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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

1. ความสําคัญ  

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัของลูกคา้ คู่คา้ ผูถื้อหุ้น พนกังาน และบุคคลต่าง ๆ    

ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้และเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าบุคคลดงักล่าวจะได้รับความคุม้ครองสิทธิ     

อยา่งครบถว้นตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล คณะกรรมการบริษทั จึงอนุมติัใหใ้ชน้โยบายคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ เพื่อให้มีหลกัเกณฑ์ กลไก มาตรการกาํกบัดูแล และการบริหาร

จดัการขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งชดัเจนและเหมาะสม  

 ดงันั้น เด็มโกจึ้งไดจ้ดัทาํนโยบายในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อให้พนกังานในกลุ่มธุรกิจ 

เด็มโก ้ทราบและเขา้ใจถึงวิธีการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล

ส่วนบุคคล การคุ้มครองความปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกระบวนการบริหารการดาํเนินงาน           

ท่ีไม่กระทบสิทธิหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล โดยให้ใชเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

2. ขอบเขตการบังคับใช้ 

 เด็มโก ้กาํหนดนโยบายน้ีในฐานะท่ีเด็มโก้เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นนโยบายหลกั    

ในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ีมีนิติสัมพนัธ์กบัเด็มโกใ้นสถานะต่าง ๆ เช่น 

ลูกคา้ คู่คา้ พนักงาน ฯลฯ เพื่อให้พนักงาน บุคลากร ในกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด และ

บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบโดยทัว่กนั 

 นอกจากนโยบายน้ี เด็มโกไ้ดก้าํหนดนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเฉพาะสาํหรับเจา้ของขอ้มูล

แต่ละประเภท เพื่อแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิหนา้ท่ี 

ตามกฎหมายให้เจา้ของขอ้มูลทราบ เช่น นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลสําหรับลูกคา้ คู่คา้ ผูม้าติดต่อ 

พนกังาน เป็นตน้ 

3. คํานิยาม 

3.1.  “การประมวลผล (Processing)” หมายถึง การดาํเนินการใด ๆ กบัขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บ 

รวบรวม ใช้ เปิดเผย บนัทึก จดัระบบ ทาํโครงสร้าง เก็บรักษา ปรับปรุง เปล่ียนแปลง กู้คืน ใช้ 

เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน ผสมเขา้ดว้ยกนั ลบ ทาํลาย เป็นตน้ 

3.2. “ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)” หมายถึง ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบับุคคลธรรมดา ซ่ึงทาํให้สามารถ

ระบุตวัตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น  ช่ือ-นามสกุล  อีเมล ท่ีอยู่ เบอร์

โทรศัพท์  ท่ีอยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีระบุตัวบุคคลธรรมดา IP Address รูปภาพบุคคล                  
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ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการต่าง ๆ ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ เช่น ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือ        

จดัจา้ง และบริการอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

3.3. “ ข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ” หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบั เช้ือชาติ เผา่พนัธ์ุ ความคิดเห็น

ทางการเมือง ความเช่ือในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูล

สุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพนัธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอ่ืนท่ี

คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศกาํหนด 

3.4. “เด็มโก้”   หมายถึง บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 

3.5. “กลุ่มธุรกจิเด็มโก้”  หมายถึง กลุ่มบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย  

บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ ท่ีเด็มโกมี้อาํนาจควบคุมในการบริหารจดัการ 

3.6.  “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ” หมายถึง บุคคลธรรมดาท่ีสามารถระบุตวับุคคลได ้   

ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มจากขอ้มูล แต่ไม่จาํกดัเฉพาะ ลูกคา้ คู่คา้ พนกังาน ผูม้าติดต่อ ผูถื้อหุ้น 

บุคคลธรรมดาอ่ืนใดท่ีมีนิติสัมพนัธ์หรือติดต่อกบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

3.7. “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอาํนาจ

หน้าท่ีตดัสินใจเก่ียวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การบริหารจดัการขอ้มูลส่วนบุคคล         

ซ่ึงรวมถึงการเก็บรวบรวม การใชแ้ละการเปิดเผยขอ้มูล  

3.8. “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor)” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล             

ซ่ึงดาํเนินการเก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามคาํสั่งหรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูล

ส่วนบุคคล 

3.9.  “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Protection Officer : DPO) หมายถึง พนกังานของ        

ผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็นผูรั้บจ้างให้บริการตาม

สัญญากบัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลก็ได ้

3.10. “ผู้ดูแลระบบ” หมายถึง  เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาใหมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบในการ

ดูแลรักษาระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสามารถเขา้ถึงโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อ

การจดัการฐานขอ้มูลของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

3.11.  “พนักงาน” หมายถึง  กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานทุกระดบัของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ และรวมถึง

ลูกจา้งโครงการ ลูกจา้งชัว่คราว และลูกจา้งรายวนัตามสัญญาจา้ง 

3.12.  “บุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดา  

3.13.  “ระบบเครือข่าย” หมายถึง ระบบท่ีสามารถใช้ในการติดต่อส่ือสารหรือการส่งข้อมูลและ

