนามของเอสซีจี  

2. คาํนิยาม 

2.1 การประมวลผล (Processing) หมายถึง การดาํเนินการใด ๆ กับขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บ

รวบรวม บนัทึก จัดระบบ ทาํโครงสรา้ง เก็บรกัษา ปรบัปรุง เปล่ียนแปลง กูคื้น ใช ้เปิดเผย ส่งต่อ 

เผยแพร ่โอน ผสมเขา้ดว้ยกนั ลบ ทาํลาย  

2.2 ขอ้มลูส่วนบุคคล (Personal Data) หมายถึง ขอ้มลูท่ีเก่ียวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทาํใหส้ามารถระบุ

ตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ช่ือ นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์                    

IP Address รูปภาพ เชือ้ชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ขอ้มูลทางพนัธุกรรม ขอ้มูลทาง

ชีวภาพ (Biometric data) 

2.3 เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล (Data Subject) หมายถึง บุคคลธรรมดาท่ีขอ้มลูส่วนบุคคลสามารถระบุ

ตวัตนของบคุคลนัน้ได ้ไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้ม  

2.4 ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Controller) หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีอาํนาจ

หนา้ท่ีตดัสนิใจเก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

2.5 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่ง

ดาํเนินการเก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลตามคาํสั่งหรือในนามของผูค้วบคมุขอ้มลูส่วน

บคุคล 

2.6 เอสซีจี หมายถึง บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทย่อยตามงบการเงินรวมของบรษัิท

ปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  

3. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการกํากับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(Personal Data Protection Governance)  

3.1 เอสซีจีจะจัดให้มีโครงสรา้งการกํากับดูแลข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือกําหนดวิธีการและมาตรการ 

ท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัติามกฎหมาย ดงันี ้

(1) กาํหนดใหมี้โครงสรา้งองคก์ร (Organizational Structure) รวมทั้งกาํหนดบทบาท ภารกิจ 
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และความรบัผิดชอบของหน่วยงานและผูป้ฏิบตัิงานท่ีเก่ียวขอ้งใหช้ัดเจน เพ่ือสรา้งกลไก

การกาํกบัดแูล การควบคมุ ความรบัผิดชอบ การปฏิบตัิงาน การบงัคบัใช ้และการติดตาม

มาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใหส้อดคลอ้งกับกฎหมาย และนโยบายการคุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี 

(2) แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี (SCG Data Protection Officer: 

SCG DPO) โดยมีบทบาทและหน้าท่ีตามท่ีกําหนดในนโยบายการคุ้มครองข้อมูล 

สว่นบคุคลของเอสซีจี 

3.2 เอสซีจีจะจดัทาํนโยบาย (Policy) มาตรฐานการปฏิบตัิงาน (Standards) แนวปฏิบตัิ (Guidelines) 

ขั้นตอนปฏิบัติ  (Procedures) และเอกสารอ่ืนท่ีเ ก่ียวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี  

3.3 เอสซีจีจะจัดให้มีกระบวนการบริหารการปฏิบัติตามนโยบาย (Policy Management Process)  

เพ่ือควบคมุดแูลใหมี้การปฏิบตัติามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจีอยา่งตอ่เน่ือง  

3.4 เอสซีจีจะดาํเนินการฝึกอบรมพนักงานของเอสซีจีอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้พนักงานของเอสซีจี

ตระหนกัถึงความสาํคญัของการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล และทาํใหม้ั่นใจไดว้่าพนกังานของเอสซีจี

ท่ีเก่ียวขอ้งทกุคนผ่านการฝึกอบรม และมีความรูค้วามเขา้ใจในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล และ

ปฏิบตัติามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี 

4. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data 

Processing) 

4.1 เอสซีจีจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งในฐานะผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล และผูป้ระมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธรรม โปร่งใส และคาํนึงถึงความถูกต้องของ 

ขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งนี ้การกาํหนดขอบเขตวัตถุประสงคก์ารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล และ

ระยะเวลาในการจัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล ใหท้าํไดเ้ท่าท่ีจาํเป็นภายใตว้ัตถุประสงคอ์ันชอบดว้ย

กฎหมายและแนวทางการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจี อีกทั้งเอสซีจีจะดาํเนินการรักษาความลับ  

