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นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Privacy Policy)
บริ ษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่อย (รวมเรี ยกว่ำ “บริ ษัทฯ”) ตระหนัก และเคำรพในควำมเป็ นส่วนตัวของ
ข้ อ มูลส่ว นบุค คล ดังนัน้ บริ ษั ท ฯจึ ง ได้ จัด ท ำนโยบำยกำรคุ้ม ครองข้ อ มูลส่ว นบุค คล (“นโยบำยฉบับ นี ”้ ) ขึน้ เพื่ อ ก ำกับ กำร
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม กำรใช้ งำน และกำรเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของบริ ษัทฯให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
และคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ ำ หรื อ ผู้มีสว่ นได้ เสียจำกกำรแสวงหำผลประโยชน์โดยมิชอบจำกกำรใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล
ที่บริ ษัทฯ เป็ นผู้ควบคุมดูแล โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
1. ขอบเขตการใช้
1.1 ให้ ประกำศฉบับนี ้ มีผลใช้ บงั คับกับคณะกรรมกำร กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกระดับของบริ ษัทจีเอฟพีที จำกัด
(มหำชน) และบริ ษัทย่อย รวมถึงลูกค้ ำ หรื อผู้มีสว่ นได้ เสียที่กระทำกำรติดต่อให้ ข้อมูลมำยังบริ ษัทฯ โดยตรง หรื อผ่ำน
ระบบข้ อมูลสำรสนเทศของบริ ษัทฯ
1.2 ให้ ประกำศฉบับนี ้ มีผลใช้ บงั คับกับทุกกิจกรรมกำรดำเนินกำรของบริ ษัท ฯที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลส่วนบุคคล เป็ นต้ นว่ำ
ช่องทำงกำรจัดเก็บข้ อมูล ประเภทและรูปแบบของข้ อมูลที่จดั เก็บ วัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯในกำรนำข้ อมูลส่วนบุคคล
ไปใช้ กำรแบ่งปั นข้ อมูลให้ กบั บุคคลอื่น ตลอดจนวิธีกำรที่บริ ษัทฯดำเนินกำรปกป้องข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ ำ หรื อ ผู้
มีสว่ นได้ เสีย
2. คานิยาม
“บริ ษัทฯ” หมำยถึง บริ ษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่อย
“บริ ษัทย่อย” หมำยถึง บริ ษัทจำกัด หรื อ บริ ษัทมหำชนจำกัด ซึง่ อยูภ่ ำยใต้ กำรควบคุมของบริ ษัท โดยมีลกั ษณะเป็ นไป
ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
“ข้ อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้ สำมำรถระบุตวั บุคคลนันได้
้ ไม่วำ่ ทำงตรงหรื อทำงอ้ อม ตำม
กฎหมำยว่ำด้ วยกำรคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
“เจ้ ำของข้ อมูล” หมำยถึง บุคคลซึง่ เป็ นเจ้ ำของข้ อมูลส่วนบุคคล
“บุคคล” หมำยถึง บุคคลธรรมดำ
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
กำรเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคล ให้ กระทำได้ ภำยใต้ วตั ถุประสงค์ และเพียงเท่ำที่จำเป็ นตำมกรอบวัตถุประสงค์ หรื อ
เพื่อประโยชน์ที่มีควำมเกี่ยวข้ องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม โดยต้ องแจ้ งให้ เจ้ ำของข้ อมูลทรำบก่อน หรื อ ในขณะ
เก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลถึงรำยละเอียดต่อไปนี ้
3.1 วัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวม
3.2 ข้ อมูลส่วนบุคคลที่ทำกำรเก็บรวบรวม
3.3 กรณีที่เจ้ ำของข้ อมูลต้ องให้ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปฏิบตั ิตำมกฎหมำยหรื อสัญญำ หรื อ เพื่อเข้ ำทำสัญญำ โดยต้ องแจ้ ง
ถึงผลกระทบที่เป็ นไปได้ จำกกำรไม่ให้ ข้อมูลส่วนบุคคลให้ เจ้ ำของข้ อมูลทรำบด้ วย