สารสนเทศระหว่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ขององค์กรได้ เช่น ระบบ LAN ระบบ 

Intranet ระบบ Internet เป็นตน้ 
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3.14. “ระบบข้อมูลสารสนเทศ” หมายถึง  ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายติดต่อส่ือสาร ระบบ

เครือข่ายเช่ือมต่อเขา้ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเก็บขอ้มูล ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 

ระบบส่ือสารขอ้มูลทุกประเภท ขอ้มูลอุปกรณ์ส่ือสาร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

หรืออุปกรณ์ใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอนัเป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้หรือท่ีไดรั้บอนุญาตให้ใช้ได้

ตามกฎหมาย      

4. บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบ 

4.1. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงัต่อไปน้ี 

(1) กาํกบัให้เกิดโครงสร้างการกาํกบัดูแลขอ้มูลส่วนบุคคล และการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งของ

เด็มโก ้เพื่อให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย และนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มธุรกิจ

เด็มโก ้

(2) กาํกับดูแลและสนับสนุนให้เด็มโก้มีการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพและ

สอดคลอ้งกบักฎหมาย 

4.2. คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal data Protection Committee) 

 คณะกรรมการบริหารของบริษทั (Executive Committee) ทาํหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการคุ้มครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล โดยมีบทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัให้มีโครงสร้างการกาํกบัดูแลขอ้มูลส่วนบุคคลและการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง 

นโยบายการบริหารจดัการเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Incident 

Management Policy) และแนวทางการตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติ (Incident Response 

Program) เพื่อใหส้ามารถระบุและจดัการกบัเหตุการณ์ผดิปกติท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลได้

อยา่งทนัท่วงที 

(2) ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติัตามนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ 

และรายงานผลการประเมินดงักล่าวให้คณะกรรมการบริษทัทราบเป็นประจาํอย่างน้อย 1 คร้ัง  

ต่อปี รวมถึงควบคุมดูแลให้มัน่ใจไดว้่าความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลไดรั้บ

การจดัการและมีแนวทางการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

(3) กาํหนดและทบทวนมาตรฐานการปฏิบติังาน (Standards) และแนวปฏิบติั (Guidelines) เพื่อให้

การดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจเด็มโกส้อดคล้องกบักฎหมาย และนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

(4) แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้(DEMCO Data Protection Officer 

: DPO) 
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4.3. ผู้บริหาร มีบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการติดตามควบคุมให้หน่วยงานท่ีดูแลปฏิบติั

ตามนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้และส่งเสริมการสร้างความตระหนกัรู้

ใหเ้กิดข้ึนกบัพนกังานของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

4.4. เ จ้ าหน้าที่ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (DEMCO Data Protection Officer : DPO)                  

มีบทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบตามท่ีกฎหมายกาํหนด ซ่ึงรวมถึงหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1) ให้คาํแนะนาํแก่ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล หรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจา้ง

หรือผูรั้บจา้งของผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเก่ียวกับการ

ปฏิบติัตามกฎหมาย และนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

(2) ตรวจสอบการดาํเนินงานของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

รวมทั้งหน่วยงาน ลูกจา้งหรือผูรั้บจา้งของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล หรือผูป้ระมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคลเก่ียวกบัการเก็บ รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้ส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย 

และนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

(3) รายงานสถานะการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลให้คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทราบ

อยา่งสมํ่าเสมอ และจดัทาํขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มธุรกิจ

เด็มโกใ้หท้นัสมยัและสอดคลอ้งกบักฎหมายอยูเ่สมอ 

4.5. พนักงานของบริษัท มีบทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบดงัต่อไปน้ี 

1)    ปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบันโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มาตรฐานการ

ปฏิบติังาน (Standards) แนวปฏิบติั (Guidelines) ขั้นตอนปฏิบติั (Procedures) และเอกสารอ่ืน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

2) รายงานเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และการไม่ปฏิบติัตาม

กฎหมาย และนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 

 

5. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ด้านการกํากับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data 

Protection Governance) 

5.1. กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ จะจดัให้มีโครงสร้างการกาํกบัดูแลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อกาํหนดวิธีการและ

มาตรการท่ีเหมาะสมในการปฏิบติัตามกฎหมาย ดงัน้ี 

5.1.1. กาํหนดให้มีโครงสร้างองค์กร (Organizational Structure) รวมทั้งกาํหนดบทบาท ภารกิจ

และความรับผิดชอบของหน่วยงานและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งให้ชดัเจน เพื่อสร้างกลไก

การกาํกบัดูแล การควบคุม ความรับผิดชอบ การปฏิบติังาน การบงัคบัใช้ และการติดตาม

มาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย และนโยบายคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
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5.1.2. แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้(Data Protection Officer : 

DPO) โดยมีบทบาทและหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดในนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่ม

ธุรกิจเด็มโก ้

5.2. กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ จะจดัทาํนโยบาย (Policy) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards) แนวปฏิบัติ 

