นโยบายและระเบียบปฏิบตั ิ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้า คู่ค้า หรือผูม้ าติดต่องาน
ของ
บริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

นโยบายฉบับนี้จดั ทาขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มาติดต่อ
งานได้รบั การเก็บรักษาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และใช้งานโดยสุจริต และเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคล”) บริษัท อุบล ไบโอ เอ
ทานอล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“บริษัทฯ”) จึงกาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิให้พนักงานที่
เกีย่ วข้องปฏิบตั ติ าม ดังต่อไปนี้
1. คาจากัดความและขอบเขตของข้อมูล
1.1 ลูกค้า หมายถึง บริษทั ห้างร้าน หรือบุคคล ทีซ่ อ้ื สินค้าหรือใช้บริการของบริษทั ฯ
1.2 คู่คา้ หมายถึง บริษทั ห้างร้าน หรือบุคคล ทีข่ ายสินค้าหรือให้บริการกับบริษทั ฯ
1.3 ผูม้ าติดต่องาน หมายถึง บริษทั ห้างร้าน หรือบุคคล ทีเ่ ข้ามาติดต่องาน มาเยีย่ มชม มาตรวจสอบ หรือ
มาดาเนินกิจกรรมใดๆ กับบริษทั ฯ ทีไ่ ม่ได้เป็ นลูกค้าหรือคู่คา้
1.4 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลซึง่ ทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม
1.5 ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่คา้ หรือผูม้ าติดต่องาน ทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองตามนโยบายนี้ คือ
1.5.1 ชื่อลูกค้า คู่คา้ หรือผูม้ าติดต่องาน
1.5.2 ทีอ่ ยู่ ทัง้ ทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคลและบุคคลธรรมดา
1.5.3 หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ นามบัตร
1.5.4 เลขทีบ่ ตั รประชาชน
1.5.5 รายการและราคาสินค้าทีซ่ อ้ื หรือขาย
1.5.6 แหล่งผลิตหรือแหล่งส่งต่อของสินค้าหรือบริการ
1.5.7 ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดทีก่ รรมการผูจ้ ดั การใหญ่กาหนด
2. นโยบายการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า หรือผูม้ าติ ดต่องาน
2.1 บริษทั ฯ ให้ความเคารพสิทธิสว่ นบุคคลของลูกค้า คู่คา้ หรือผูม้ าติดต่องาน และปฏิบตั เิ ช่นเดียวกันทัง้
ชาวไทยและชาวต่างชาติ
2.2 บริษทั ฯ จะขอข้อมูลส่วนบุคคลเท่าทีจ่ าเป็ นในการทาธุรกิจร่วมกัน หรือตามทีก่ ฎหมายกาหนด หรือ
ตามทีอ่ งค์กรหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกาหนดเท่านัน้ โดยจะขอรับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของ
ข้อมูลก่อนหรือขณะทีม่ กี ารขอข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
2.3 บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ารเก็บรักษา การใช้ การตรวจสอบ ทบทวน อนุมตั ิ หรือดาเนินการใดๆ เกีย่ วกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้อย่างรัดกุม ปกปิ ด และเป็ นความลับ
2.4 บริษทั ฯ กาหนดหน้าทีข่ องผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขัน้ ตอน
การตรวจสอบ การเข้าถึงอย่างชัดเจน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าข้อมูลเหล่านัน้ ได้รบั การเก็บรักษาเป็ นความลับ
ปลอดภัย และใช้งานโดยสุจริต
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2.5 ลูกค้า คู่คา้ หรือผูม้ าติดต่องาน ทีเ่ ป็ นเจ้าของข้อมูล มีสทิ ธิในการขอดู ตรวจสอบ เข้าถึงข้อมูลนัน้ ได้
ทันทีตลอดเวลาทีม่ กี ารเก็บรักษา รวมถึงมีหน้าทีแ่ จ้งข้อมูลเพิม่ เติมในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงข้อมูล
ส่วนบุคคล หรือนาส่งข้อมูลในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ หรือ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร้องขอเพิม่ เติม
2.6 ในกรณีบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานราชการ ต้องการข้อมูลของลูกค้า คู่คา้ หรือผูม้ า
ติดต่องาน ให้มหี มายศาลหรือหนังสือราชการทีเ่ กีย่ วข้องมาแสดงต่อกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เพื่อ
พิจารณาอนุมตั กิ ่อนทุกครัง้
2.7 การส่งข้อมูลของลูกค้า คูค่ า้ หรือผูม้ าติดต่องานให้หน่วยราชการตามรอบปกติหรือตามทีก่ ฎหมาย
กาหนด เช่น ส่งให้สรรพากร หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เช่น ผูต้ รวจสอบบัญชี ผู้
ตรวจสอบระบบคุณภาพ ให้สง่ เป็ นความลับได้ตามปกติและบันทึกการส่งไว้เพื่อการตรวจสอบ
2.8 การส่งข้อมูลของลูกค้า คูค่ า้ หรือผูม้ าติดต่องานไปยังต่างประเทศ ให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็ น
ผูอ้ นุมตั ิ และดาเนินการตามทีก่ ฎหมายกาหนด
2.9 ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ทีบ่ ริษทั ฯ เก็บไว้ตามนโยบายนี้ ถือว่าเป็ นข้อมูลสาคัญในทางธุรกิจ บริษทั ฯ จะ
เก็บรักษาเสมือนหนึ่งเป็ นทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ เอง ห้ามผูใ้ ดละเมิด ทาลาย ทาให้เสียหาย หรือ
นาไปใช้ประโยชน์สว่ นตัว
3 ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อให้การเก็บรักษา การใช้ การควบคุม และการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล เป็ นไปตามนโยบายและ
ข้อกาหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง บริษทั ฯ จึงกาหนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องดังต่อไปนี้
3.1 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ มีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
3.1.1 เป็ นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีอานาจหน้าที่ตดั สินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มาติดต่ องานให้เป็ นไปตามนโยบายนี้และ
ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
3.1.2 แต่งตัง้ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็ นผู้ดาเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสังหรื
่ อในนามของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
3.1.3 จัดให้มกี ารทบทวนการเก็บ การรักษา การใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้
มันใจว่
่ าการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นไปตามนโยบายและกฎหมายกาหนด
3.1.4 จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดาเนิน การลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อ พ้นก าหนด
ระยะเวลาเก็บรักษา หรือที่ไม่ เกี่ยวข้อ งหรือ เกินความจ าเป็ น ตามวัตถุ ประสงค์ในการเก็บ
รวบรวมข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลนั น้ หรือ ตามที่เ จ้ า ของข้อ มู ล ร้ อ งขอ เว้ น แต่ เ ก็บ รัก ษาไว้เ พื่อ
วัตถุประสงค์ทก่ี ฎหมายกาหนด
3.2 ผูจ้ ดั การฝ่ ายสารสนเทศ (IT Manager) มีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
3.2.1 เป็ นผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ เป็ นผูด้ าเนินการเกีย่ วกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่คา้ หรือผูม้ าติดต่องาน ตามคาสังหรื
่ อในนามของผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็ นไปตามนโยบายนี้และปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
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3.2.2

