นโยบายความปลอดภัยของข้ อมูล
กลุ่มทรูยึดมันทีจะบริ หารจัดการด้ านการรักษาข้ อมูลความเป็ นส่วนตัว และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบต่างๆ
รวมถึงควบคุมดูแลอย่างเข้ มงวดรัดกุม เพือรักษาข้ อมูลของลูกค้ าให้ ปลอดภัย มีเสถียรภาพ และโปร่งใส
1) ข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริษัทยึดมันทีจะสร้ างผลกระทบเชิงบวกต่อชีวิตของลูกค้ าและผู้คนโดยรอบด้ วยการเติมเต็มไลฟสไตล์ที
ครบวงจร โดยมีเป้าหมายหลักเพือจัดสรรสินค้ าและบริการทีตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ด้ วยเหตุนี
กลุ่มทรูจึงต้ องรวบรวมข้ อมูลลูกค้ า ให้ รับรู้และเข้ าใจผู้บริ โภคให้ ดีขนึ และสามารถนําข้ อมูลดังกล่าวไปใช้
ในการดําเนินงาน
อย่างไรก็ดี บริ ษัทตระหนักดีวา่ การปกป้องข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็ นเรืองสําคัญ และบริษัทก็เคารพ
ความเป็ นส่วนตัวของลูกค้ าเช่นกัน
จึงได้ กําหนดเป้าหมายในการบริหารจัดการข้ อมูลลูกค้ าด้ วยความ
โปร่งใส
นโยบายด้ านการรักษาข้ อมูลและด้ านความปลอดภัยของข้ อมูลจะครอบคลุมตังแต่ ช่องทางการจัดเก็บ
ข้ อมูล รูปแบบของข้ อมูลทีจัดเก็บ วัตถุประสงค์ทีบริษัทนําข้ อมูลไปใช้ การแบ่งปั นขอมูลดังกล่าวให้ กบั
บุคคลอืน ตลอดจนวิธีการทีบริษัทดําเนินการปกป้องข้ อมูลลูกค้ า ทังนี ขอบเขตของนโยบายนี มีผลบังคับ
ใช้ กบั บริ ษัทในเครื อ และบริ ษัทคูส่ ญ
ั ญาทุกบริษัทของกลุ่มทรู
ช่ องทางการจัดเก็บข้ อมูล
ข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ าทีบริ ษัทจัดเก็บ มีดงั นี



เมือลูกค้ าสมัครใช้ บริการของกลุ่มทรู
เมือลูกค้ าใช้ บริ การและเครือข่ายของกลุ่มทรู





เมือลูกค้ าติดต่อกับศูนย์บริ การลูกค้ าของกลุ่มทรู
เมือลูกค้ าตอบรับคําร้ องขอของกลุม่ ทรู
เมือลูกค้ าเข้ าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มทรู



เมือลูกค้ าใช้ สิทธิประโยชน์ตามโครงการความจงรักภักดีต่อกลุ่มทรู อาทิ True Card,
TrueYou, True point และ True Bonus
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รูปแบบของข้ อมูลทีจัดเก็บ
ข้ อมูลทีบริษัทจัดเก็บจากลูกค้ าสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 4 ประเภท ดังนี


ข้ อมูลส่วนบุคคล เช่น ชือ เลขทีบัตรประชาชน เลขทีหนังสือเดินทาง ทีอยู่ เลขทีบัญชีธนาคาร
และข้ อมูลบัตรเครดิต เลขทีอุปกรณ์สือสาร device และเลขที IP address



ข้ อมูลประวัติการใช้ งาน และเลขหมายทีใช้ ตดิ ต่อกับบริ ษัทผ่านช่องทางติดต่อต่างๆ
ศูนย์บริ การทางโทรศัพท์ และอีเมล์ รวมถึงคําถามหรือบริ การทีลูกค้ าร้ องขอ



ข้ อมูลการใช้ บริ การ เช่น เวลาและระยะเวลาทีใช้ งาน จํานวนครังทีรับสายและโทรฯ ออก เป็ น
ต้ น



ข้ อมูลสิทธิประโยชน์สําหรับลูกค้ า เช่น การใช้ สิทธิประโยชน์ในโครงการความจงรักภักดี
สินค้ าและบริการราคาพิเศษ และช่องทางพิเศษในการติดต่อสอบถามกับบริ ษัท

เช่น

การนําข้ อมูลไปใช้ งาน
 การนําข้ อมูลไปใช้ ในการดําเนินการ เช่น สร้ างออเดอร์ ลกู ค้ าและชําระเงิน การส่งมอบและ
ติดตังอุปกรณ์
 การค้ นคว้ าวิจยั ทางการตลาด เพือทําความเข้ าใจความต้ องการของลูกค้ า เพือทีจะนําไป
ออกแบบสินค้ าและบริ การให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า
 นําเสนอสินค้ า รางวัล และสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ ในรู ปแบบทีลูกค้ าสนใจ และเป็ นสิงทีเกียวข้ อง
กับลูกค้ า

การแบ่ งปั นข้ อมูลให้ บุคคลอืน
ข้ อมูลลูกค้ าโดยส่วนใหญ่จะนําไปใช้ ภายในองค์กร การนําข้ อมูลค้ าไปให้ บุคคลทีสามนัน บริ ษัทจะอนุญาต
ให้ กระทําได้ อย่างจํากัดและภายใต้ มาตรฐานการรักษาข้ อมูลความลับสูงสุด
ตัวอย่างของบุคคลทีสาม
ได้ แก่ ผู้ตรวจสอบซึงเข้ ามาตรวจสอบด้ านการเงิน และเอเจนซีวิจยั ตลาดซึงจะเข้ ามาทําการวิจยั ด้ าน
การตลาด เป็ นต้ น
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การปกป้ องข้ อมูล
บริษัทยึดมันในเรืองการปกป้องความปลอดภัยของข้ อมูลอย่างสูงสุด และมีการนํามาตรฐานต่างๆ มาใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี


นําระบบดูแลรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคทีเข้ มงวด
ในทางทีผิด



จํากัดสิทธิการเข้ าถึงระบบข้ อมูลทีเข้ มงวด และกําหนดขันตอนการขออนุมติสิทธิในการเข้ าถึง
ข้ อมูลของกับพนักงานอย่างเคร่งครัด



จัดให้ มีการลงนามรักษาความลับทุกครังก่อนอนุมตั ิให้ สิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูลลูกค้ า

เข้ ามาปกป้องการนําข้ อมูลไปใช้

บริษัทมุง่ มันในการบริ หารจัดการด้ านการปกป้องข้ อมูลลูกค้ าสูงสุด จึงได้ นํามาตรฐานในการพัฒนาและ
รักษามาตรการด้ านความปลอดภัยของข้ อมูลลูกค้ ามาใช้ และปฏิบตั ิตามแนวทางทีสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ดังกล่าว โดยบริษัทได้ รับการรับรองมาตรฐานด้ านระบบการบริ หารความปลอดภัยของข้ อมูล ISO/IEC
27001 โดยมีการตรวจสอบทังภายในและภายนอกเป็ นประจํา เพือให้ ลกู ค้ ามันใจในระบบทีมีประสิทธิภาพ
ของบริ ษัท และเชือมันได้ วา่ ข้ อมูลของลูกค้ าจะได้ รับการดูแลปกป้องจากกลุม่ ทรู
การเคารพความเป็ นส่ วนตัวของลูกค้ า
บริษัทให้ ความสําคัญอย่างมากกับการเคารพความเป็ นส่วนตัวของลูกค้ า โดยลูกค้ าสามารถเลือกทีจะไม่รับ
บริการข้ อมูลทางการตลาดได้ ทกุ ช่องทางการติดต่อ และเมือปฏิเสธการรับข้ อมูลดังกล่าว ลูกค้ าจะยังคง
ได้ รับข้ อมูลทีเกียวเนืองกับบริ การ เช่น การแจ้ งเตือนเรื องการบริ การ เช่นเดิม
2) ความปลอดภัยของข้ อมูล
บริษัทยึดมันเรื องระบบคุณภาพทีใช้ ในการบริ หารความมันคงปลอดภัยสําหรับสารสนเทศ (Information
Security Management: ISM) โดยปฏิบตั ิตามมาตรฐาน ISO 27000 อย่างเคร่งครัด ภายใต้ การกํากับดูแล
ของคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล (Information Security Steering Committee :ISSC)
โดยมีประธานคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล
ซึงประกอบด้ วยผู้บริหารทีดูแลด้ าน
Information Technology Operations และผู้บริ หารด้ าน Information Technology Development
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บริษัทมีนโยบายด้ านความปลอดภัยของข้ อมูลทีช่วยให้ การดําเนินธุรกิจและการให้ บริ การลูกค้ าของบริ ษัท
เป็ นไปอย่างมีเสถียรภาพ ซึงมีนโยบายหลักด้วยกัน 7 นโยบาย ครอบคลุมลูกค้ า ผู้รับเหมา คู่ค้าธุรกิจ ผู้
ให้ บริ การ และบริษัทในเครื อ ดังนี
1. Information Security Policy
2. Information and Classification Handling Policy
3. Information Security in Project Management Policy
4. System Access Control Policy
5. IT Law and Regulation Policy
6. Approve Encryption Method Work Instruction Policy
7. Using Production Data Work Instruction Policy
นอกจากนี บริษัทยังมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคลทีดําเนินการอย่างรัดกุมตาม
นโยบาย Information and classification handling ด้ วยการกําหนดจัดชันความลับของกลุ่มข้ อมูลใน
ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคลทีมีเสถียรภาพด้ วยกันทังหมด 4 ชัน ได้ แก่
1. Public data เป็ นชันข้ อมูลทีสามารถเผยแพร่สสู่ าธารณชน
2. Internal use data เป็ นชันข้ อมูลทีใช้ ภายในองค์กรเท่านัน
3. Confidential data เป็ นชันข้ อมูลทีใช้ ได้ ในกลุ่มคนเฉพาะกลุม่ ซึงเจ้ าของข้ อมูลเป็ นผู้กําหนดการ
เข้ าถึงข้ อมูลให้ ใช้ ได้ เฉพาะผู้เกียวข้ องเท่านัน
4. Secret data เป็ นชันข้ อมูลทีเป็ นความลับ อาทิ ฐานข้ อมูลลูกค้ าของบริ ษัททังหมด ซึงจะถูกจัดชัน
อยู่ในชันข้ อมูลกลุ่มนี
การรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ าเป็นเรื องทีพนักงานทุกคนให้ ความสําคัญ โดยการ
รักษาเป็ นความลับและไม่นําข้ อมูลไปแจกจ่ายโดยพลการ หากพนักงานคนใดไม่ปฏิบตั ิตามจะมีมาตรการ
ลงโทษตามข้ อกําหนดทีระบุไว้ ใน คุณธรรม และขอพึงปฏิบตั ิในการทํางาน (Code of conduct)
___________________________
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