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3.4 ประเภทของบุคคลหรื อหน่วยงำน ซึง่ ข้ อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอำจถูกเปิ ดเผย
3.5 สิทธิของเจ้ ำของข้ อมูล
4. การใช้ หรือการเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
กำรใช้ หรื อกำรเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล ให้ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์หรื อเป็ นกำรจำเป็ นเพื่อประโยชน์ที่มีควำมเกี่ยวข้ อง
โดยตรงกับวัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวม และต้ องได้ รับควำมยินยอมจำกเจ้ ำของข้ อมูล ที่ให้ ไว้ ก่อนหรื อในขณะนัน้ เว้ นแต่ใน
กรณีดงั ต่อไปนี ้ไม่ต้องขอควำมยินยอม
4.1 เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับกำรวำงแผน หรื อ กำรสถิติ หรื อ สำมะโนต่ำงๆของหน่วยงำนรัฐ
4.2 เพื่อป้องกัน หรื อ ระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำยหรื อสุขภำพของบุคคล
4.3 เป็ นข้ อมูลสำธำรณะโดยชอบด้ วยกฎหมำย
4.4 เพื่อประโยชน์แก่กำรสืบสวนสอบสวนของพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่ตำมกฎหมำย หรื อ ในกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีของศำล
4.5 เป็ นกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยกำหนด หรื อ ตำมคำสัง่ ศำล
5. คุณภาพของข้ อมูลส่ วนบุคคล
คุณภำพของข้ อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมนันต้
้ องถูกต้ อง เป็ นปั จจุบนั ทันสมัย สมบูรณ์ และไม่ก่อให้ เกิดควำมเข้ ำใจ
ผิด เว้ นแต่จะมีกฎหมำยกำหนดไว้ เป็ นอย่ำงอื่น
6. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
เพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมลับ และควำมปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคล บริ ษัทฯได้ มีมำตรกำร ดังนี ้
6.1 กำหนดสิทธิในกำรเข้ ำถึง กำรใช้ กำรเปิ ดเผย กำรประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกำรแสดง หรื อ ยืนยันตัวบุคคล
ผู้เข้ ำถึงหรื อใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล ตำมแนวนโยบำยของบริ ษัทฯอย่ำงเคร่งครัด
6.2 ในกำรส่งหรื อ โอนข้ อ มูลไปยังต่ำงประเทศ รวมถึ งกำรนำข้ อมูลส่วนบุคคลไปเก็ บ บนฐำนข้ อ มูลในระบบอื่น ซึ่งผู้
ให้ บริ กำรรับโอนข้ อมูลหรื อบริ กำรเก็บรักษำข้ อมูลอยูต่ ่ำงประเทศ ประเทศปลำยทำงที่เก็บรักษำข้ อมูลต้ องมีมำตรกำร
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่ำหรื อดีกว่ำมำตรกำรตำมนโยบำยนี ้
6.3 ในกรณีที่มีกำรฝ่ ำฝื นมำตรกำรกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยของบริ ษัทฯ จนเป็ นเหตุให้ มีกำรละเมิดข้ อมูลส่วนบุคคล
หรื อ ข้ อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลสูส่ ำธำรณะ บริ ษัทฯจะดำเนินกำรแจ้ งเจ้ ำของข้ อมูลให้ ทรำบโดยเร็ ว รวมทังแจ้
้ งแผนกำร
เยียวยำควำมเสียหำยจำกกำรละเมิดหรื อกำรรั่วไหลของข้ อมูลส่วนบุคคลสูส่ ำธำรณะ ในกรณีที่เกิดจำกควำมบกพร่อง
ของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณี ควำมเสียหำยใดๆอันเกิดจำกกำรใช้ หรื อ กำรเปิ ดเผยข้ อมูลส่วน
บุคคลต่อบุคคลที่สำม รวมถึงกำรละเลย หรื อ เพิกเฉยจำกกำรออกจำกระบบ (Log Out) ฐำนข้ อมูล หรื อ ระบบสือ่ สำร
สังคมออนไลน์ของบริ ษัทฯ โดยกำรกระทำของเจ้ ำของข้ อมูลหรื อบุคคลอื่นซึง่ ได้ รับควำมยินยอมจำกเจ้ ำของข้ อมูล