3.2.3

3.2.4
3.2.5
3.2.6

ข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
กาหนดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่คา้ หรือผูม้ าติดต่องาน วิธกี ารเก็บ การรักษา การใช้ การ
ปรับปรุงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ และทาการประชุมทบทวนความถูกต้อง การคงอยู่ของ
ข้อมูล รวมถึงการทาลายข้อมูลทีไ่ ม่ใช้งานอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ขอ้ มูลเป็ นปั จจุบนั และ
สอดคล้องกับกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ดูแลสถานทีเ่ ก็บรักษา (ห้องเก็บเอกสาร หรือระบบคอมพิวเตอร์) และต้องมันใจว่
่ าเข้าถึงได้
เฉพาะคน ต้องมีรหัสลับเฉพาะ มีการบันทึกการเข้าถึง เพื่อให้ตรวจสอบว่าใครเข้าไปทาอะไร
วันใด เวลาใด เพื่อป้ องกันการละเมิด การลักขโมย การทาลายข้อมูลทีเ่ ก็บไว้นนั ้
ดูแลข้อมูลทีเ่ ก็บไว้ หากจะเปลีย่ นแปลง ลบ หรือนาออกไปภายนอก ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
หากพบสิง่ ผิดปกติ ไม่เป็ นไปตามนโยบายนี้ให้ระงับยับยัง้ เหตุผดิ ปกตินนั ้ ทันทีและรายงานให้ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยเร็ว
จัดทารายงานและบันทึกการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่คา้ หรือผูม้ าติดต่องานตามที่
กฎหมายกาหนด พร้อมรับการตรวจสอบ หรือส่งให้หน่วยงานตามทีก่ ฎหมายกาหนด