(Guidelines) ขั้นตอนปฏิบติั (Procedures) ในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลจาํแนกตามประเภท

เจา้ของขอ้มูล ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อแจง้รายละเอียด (Privacy Notice) และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ

กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

5.3. กลุ่มธุรกิจเด็มโกจ้ะจดัใหมี้กระบวนการบริหารการปฏิบติัตามนโยบาย (Policy Management 

Process) เพื่อควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัอยา่ง

ต่อเน่ือง 

5.4. กลุ่มธุรกิจเด็มโกจ้ะดาํเนินการฝึกอบรมพนกังานของบริษทัอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้พนกังานของ

กลุ่มธุรกิจเด็มโกต้ระหนกัถึงความสําคญัของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และทาํให้มัน่ใจได้ว่า

พนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งทุกคนผ่านการฝึกอบรม และมีความรู้ความเขา้ใจในการคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล และปฏิบติัตามนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

 

6. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ด้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Processing)  

6.1. ในกรณีท่ีกลุ่มธุรกิจเด็มโกป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลในฐานะผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล  กลุ่ม

ธุรกิจเด็มโกจ้ะดาํเนินการ ให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย เป็นธรรม โปร่งใส และคาํนึงถึงความถูกตอ้ง

ของขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี การกาํหนดขอบเขตวตัถุประสงคก์ารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล และ

ระยะเวลาในการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล ให้ทาํได้เท่าท่ีจาํเป็นภายใตว้ตัถุประสงค์อนัชอบด้วย

กฎหมายและแนวทางการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้อีกทั้งกลุ่มธุรกิจเด็มโกจ้ะดาํเนินการ

รักษาความลบัความถูกตอ้งสมบูรณ์ และความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งเพียงพอ 

ในกรณีท่ีกลุ่มธุรกิจเด็มโกมี้ฐานะเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ตามคาํสั่งหรือในนามผูอ่ื้น    

ซ่ึงมีสถานะเป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล   กลุ่มธุรกิจเด็มโก้จะดาํเนินการตามขอ้ตกลงท่ีมีกบั        

ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลและปฏิบติัตามหน้าท่ีท่ีกฎหมายกาํหนด โดยเฉพาะหน้าท่ีรักษาความ

ปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล 

6.2. กลุ่มธุรกิจเด็มโกจ้ะจดัให้มีกระบวนการและการควบคุมเพื่อบริหารจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลในทุก

ขั้นตอนใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

6.3. กลุ่มธุรกิจเด็มโกจ้ะจดัทาํและรักษาบนัทึกการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (Records of Processing 

: ROP)  สําหรับบนัทึกรายการและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล
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ให้สอดคล้องกบักฎหมาย รวมทั้งจะปรับปรุงบนัทึกการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือมีการ

เปล่ียนแปลงรายการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.4. กลุ่มธุรกิจเด็มโกจ้ะจดัให้มีกระบวนการท่ีชดัเจนเพื่อให้มัน่ใจไดว้่าการแจง้วตัถุประสงค์การเก็บ

รวบรวมและรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notices) และการขอความ

ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องกับกฎหมาย รวมทั้งจดัให้มีมาตรการดูแลและ

ตรวจสอบในเร่ืองดงักล่าว 

6.5. กลุ่มธุรกิจเด็มโกจ้ะจดัให้มีกลไกการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทั้งจดัให้มี

กลไกการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง 

6.6. กลุ่มธุรกิจเด็มโกจ้ะทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือครบกาํหนดระยะเวลา โดยปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบั

กฎหมายและแนวทางการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

6.7. กลุ่มธุรกิจเด็มโกจ้ะประเมินความเส่ียงและจดัทาํมาตรการเพื่อบรรเทาความเส่ียง และลดผลกระทบ

ท่ีจะเกิดข้ึนกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

7. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ด้านการรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data 

Subject Rights)  

กลุ่มธุรกิจเด็มโก้จะจดัให้มีกระบวนการ ช่องทาง และวิธีการเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล          

ใชสิ้ทธิตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลรับรองไว ้   ตามรายละเอียดซ่ึงแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลทราบ

ตามนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลสาํหรับเจา้ของขอ้มูลแต่ละประเภท รวมทั้งจะดาํเนินการบนัทึก และ

ประเมินผลการตอบสนองต่อคาํขอใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  

 

8. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ด้านการกํากับให้เกิดการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล (Personal Data Protection Compliance)  

8.1. กลุ่มธุรกิจเด็มโกจ้ะจดัให้มีกระบวนการติดตามการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมของกฎหมาย       

ท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและปรับปรุงมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล        

ใหท้นัสมยั และสอดคลอ้งกบักฎหมายอยูเ่สมอ 

8.2. กลุ่มธุรกิจเด็มโกจ้ะจดัให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย (Policy) มาตรฐานการปฏิบติังาน 

(Standards) แนวปฏิบติั (Guidelines) ขั้นตอนปฏิบติั (Procedures) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลจาํแนกตามประเภทเจา้ของขอ้มูลซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อแจง้รายละเอียด (Privacy Notice) และ

เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใหท้นัสมยัสอดคลอ้งกบั

กฎหมายและสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา  
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9. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล (Personal 

Data Security) 

9.1 กลุ่มธุรกิจเด็มโก้จะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง

เหมาะสมตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกาํหนด รวมทั้งดาํเนินการป้องกนัไม่ใหเ้กิดเหตุการละเมิดขอ้มูล

ส่วนบุคคล ซ่ึงรวมถึงการร่ัวไหลของขอ้มูลและการนาํขอ้มูลส่วนบุคคลไปใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

ตามรายละเอียดท่ีกาํหนดใน “นโยบายการกาํกบัดูแลความมัน่คงปลอดภยัเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และนโยบายการใชง้านระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์” 

9.2 ในกรณีมีเหตุการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลหรือเหตุอ่ืนท่ีกฎหมายกาํหนดใหก้ลุ่มธุรกิจเด็มโกร้ายงาน

หรือแจ้งให้ทราบ กลุ่มธุรกิจเด็มโก้จะจัดให้มีกระบวนการรายงานหรือแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีรัฐ                

ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือบุคคลอ่ืนใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย 

9.3 ในกรณีท่ีกลุ่มธุรกิจเด็มโกมี้ฐานะเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ตามคาํสั่งหรือในนามผูอ่ื้น   

ซ่ึงมีสถานะเป็นผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มธุรกิจเด็มโก้จะดําเนินการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและดําเนินการแจ้งเหตุต่าง ๆ แก่ผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล           

ตามขอ้ตกลงท่ีมีกบัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

9.4 กลุ่มธุรกิจเด็มโกก้าํหนดระเบียบให้พนกังานใชง้านระบบตามสิทธิท่ีไดรั้บอนุญาตจากกลุ่มธุรกิจ

เด็มโก้ และต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลบั เพื่อป้องกันไม่ให้ผูอ่ื้นใช้รหัสผ่าน

สําหรับเข้าใช้ระบบ ตามรายละเอียดท่ีกําหนดใน “นโยบายกํากับดูแลความมั่นคงปลอดภัย

เทคโนโลยสีารสนเทศ และนโยบายการใชง้านระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์” 

9.5 กลุ่มธุรกิจเด็มโกมี้การตรวจสอบและประเมินความเส่ียงดา้นความมัน่คงปลอดภยัของระบบงาน

สารสนเทศทั้ งหมดอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงระบบงานสารสนเทศ             

ใหมี้ความทนัสมยั มีความปลอดภยัจากภยัคุกคามทางอิเล็กทรอนิกส์ 

10. ข้อจํากดัในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  

10.1  กลุ่มธุรกิจเด็มโกจ้ะใช ้เปิดเผยหรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลเท่าท่ีจาํเป็น และ

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการรวบรวม และจดัเก็บขอ้มูล  

10.2  กลุ่มธุรกิจเด็มโกจ้ะไม่นาํขอ้มูลส่วนบุคคล ไปเปิดเผย ส่งหรือโอนใหบุ้คคลภายนอก โดยปราศจาก

ความยนิยอมของเจา้ของขอ้มูล เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมายกาํหนด 

11. ข้อมูลส่วนบุคคลทีก่ลุ่มธุรกจิเด็มโก้ประมวลผล 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโกป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงรวมถึงการเก็บรวมรวมใช ้และเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคล ของท่าน ในฐานะท่ีกลุ่มธุรกิจเด็มโกเ้ป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล  โดยไดจ้ดัแบ่งขอ้มูลส่วน

บุคคลออกเป็นประเภทต่าง ๆ  ตามวตัถุประสงคแ์ละฐานทางกฎหมายดงัต่อไปน้ี   
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11.1  วตัถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการทีก่ลุ่มธุรกจิเด็มโก้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโกแ้สดงรายละเอียดเก่ียวกบัการขอ้มูลส่วนบุคคลและฐานทางกฎหมายท่ีใช้ใน

การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น  โดยกลุ่มธุรกิจเด็มโกอ้าจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยอาศยั

ฐานทางกฎหมายมากกว่าหน่ึงฐาน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์ในการประมวลผลขอ้มูลแต่ละกรณี 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อกบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ในกรณีท่ีตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั

ฐานทางกฎหมาย ซ่ึงกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ใช้ในการประมวลผลของท่านในกรณีมีการอา้งอิงฐานทาง

กฎหมายมากกวา่หน่ึงฐาน ตามรายละเอียดท่ีกลุ่มธุรกิจเด็มโกแ้จง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลแต่ละประเภททราบ 

11.2  ข้อมูลส่วนบุคคลทีก่ลุ่มธุรกจิเด็มโก้ประมวลผลโดยอาศัยความยนิยอม 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโกป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยความยินยอมและความยินยอมโดยชัดแจง้ 

