ประกาศที่ 3/2565
เรื่อง การกำกับดูแลด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Management Governance)
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
------------------------------------------------------------------------ตามที่ บริษัทได้มุ่งดำเนินการพัฒนาการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 และกำหนดคณะทำงานเตรียมความพร้อมเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อให้ระบบการดำเนิน งานของบริษัท สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้ง
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี ดังที่บริษัทให้ความสำคัญเสมอมา บริษัทจึงประกาศการกำกับดูแลด้านการ
จัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Management Governance) ดังนี้
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer, DPO) รับผิดชอบในการตรวจสอบการ
ดำเนินงานของบริษัท การประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการรับเรื่อง
ร้องเรียนหรือประเด็นสอบถามจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทิ่บริษัทเกี่ยวข้อง
คณะกรรมการการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Management Committee, PMC) รับผิดชอบ
ในการกำหนดแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การประสานความร่วมมือและดำเนินการร่วมกับฝ่ายงานต่างๆ
และพนักงาน และการสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าหน้าที่บริหารเพื่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Management Officer, PMO) รับผิดชอบ
ในการวางแผน ดำเนินการ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ
บริษัท รวมทั้งการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลมอบหมาย
ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดให้มีการเผยแพร่ช่องทางการติดต่อสื่อสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล
ส่วนบุคคลอย่างเป็นทางการทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tris.co.th)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
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คำสั่งที่ 7/2565
เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบตั ิหน้าที่ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
------------------------------------------------------------------------เนื ่ องด้ ว ยบริ ษ ั ท ได้ ป ระกาศการกำกั บ ดู แ ลด้ า นการจั ด การข้ อมู ล ส่ ว นบุ คคล (Privacy Management
Governance) แล้วนั้น เพื่อให้เกิดความสอดคล้องตามแนวทางดังกล่าว กรรมการผู้จัดการจึงเห็นควรกำหนดให้
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
1. นายอรรณพ ดำรงพาณิชกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Data Protection Officer, DPO) มีหน้าที่ดังนี้
- ให้คำแนะนำแก่บริษัทรวมทั้งพนักงานและผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
- ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งพนักงานและผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่มีปัญหา
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทรวมทั้งพนักงานและผู้เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
- รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนล่วงรู้หรือได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
2. คณะกรรมการการจั ด การข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ( Privacy Management Committee, PMC)
ประกอบด้วย
นายสมพร จิตเป็นธม

กรรมการผู้จัดการ

ประธานคณะกรรมการ

นายสรรเสริญ สงวนศักดิ์

รองกรรมการผู้จัดการ

กรรมการ

นางสาวอารี โควาวิสารัช

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส กรรมการ

นายจตุพิธ ทองประสิทธิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

กรรมการ

ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

มีหน้าที่ดังนี้
- กำหนดกรอบการดำเนินการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องตามนโยบายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- กำหนดแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ประสานความร่วมมือดำเนินการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับฝ่ายงานต่างๆ และพนักงาน
- สนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- กำกับการดำเนินการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการรายงานผลการดำเนินการของเจ้าหน้าที่
บริหารเพื่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งอาจให้ข้อเสนอแนะและมอบหมายการดำเนินการ
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม
- นำเสนอรายงานการดำเนินการที่สำคัญต่อคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง (Executive Management
Committee, EMC)
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3. ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่บริหารเพื่อการจัดการข้อมูล
ส่วนบุคคล (Privacy Management Officer, PMO) มีหน้าที่ดังนี้
- วางแผนและดำเนินการตามกรอบการดำเนินการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการ
การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
- นำเสนอแนวทางและการดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทให้กับคณะกรรมการการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
- ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ให้กับ
คณะกรรมการการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
- ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลมอบหมาย
ทั้งนี้ให้ยกเลิกคณะทำงานเตรียมความพร้อมเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection
Steering Team, PPT) ที่ได้มีการกำหนดและมีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ตามคำสั่งที่
4/2564 ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างสมบูรณ์แล้ว
ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
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