ความถกูตอ้งสมบรูณ ์และความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลอยา่งเพียงพอ  

4.2 เอสซีจีจะจัดใหมี้กระบวนการและการควบคุมเพ่ือบริหารจัดการขอ้มูลส่วนบุคคลในทุกขั้นตอน 

ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี  

4.3 เอสซีจีจะจดัทาํและรกัษาบนัทึกการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล (Records of Processing: RoP) 

สําหรับบันทึกรายการและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเ ก่ียวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  

ให้สอดคล้องกับกฎหมาย รวมทั้งจะปรับปรุงบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเม่ือมี 

การเปล่ียนแปลงรายการหรอืกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.4 เอสซีจีจะจดัใหมี้กระบวนการท่ีชดัเจนเพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าการแจง้วตัถปุระสงคก์ารเก็บรวบรวมและ

รายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notices) และการขอความยินยอม   

จากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสอดคลอ้งกับกฎหมาย รวมทัง้จัดใหมี้มาตรการดูแลและตรวจสอบ 
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ในเรือ่งดงักลา่ว  

4.5 เอสซีจีจะจัดให้มีกลไกการตรวจสอบความถูกตอ้งของข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้งจัดให้มีกลไก 

การแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้ง   

4.6 ในกรณีท่ีเอสซีจีส่ง โอน หรือใหบ้คุคลอ่ืนใชข้อ้มลูส่วนบคุคล เอสซีจีจะจดัทาํขอ้ตกลงกบัผูท่ี้รบัหรอื

ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพ่ือกําหนดสิทธิและหน้าท่ีให้สอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบาย 

การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี 

4.7 ในกรณีท่ีเอสซีจีส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ เอสซีจีจะปฏิบัติให้สอดคลอ้ง 

กบักฎหมาย 

4.8 เอสซีจีจะทาํลายขอ้มลูส่วนบุคคลเม่ือครบกาํหนดระยะเวลา โดยปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งกับกฎหมาย

และแนวทางการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจี 

4.9 เอสซีจีจะประเมินความเส่ียงและจดัทาํมาตรการเพ่ือบรรเทาความเส่ียง และลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ 

กบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

5. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(Data Subject Rights) 

เอสซีจีจะจัดใหมี้มาตรการ ช่องทาง และวิธีการเพ่ือใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลใชส้ิทธิของตนได้

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด รวมทัง้จะดาํเนินการบันทึก และประเมินผลการตอบสนองต่อคาํขอใชส้ิทธิของ

เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

6. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

(Personal Data Security) 

6.1 เอสซีจีจะจดัใหมี้มาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ รวมทัง้

ดาํเนินการป้องกันไม่ใหเ้กิดการรั่วไหลของขอ้มูลส่วนบุคคลและการนาํขอ้มูลส่วนบุคคลไปใชโ้ดย

ไม่ไดร้บัอนญุาต  

6.2 เอสซีจีจะจัดใหมี้นโยบายการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล 

(Privacy Incident Management Policy) และแนวทางการตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติ  

(Incident Response Program) เพ่ือใหส้ามารถระบแุละจดัการกบัเหตกุารณผิ์ดปกติท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ขอ้มลูสว่นบคุคลไดอ้ยา่งทนัทว่งที 

6.3 เอสซีจีจะจัดใหมี้กระบวนการแจง้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงเจา้พนักงานของรฐั ผูค้วบคมุ

ขอ้มูลส่วนบุคคล (ในกรณีท่ีเอสซีจีเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล หรือเป็นผูค้วบคุมขอ้มูล 

สว่นบคุคลรว่มกนั) และบคุคลอ่ืน ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย   

7. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการกาํกับให้เกิดการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Compliance) 

7.1 เอสซีจีจะจัดใหมี้กระบวนการติดตามในกรณีท่ีกฎหมายเปล่ียนแปลงไป และปรบัปรุงมาตรการ
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คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลใหท้นัสมยัและสอดคลอ้งกบักฎหมายอยูเ่สมอ  

7.2 เอสซีจีจะจดัใหมี้การทบทวนและปรบัปรุงนโยบาย (Policy) มาตรฐานการปฏิบตัิงาน (Standards)       