เวน้แต่เป็นกรณีท่ีอาศยัฐานการประมวลผลอ่ืนท่ีกฎหมายกาํหนด ซ่ึงกลุ่มธุรกิจเด็มโกจ้ะแจง้รายละเอียด

แก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบตามนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจาํแนกตามประเภทเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

11.3 ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทประมวลผลสําหรับการเข้าทาํหรือปฏิบัติตามสัญญา  

   กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยอาศยัฐานความจาํเป็นในการท่ีกลุ่มธุรกิจ    

เด็มโก้จะเข้าทาํสัญญากับเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลหรือในการปฏิบติัตามสัญญากับเจ้าของขอ้มูล      

ส่วนบุคคลหรือในการดาํเนินการตามคาํขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนเขา้ทาํสัญญา โดยไม่ตอ้ง

อาศยัความยนิยอม เช่นกรณีดงัต่อไปน้ี 

• ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอยูใ่นหนงัสือรับรองนิติบุคคล ท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย ์ไดแ้ก่ ช่ือและ

นามสกุลของกรรมการ ผูถื้อหุน้ และท่ีอยูข่องกรรมการและผูถื้อหุน้ 

• ขอ้มูลท่ีอยูใ่นบตัรประจาํตวัประชาชน หรือเอกสารระบุตวัตนอ่ืน ไดแ้ก่ (1) ช่ือและนามสกุล 

(2) หมายเลขประจาํตวัประชาชน (3) วนัเกิด (4) ท่ีอยู่ (5) ภาพถ่ายของผูถื้อบตัร (6) หมู่เลือด 

และ (7) ศาสนา  

• ขอ้มูลท่ีอยู่ในทะเบียนบา้น ไดแ้ก่ (1) เลขรหัสประจาํบา้น (2) ท่ีอยู่ (3) ประเภทและลกัษณะ

บา้น (4) สัญชาติ (5) เพศ  (6) ช่ือและนามสกุลของบิดามารดาผูใ้ห้กาํเนิด (7) เลขประจาํตวั

ประชาชนของบิดามารดา (8) สัญชาติของบิดามารดา และ (9) ถ่ินท่ีอยูเ่ดิมของท่าน และ 

• ข้อมูลท่ีจาํเป็นต้องทาํการประมวลผลในการให้บริการของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ตามสัญญาท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ (1) ช่ือและนามสกุล (2) หมายเลขโทรศพัท์ และ 

(3) อีเมล (4)   ท่ีอยู ่
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• กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเ ก่ียวข้องกับบัญชีธนาคารและบัตร

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการชาํระหน้ี หรือชาํระเงินตามสัญญาต่างๆ ระหว่างกลุ่มธุรกิจเด็มโกแ้ละ

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

ในกรณีกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศยัฐานสําหรับการเข้าทาํหรือ

ปฏิบติัตามสัญญา แต่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ส่งหรือเปิดเผยขอ้มูลเม่ือไดรั้บการร้องขอ กลุ่มธุรกิจเด็มโก้

อาจไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญาท่ีกลุ่มธุรกิจเด็มโกไ้ดท้าํหรือจะเขา้ทาํ และกลุ่มธุรกิจเด็มโกอ้าจตอ้งปฏิเสธ

ท่ีจะให้บริการหรือรับบริการท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ทั้งน้ีกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จะแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลทราบ หากมีกรณี

เช่นน้ี ในเวลาท่ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

11.4  ข้อมูลส่วนบุคคลทีก่ลุ่มธุรกจิเด็มโก้ใช้หรือประมวลผลเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

กลุ่มธุรกิจเด็มโกป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยอาศยัฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ของกลุ่มธุรกิจเด็มโกใ้นฐานะผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลหรือของบุคคลภายนอก โดยไม่ตอ้ง

อาศยัความยนิยอม ดงัเช่นกรณีต่อไปน้ี  

• การเก็บรวบรวมและใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูติ้ดต่อหรือประสานงานหรือผูท้าํการแทน

บุคคลหรือนิติบุคคลในการติดต่อสัมพนัธ์หรือทาํธุรกรรมใด ๆ กบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

• การใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

ตามท่ีระบุในขอ้ 13 ของนโยบายน้ี 

• การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเป็นภาพบุคคลและหรือเสียงบุคคล โดยกลอ้งวงจรปิด

เพื่อตรวจสอบความปลอดภยั ป้องกนัอาชญากรรม ตรวจสอบการเขา้ออกสถานท่ีของกลุ่ม

ธุรกิจเด็มโก ้ตรวจสอบและป้องกนัการกระทาํผดิระเบียบของบริษทัและ/หรือผดิกฎหมาย 

ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยฐานน้ี อยู่ภายใต้เง่ือนไขว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของ

เจา้ของขอ้มูลไม่ได้มีความสําคญัมากกว่าประโยชน์ดงักล่าว ทั้งน้ีกลุ่มธุรกิจเด็มโก้จะพิจารณาและ

คาํนึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลประกอบดว้ย 

11.5  ข้อมูลส่วนบุคคลทีก่ลุ่มธุรกจิเด็มโก้ประมวลผลเพ่ือวตัถุประสงค์อ่ืนทีไ่ม่ต้องอาศัยความยินยอม 