3.3 ผูบ้ ริหารระดับผูจ้ ดั การ (Manager) หรือผูจ้ ดั การฝ่ าย (Vice President) ทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบงานขาย
งานจัดซือ้ จัดจ้าง งานบัญชีและการเงิน งานคลังสินค้าและขนส่ง งานซ่อมบารุง งานบริหารทรัพยากร
บุคคล งานรักษาความปลอดภัย งานบริหารระบบคุณภาพ งานวิจยั และพัฒนา หรือผูจ้ ดั การอื่นใด
ตามทีผ่ คู้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด มีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
3.3.1 เป็ นผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ เป็ นผูด้ าเนินการเกีย่ วกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่คา้ หรือผูม้ าติดต่องาน ตามคาสังหรื
่ อในนามของผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็ นไปตามนโยบายนี้และปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
3.3.2 จัดให้มมี าตรการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยทีเ่ หมาะสม เพื่อป้ องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้
เปลีย่ นแปลง แก้ไข หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอานาจหรือโดยมิชอบ รวมทัง้
แจ้งให้ผคู้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กิดขึน้
3.3.3 จัดทาและรวบรวมบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อจัดเก็บใน
ระบบเอกสารหรือระบบคอมพิวเตอร์ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีผ่ จู้ ดั การฝ่ ายสารสนเทศ
กาหนด
4 การใช้และการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
เพื่อให้การเก็บ การใช้ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่คา้ หรือผูม้ าติดต่องาน เป็ นไปตามนโยบายและ
ตามทีก่ ฎหมายกาหนด ให้ผปู้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล มีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
4.1 ชีแ้ จงเหตุผลความจาเป็ นให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงนโยบายนี้ รวมถึงชีแ้ จงสิทธิและหน้าทีข่ องเจ้าของ
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ข้อมูลตามนโยบายนี้
4.2 ให้ใช้ขอ้ มูลด้วยความสุจริต เป็ นความลับ เท่าทีจ่ าเป็ น ตามงานทีเ่ กีย่ วข้อง หากมีการเปลีย่ นแปลง
เพิม่ เติม ตัดออก หรือ ต้องการข้อมูลอื่นใดเพิม่ เติม ให้แจ้งผูจ้ ดั การฝ่ ายสารสนเทศเพื่อจัดให้หรือปรับ
ใหม่ให้เป็ นปั จจุบนั ห้ามไม่ให้กระทาการใดๆ เองโดยพลการหรือโดยไม่ได้รบั อนุญาต
4.3 ในกรณีทพ่ี นักงานทีเ่ กีย่ วข้องกับลูกค้า คู่คา้ หรือผูม้ าติดต่องานมีการเปลีย่ นตาแหน่ง เปลีย่ นคน หรือ
ลาออก ให้แจ้งเจ้าของข้อมูลทราบโดยเร็ว เพื่อป้ องกันการแอบอ้าง หรือนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว หรือเพื่อป้ องกันการเปิ ดเผย อันอาจจะทาให้เจ้าของข้อมูลเสียหาย
4.4 บันทึกการใช้และเก็บรักษาไว้เพือ่ การตรวจสอบ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ามีการปฏิบตั ติ ามนโยบายนี้หรือตาม
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด

5 การเข้าถึง การตรวจสอบ และการแจ้งเพิ่ มเติ ม ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า หรือผูม้ าติ ดต่องาน
ลูกค้า คู่คา้ หรือผูม้ าติดต่องานทีเ่ ป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษทั ฯ เก็บรักษาไว้ มีสทิ ธิและหน้าที่
ดังต่อไปนี้
5.1 มีสทิ ธิขอตรวจสอบการเก็บรักษา หรือการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของตนเอง
5.2 มีสทิ ธิขอรับการรับรอง หรือขอใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของตนเอง
5.3 มีหน้าทีจ่ ดั ส่งเอกสาร หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ร้องขอภายในเวลาทีบ่ ริษทั ฯ กาหนด
5.4 มีหน้าทีแ่ จ้งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง เช่น การเปลีย่ นชื่อ นามสกุล เปลีย่ นหมายเลข
โทรศัพท์ เปลีย่ นบัญชีธนาคาร เปลีย่ นชื่อผูต้ ดิ ต่องาน การย้ายทีอ่ ยู่ ให้แจ้งบริษทั ฯ ทราบโดยเร็ว
เพื่อให้ขอ้ มูลเป็ นปั จจุบนั
5.5 มีหน้าทีแ่ จ้งข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามสาคัญ ทีม่ ผี ลต่อสุขภาพ ความปลอดภัยต่อชีวติ ทรัพย์สนิ หรือ
ต่อความสงบเรียบร้อยในการค้าขายร่วมกัน เช่น อาการป่ วยติดเชือ้ โรคระบาด โรคทางจิตเวช ยาเสพ
ติด ประวัตกิ ารก่ออาญากรรม หรือการทาผิดกฎหมายใด ให้บริษทั ฯ ทราบทันที และเป็ นความลับ
เพื่อจัดการแก้ไข ป้ องกัน และช่วยเหลือได้ทนั เหตุการณ์