แนวปฏิบตัิ (Guidelines) ขัน้ตอนปฏิบตัิ (Procedures) และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจาํ เพ่ือให้ทันสมัยสอดคล้องกับกฎหมายและสถานการณ์ในแต่ละ

ช่วงเวลา 

8. บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบ 

8.1 คณะกรรมการบรษัิท มีบทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

(1) กาํกับใหเ้กิดโครงสรา้งการกาํกับดแูลขอ้มูลส่วนบุคคล และการควบคมุภายในท่ีเก่ียวขอ้ง

ของเอสซีจี เพ่ือใหเ้กิดการปฏิบตัิตามกฎหมาย และนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ของเอสซีจี 

(2) กาํกับดูแลและสนับสนุนใหเ้อสซีจีดาํเนินการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพ 

และสอดคลอ้งกบักฎหมาย 

8.2 คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (Privacy Committee) 

ใหค้ณะจดัการบรหิารความเส่ียงของเอสซีจี (Risk Management Committee) ทาํหนา้ท่ีเป็น

คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล โดยมีบทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

(1) จดัใหมี้โครงสรา้งการกาํกบัดแูลขอ้มลูส่วนบคุคลและการควบคมุภายในท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง

นโยบายการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy 

Incident Management Policy) และแนวทางการตอบสนองตอ่เหตกุารณผิ์ดปกติ (Incident 

Response Program) เพ่ือให้สามารถระบุและจัดการกับเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเก่ียวข้อง 

กบัขอ้มลูสว่นบคุคลไดอ้ยา่งทนัทว่งที  

(2) ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบตัิตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของเอสซีจี และ

รายงานผลการประเมินดงักล่าวใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบเป็นประจาํอย่างนอ้ย 1 ครัง้ตอ่ปี 

รวมถึงควบคุมดูแลใหม้ั่นใจไดว้่าความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มูลส่วนบุคคลไดร้บั 

การจดัการและมีแนวทางการบรหิารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

(3) กาํหนดและทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards) และแนวปฏิบัติ (Guidelines)   

เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานของเอสซีจีสอดคลอ้งกับกฎหมาย และนโยบายการคุม้ครองขอ้มูล 

สว่นบคุคลของเอสซีจี 

(4) แตง่ตัง้เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี (SCG DPO)  

8.3 ผูบ้รหิาร มีบทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบในการติดตามควบคมุใหห้น่วยงานท่ีดแูลปฏิบตัติาม

นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของเอสซีจี และส่งเสริมการสรา้งความตระหนักรูใ้หเ้กิดขึน้ 

กบัพนกังานของเอสซีจี  

8.4 เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของเอสซีจี (SCG DPO) มีบทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด ซึง่รวมถึงหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้
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(1) รายงานสถานะการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลใหค้ณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลทราบ

อย่างสมํ่าเสมอ และจดัทาํขอ้เสนอแนะเพ่ือปรบัปรุงการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี

ใหท้นัสมยัและสอดคลอ้งกบักฎหมายอยูเ่สมอ  

(2) ใหค้าํแนะนาํพนกังานของเอสซีจีเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมาย และนโยบายการคุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี  

(3) ตรวจสอบการดาํเนินงานของหน่วยงานในเอสซีจี ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และนโยบายการ

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี  

8.5 พนกังานของเอสซีจี มีบทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

(1) ปฏิบัติใหส้อดคลอ้งกับนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเอสซีจี  มาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน (Standards) แนวปฏิบัติ (Guidelines) ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedures) และ

เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล   

(2) รายงานเหตกุารณผิ์ดปกตท่ีิเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล และการไม่ปฏิบตัติาม

กฎหมาย และนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจีใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 

9. โทษของการไม่ปฏบิัตติามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจ ี

การไม่ปฏิบตัิตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเอสซีจีอาจมีความผิดและถูกลงโทษ

ทางวินยั รวมทัง้อาจไดร้บัโทษตามท่ีกฎหมายกาํหนด   

นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจีฉบบันี ้มีผลใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ตามมติ

คณะกรรมการบรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) วนัท่ี 29 เมษายน 2563                                                                                                                                                   