 นอกจากกรณีขอ้ 11.2 - 11.4  กลุ่มธุรกิจเด็มโกอ้าจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยอาศยัฐานอ่ืน

ท่ีไม่ตอ้งอาศยัความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกาํหนด  เช่น การ

ปฎิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายกาํหนดแก่กลุ่มธุรกิจเด็มโกใ้นฐานะผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล  เป็นตน้ 

11.6   ข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพเิศษ 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้อาจเก็บรวมรวมขอ้มูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของเจา้ของขอ้มูลบางประเภท เช่น 

พนกังาน ในกรณีจาํกดัเพื่อวตัถุประสงคโ์ดยเฉพาะเจาะจง  เช่น ขอ้มูลศาสนา ขอ้มูลชีวภาพ ขอ้มูลสุขภาพ 

เป็นตน้ ซ่ึงปรากฎรายละเอียดและแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลทราบตามนโยบายความเป็นส่วนตวัสาํหรับพนกังาน  
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12. ระยะเวลาการเกบ็รวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโกจ้ะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีประมวลผลตามขอ้ 11 ไวเ้ป็นระยะเวลาเท่าท่ีจาํเป็น

เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลแต่ละกรณีภายใตฐ้านทางกฎหมายของกรณีนั้น  ทั้งน้ี

รวมถึงกรณีต่าง ๆ เช่น การเก็บขอ้มูลเพื่อเป็นการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดทางกฎหมาย กฎระเบียบ การบญัชี 

หรือการรายงานเพื่อเป็นการปฏิบติังานดา้นกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือการยกข้ึน

ต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เป็นตน้ 

 ในการการกําหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มธุรกิจเด็มโก้จะ

พิจารณาถึงปริมาณ ลกัษณะ ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ ความเส่ียงจากความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน

เน่ืองจากการใช้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต วตัถุประสงค์ในการประมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคล และกลุ่มธุรกิจเด็มโกส้ามารถบรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าวได้ด้วยวิธีการอ่ืนหรือไม่ ตลอดจน

ขอ้กาํหนดทางกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 

 โดยทัว่ไป กลุ่มธุรกิจเด็มโกจ้ดัเก็บ (1) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีตอ้งใช้ในการทาํสัญญากบัคู่สัญญา

และ (2) ขอ้มูลส่วนบุคคลทางการเงินสาํหรับการชาํระหน้ี เป็นเวลา 10 ปี นบัจากวนัส้ินสุดสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง

ซ่ึงเป็นไปตามอายุความทัว่ไปของกฎหมายไทย อยา่งไรก็ตามอาจมีกรณีท่ีกลุ่มธุรกิจเด็มโกเ้ก็บขอ้มูลส่วน

บุคคลเป็นระยะเวลาท่ีสั้นกวา่นั้น 

 ในกรณีของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมโดยกลอ้งวงจรปิด กลุ่มธุรกิจเด็มโกจ้ะเก็บขอ้มูลนั้น

ไวเ้ป็นระยะเวลาเพียง 30 วนั  อน่ึง หากขอ้มูลในกลอ้งวงจรปิดเก่ียวขอ้งกบักรณีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง          

ซ่ึงส่งผลต่อสิทธิหน้าท่ีตามกฎหมาย   กลุ่มธุรกิจเด็มโก้อาจต้องเก็บข้อมูลในส่วนท่ีเก่ียวข้องเป็นระยะ

เวลานานกวา่ท่ีระบุขา้งตน้ เช่น กรณีการสอบสวนอุบติัเหตุในสถานท่ีทาํงาน หรือกรณีท่ีมีการใชข้อ้มูลภาพ

เป็นหลกัฐานในการดาํเนินคดีทางแพง่หรือทางอาญา เป็นตน้ 

 เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีประสงค์ทราบขอ้มูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัระยะเวลาการ

เก็บขอ้มูล สามารถติดต่อกบับริษทั ไดท่ี้ DPO@demco.co.th 

 

13. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโกอ้าจแลกเปล่ียน เปิดเผย ส่ง หรือโอน ขอ้มูลส่วนบุคคลในความควบคุมของ  

เด็มโกใ้นฐานะท่ีเด็มโกเ้ป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลกบันิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน ในกรณีดงัต่อไปน้ี ภายใต้

วตัถุประสงคแ์ละฐานทางกฎหมาย  

• การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลภายในกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการดาํเนินงานของ

กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้และเพื่อการใหบ้ริการของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

• การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลแก่บุคคลต่อไปน้ี เม่ือมีเหตุจาํเป็น ทั้งน้ีภายใตข้อ้กาํหนดทางธุรกิจ     

ซ่ึงกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้อาจเขา้ทาํกบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

mailto:DPO@demco.co.th
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1) บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงบริษทัมีหน้าท่ีหรือไดรั้บคาํสั่งให้เปิดเผยขอ้มูล โดยศาลท่ีมีเขตอาํนาจ 