6 บทลงโทษผูฝ้ ่ าฝื นระเบียบปฏิ บตั ิ นี้ หรือละเมิ ดสิ ทธิ ส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า หรือผูม้ าติ ดต่องาน
6.1 พนักงานผูใ้ ดเปิ ดเผย ใช้ หรือละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่คา้ หรือผูม้ าติดต่องาน โดยไม่ได้รบั อนุมตั ิ
จากบริษทั ฯ ถือว่าเป็ นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจทาให้บริษทั เสียหาย ถือว่าเป็ นความผิดร้ายแรง บริษทั ฯ จะ
ลงโทษถึงขัน้ เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย
6.2 พนักงานผูใ้ ด ละเมิด ไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายและระเบียบปฏิบตั นิ ้ี หากก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ พนักงานผู้
นัน้ ต้องชดใช้ความเสียหายด้วยตนเองเต็มจานวนตามทีก่ ฎหมายกาหนด
6.3 พนักงานผูใ้ ด นาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่คา้ หรือผูม้ าติดต่องาน ทีบ่ ริษทั ฯ เก็บรักษาไว้น้ี ไปใช้ หรือให้
ผูอ้ ่นื ไปใช้ต่อเพื่อผลประโยชน์สว่ นตัว โดยไม่ได้รบั อนุมตั จิ ากบริษทั ฯ ถือว่าเป็ นการกระทาความผิด ร้ายแรงมี
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โทษถึงขัน้ เลิกจ้างทันทีโดยไม่จา่ ยค่าชดเชยใดๆ อีกทัง้ บริษทั ฯ จะฟ้ องร้อง เรียกค่าเสียหาย และดาเนินคดีถงึ
ทีส่ ดุ ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั ฯ จึงขอให้พนักงานทุกคนศึกษาและปฏิบตั ติ ามนโยบายและระเบียบปฏิบตั นิ ้อี ย่างเคร่งครัด เพื่อให้
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่คา้ หรือผูม้ าติดต่องาน มีการเก็บรักษาและการใช้เป็ นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
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(นายพลากร สุวรรณรัฐ)
ประธานกรรมการ
บริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จากัด (มหาชน)

5

(ตัวอย่าง)
รายการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า หรือผูม้ าติ ดต่องานที่จาเป็ นในการทาธุรกิ จร่วมกัน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ข้อมูลส่วนบุคคล
สาเนาทะเบียนการค้าทีม่ ชี ่อื กรรมการ
ทีต่ งั ้ ปั จจุบนั ขณะทาธุรกิจต่อกัน
แผนผัง รูปถ่าย ชื่อสถานทีต่ งั ้ ปั จจุบนั
ราคาซือ้ ราคาขาย ต้นทุน กาไร
หนังสือรับรองการเสียภาษี (ภท 20)
ชื่อ - นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์
ไอดีไลน์
อีเมล
หมายเลขบัญชีธนาคาร

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน
เพื่อเป็ นหลักฐานตามสรรพากรกาหนด
เพื่อเป็ นหลักฐานตามสรรพกรกาหนด
เพื่อสะดวกในการเยีย่ มชมและติดต่องาน
เพื่อเป็ นข้อมูลรายรับ - รายจ่ายในธุรกิจ
เพื่อเป็ นหลักฐานตามสรรพากรกาหนด
เพื่อความสะดวก คุน้ เคยในการติดต่อธุรกิจ
เพื่อติดต่อสือ่ สารกันได้เร็ว
เพื่อติดต่อสือ่ สารกันได้เร็ว
เพื่อติดต่อสือ่ สารกันได้เร็ว
เพื่อจ่ายค่าสินค้า หรือ บริการ

กาหนดเมื่อวันที…
่ …………………………..

ลงชื่อ................................................... ผูเ้ สนอ
(………………………..............)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสารสนเทศ

ลงชื่อ............................................ ผูอ้ นุมตั ิ
(.............................................)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ปรับปรุงครัง้ ที่ …….…
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