6.4 บริ ษัทฯมีกำรดำเนินกำรสอบทำน และประเมินประสิทธิภำพของระบบรักษำข้ อมูลส่วนบุคคลโดยหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน
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7. ความรับผิดชอบของบุคคล
บริ ษัทฯกำหนดให้ พนักงำนหรื อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลส่วนบุคคล ต้ องให้ ควำมสำคัญและรับผิดชอบในกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลตำมนโยบำยแนวปฏิ บัติในกำรคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลนีอ้ ย่ ำงเคร่ งครัด โดยมี
หน่วยงำน IT ทำหน้ ำที่กำกับดูแลภำพรวมตำมนโยบำยให้ เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิผล
8. สิทธิของเจ้ าของข้ อมูล
เจ้ ำของข้ อมูลมีสิทธิขอเข้ ำถึงข้ อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ขอให้ ลบหรื อทำลำยข้ อมูล ระงับกำรใช้ ชั่วครำว ตลอดจน
สิทธิในกำรขอแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อมูลให้ ถกู ต้ อง ทันสมัย และสมบูรณ์อยู่เสมอ ทังนี
้ ้ เป็ นไปตำมที่กฏหมำยที่เกี่ยวกับข้ อมูลส่วน
บุคคลกำหนด เว้ นแต่เป็ นกำรขัดแย้ งกับบทบัญ ญัติแห่งกฎหมำย กำรกระทบต่อควำมมั่นคงแห่งรำชอำณำจักร กระทบต่อ
เศรษฐกิจและกำรพำณิ ชย์ของประเทศ มีผลต่อกำรสืบสวนสอบสวนของพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่ตำมกฏหมำย หรื อ กำรพิจำรณำ
พิพำกษำคดีของศำล หรื อ กระทบต่อสิทธิเสรี ภำพของผู้อื่น โดยเจ้ ำของข้ อมูลสำมำรถติดต่อบริ ษัทได้ ที่
บริ ษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)
ที่อยู:่ 312 ถนนพระรำม 2 แขวงบำงมด เขตจอมทอง กทม. 10150
Email Address: ia@gfpt.co.th เบอร์ โทรศัพท์: 0-2473-8000
บทกาหนดโทษ
ผู้มี หน้ ำที่รับผิดชอบในกำรดำเนินงำนเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งตำมหน้ ำที่ของตน หำกละเลยหรื อละเว้ นไม่สั่ งกำร หรื อไม่
ดำเนินกำร หรื อสัง่ กำร หรื อดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในหน้ ำที่ของตน อันเป็ นกำรฝ่ ำฝื นนโยบำยและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับเรื่ อง
ข้ อมูลส่วนบุคคล จนเป็ นเหตุให้ เกิดควำมผิดพลำดทำงกฎหมำย และ/หรื อควำมเสียหำยเกิดขึ ้น ผู้นนต้
ั ้ องรับโทษทำงวินยั ตำม
ระเบียบของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯจะไม่ประณี ประนอมในควำมผิดใดๆที่ผ้ มู ีหน้ ำที่รับผิดชอบได้ กระทำขึ ้น และผู้นนต้
ั ้ องรับโทษ
ตำมควำมผิดที่เกิดขึ ้น ทังนี
้ ้ หำกควำมผิดดังกล่ำวก่อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่บริ ษัทฯ และ/หรื อบุคคลอื่นใด บริ ษัทฯอำจพิจำรณำ
ดำเนินคดีตำมกฎหมำยเพิ่มเติมต่อไป
9. การทบทวนนโยบาย
บริ ษัทฯจะทำกำรทบทวนนโยบำยนี ้อย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้ หรื อ กรณีที่กฎหมำยมีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ ไขทังนี
้ ้เพื่อควำม
เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ โดยบริ ษัทจะเปิ ดเผยนโยบำยที่ได้ มีกำรปรับปรุงล่ำสุดไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทที่ www.gfpt.co.th
นโยบำยฉบับนี ้ ให้ มีผลตังแต่
้ วันที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้ นไป
ประกำศ ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2563
- ลงนาม -

(นำยแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม)
ประธำนกรรมกำรบริ หำร