หรือโดยหน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานด้านภาษี หรือหน่วยงานกาํกบัดูแล หน่วยงานบงัคบัใช้

กฎหมายหรือหน่วยงานในลกัษณะเดียวกนั 

2) ท่ีปรึกษาหรือผูใ้ห้คาํปรึกษาดา้นวชิาชีพของบริษทัรวมถึงทนายความ นายธนาคาร ผูส้อบบญัชี 

นกับญัชี และผูรั้บประกนัภยั ท่ีใหบ้ริการงานใหค้าํปรึกษา กฎหมาย การธนาคาร การตรวจสอบ 

บญัชี หรือประกนัภยัแก่กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ 

3) สถาบนัการเงินท่ีใหเ้งินทุนแก่กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

4) ผูใ้หบ้ริการ ซ่ึงใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และงานดูแลระบบใหก้บับริษทัและ 

5) ผูต้รวจสอบภายนอก ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบอิสระของแฟ้มขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นส่วน

หน่ึงของการพิจารณาตามมาตรฐานการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

• กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลกบับุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกกลุ่มบริษทั ซ่ึงกลุ่ม

ธุรกิจเด็มโก ้อาจขายหรือโอนธุรกิจหรือสินทรัพยบ์างส่วนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ให้ หรือในทาง

กลบักนักลุ่มธุรกิจเด็มโก้อาจมีแผนเขา้ซ้ือหรือควบรวมกิจการกบับุคคลหรือนิติบุคคลภายนอก 

ทั้งน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงในธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ในส่วนท่ีมีการขาย ไดม้า หรือควบรวม

กบับริษทัอ่ืน (แลว้แต่กรณี) อาจมีการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในลกัษณะเดียวกบัท่ีอธิบายไวใ้นเอกสาร

ฯ ฉบบัน้ี 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้อาจกาํหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคล

จากการเปิดเผยของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ดาํเนินการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล และปฏิบติักบัขอ้มูลส่วน

บุคคลท่ีไดรั้บใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีใชบ้งัคบั 

 ในกรณีท่ีการแลกเปล่ียน เปิดผย ส่ง หรือโอน ขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ กลุ่มธุรกิจ   

เด็มโก ้จะดาํเนินการขอความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลหรืออาศยัฐานอ่ืนตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

14. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโกรั้บรองว่าเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอยูใ่นความควบคุมของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

จะมีและสามารถใชสิ้ทธิดงัต่อไปน้ีไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมาย 

 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีรายละเอยีดดังนี ้

• สิทธิในการขอถอนความยนิยอม ในกรณีท่ีกลุ่มธุรกิจเด็มโกป้ระมวลผลขอ้มูลบนฐานความ

ยนิยอม เจา้ของขอ้มูลอาจถอนความยนิยอมเสียเม่ือใดก็ได ้

• สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอยืนย ันว่ากลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ทําการ

ประมวลผลขอ้มูลของตนหรือไม่ รวมทั้งมีสิทธิเขา้ถึง  และขอรายละเอียดว่ากลุ่มธุรกิจ   

เด็มโก ้มีการใชข้อ้มูลของตนอยา่งไร 
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• สิทธิขอรับสําเนา เจา้ของขอ้มูลสามารถขอรับสําเนาขอ้มูลของตนท่ีไดใ้ห้แก่กลุ่มธุรกิจ   

เด็มโก ้และอยูใ่นรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถอ่านหรือใชง้านโดยทัว่ไปได ้อยา่งไร

ก็ตามสิทธิน้ีใชไ้ดเ้ฉพาะกรณีเจา้ของขอ้มูล ให้ความยินยอมในการประมวลผลขอ้มูล หรือ

ตอ้งมีการประมวลผลขอ้มูลเพื่อเป็นการปฏิบติัตามสัญญาเท่านั้น  

• สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  เจา้ของขอ้มูลมีสิทธิคดัคา้นการประมวลผล

ขอ้มูลโดยกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ในกรณีดงัน้ี  

(ก) กรณีท่ีกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลบนพื้นฐานของประโยชน์โดย

ชอบดว้ยกฎหมาย หรือเป็นการดาํเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ  

(ข) กรณีท่ีกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ดา้นการตลาดทางตรง หรือ 

(ค) กรณีท่ีกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อวตัถุประสงค์เก่ียวกับการ

ศึกษาวจิยัทางวทิยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือสถิติ 

• สิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล  เจา้ของขอ้มูลมีสิทธิขอใหล้บขอ้มูลส่วนบุคคลส่วนใดส่วน

หน่ึงท่ีอยูใ่นความควบคุมของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้แต่ทั้งน้ีสิทธิดงักล่าวมิไดค้รอบคลุมถึงการ

ขอใหล้บขอ้มูลทั้งหมด โดยอยูภ่ายใตเ้หตุและขอ้จาํกดัท่ีกฎหมายกาํหนด 

• สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้         

กลุ่มธุรกิจเด็มโกร้ะงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีต่อไปน้ี 

(ก)  มีการโตแ้ยง้ความถูกตอ้งของขอ้มูลและอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบคาํร้อง 

(ข) ขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นตอ้งลบหรือทาํลายแต่เจา้ของขอ้มูลร้องขอให้ระงบัการใชแ้ทน 

(ค) ขอ้มูลส่วนบุคคลหมดความจาํเป็นในการเก็บรักษาแต่เจา้ของขอ้มูลขอให้กลุ่มธุรกิจ

เด็มโก ้เก็บรักษาไวเ้พื่อใชใ้นการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือ

การใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

(ง) กรณีอ่ืนท่ีกฎหมายกาํหนด  

• สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้มีการ

ดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้น  

• สิทธิในการร้องเรียน เจา้ของขอ้มูลมีสิทธิยืน่เร่ืองร้องเรียนหากเห็นวา่กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้หรือ

พนกังาน หรือคู่คา้ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ี 

 เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถใชสิ้ทธิเม่ือใดก็ได ้โดยใชข้อ้มูลติดต่อตามท่ีแจง้รายละเอียดให้

ทราบตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลแต่ละประเภท ทั้งน้ี ไม่มีนโยบายเรียก

ค่าธรรมเนียมในการใชสิ้ทธิตามกฎหมายของเจา้ของขอ้มูล แต่อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามแต่กรณี 

อยา่งไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจเด็มโกส้งวนสิทธิในการเรียกค่าธรรมเนียมสาํหรับการใชสิ้ทธิท่ี   ไม่มีขอ้มูล ซํ้ าซาก 



    
    
   บรษัิท เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 

 

 
15 นโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล : พฤษภาคม 2564 

หรือมีจาํนวนมากเกินจาํเป็น และอาจปฏิเสธไม่ดาํเนินการตามคาํขอในกรณีดงักล่าว ทั้งน้ีภายใตเ้ง่ือนไข

และขอ้จาํกดัท่ีกฎหมายกาํหนด 

 ในการดาํเนินการตามคาํขอใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล อาจจาํเป็นตอ้งขอขอ้มูลบาง

ประการจากเจา้ของขอ้มูลเพื่อช่วยให้ยนืยนัการระบุตวัตน ทั้งน้ีเพื่อเป็นมาตรการดา้นความปลอดภยัในการ

ป้องกนัมิให้ขอ้มูลถูกเปิดเผย หรือเขา้ถึงโดยผูไ้ม่มีสิทธิ ในการน้ี กลุ่มธุรกิจเด็มโกอ้าจติดต่อกบัเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อสอบถามเพิ่มเติมตามความจาํเป็นและเหมาะสม 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโกจ้ะดาํเนินการตอบสนองคาํร้องขอใชสิ้ทธิโดยชอบดว้ยกฎหมายประการต่าง ๆ 

ของเจา้ของขอ้มูล ภายในเวลา 30 วนั นบัแต่วนัท่ีกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไดรั้บคาํขอท่ีสมบูรณ์และสามารถพิสูจน์

การยนืยนัตวัตนของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงยื่นคาํขอใหใ้ชสิ้ทธิได ้เวน้แต่บางกรณีท่ีอาจใชเ้วลามากกวา่ 

30 วนั หากคาํขอมีความซบัซอ้นหรือมีการยืน่หลายคาํขอ 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโกจ้ะดาํเนินการบนัทึกรายละเอียดเก่ียวกบัคาํร้องขอใชสิ้ทธิ การดาํเนินการของ

กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้และเหตุผลในการปฏิเสธคาํร้องหากจาํเป็นตอ้งปฏิเสธดว้ยเหตุท่ีกฎหมายกาํหนด 

15. ช่องทางการติดต่อ 

 เด็มโกไ้ดจ้ดัให้มีช่องทางสําหรับเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลและบุคคลใดท่ีมีหนา้ท่ีหรือเก่ียวขอ้ง

กบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบบัน้ี ในการติดต่อกบับริษทั ดงัต่อไปน้ี 

เจ้าหน้าทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 59 หมู่ท่ี 1 ตาํบลสวนพริกไทย  

อาํเภอเมืองปทุมธานี  จงัหวดัปทุมธานี 

อีเมล ์  : DPO@demco.co.th 

โทรศพัท ์ : 02 - 9595811 

16. การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

กลุ่มธุรกิจเด็มโก้อาจปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ต้องแจง้ให้

พนักงานและผูมี้หน้าท่ีเก่ียวข้องทราบล่วงหน้า ทั้ งน้ี เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการ

ให้บริการและประกอบการของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้อยา่งไรก็ตาม หากมีการเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขท่ีกระทบ

ต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล จะมีการแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลทราบตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

17. โทษของการไม่ปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มธุรกจิเด็มโก้ 

 ในกรณีท่ีพนกังาน และผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ปฏิบติัตามนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคของกลุ่ม

ธุรกิจเด็มโกอ้าจมีความผดิและถูกลงโทษทางวนิยั รวมทั้งอาจไดรั้บโทษตามท่ีกฎหมายกาํหนด   

 

 


