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พ.ร.บ. คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล หรืือ PDPA ย่่อมาจาก Personal
Data Protection Act บทบััญญััติที่ิ ใ่� ห้้ความคุ้้ม� ครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
ของ “บุุคคลธรรมดา” ให้้สิิทธิใิ นการแก้้ไข, เข้้าถึึง หรืือแจ้้งลบข้อ้ มููลที่่ใ� ห้้
ไว้้กัับองค์์กรเป็็นต้้น และกำหนดบทบาทหน้้าที่่แ� ละบทลงโทษหากองค์์กร
ไม่่ปฏิิบััติิตาม แมกกาซีีนฉบัับนี้้�จะมาผู้้�อ่่านทุุกท่่านไปรัับฟัังข่่าวสารที่่�
น่่าสนใจเกี่่�ยวกัับระบบการทำงานด้้าน พ.ร.บ. คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วน
บุุคคล หรืือ PDPA เพื่่�อให้้ท่่านเข้า้ ใจข้อ้ มููลอย่่างชััดเจนและเป็็นแนวทาง
ในการปฏิิบััติิงานด้้าน PDPA สำหรัับหน่่วยงานของและตััวท่่านเอง

The Personal Data Protection Act , or PDPA, stands for
Personal Data Protection Act. “Individuals” have the right to
correct, access or delete information provided to the
organization, etc. and defining roles, duties and penalties if
the organization fails to comply. This magazine will come to
all readers to listen to interesting news about the working
system of the Personal Data Protection Act (PDPA) in order to
provide you with a clear understanding of the information and
a guideline for PDPA operations. for your company and
พร้้อมทั้้�งยัังสามารถติิดตามข้้อมููลข่่าวสารเกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ yourself
ด้้าน DATA CENTER ที่่�จะทำช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพภายในศููนย์์ข้้อมููล
คอมพิิวเตอร์์ของท่่าน และสามารถติิดตามเนื้้�อหาที่่�น่่าสนใจ พร้้อมทั้้�ง As well as being able to keep up with information about new
ข่่าวสารอื่่�นๆ ได้้อีีกด้้วย
technologies in the field of DATA CENTER that will help
increase the efficiency of your computer data center. and can
follow interesting content along with other news as well
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ระบบสนัับสนุุนการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล PDPA
PDPA คืือ พระราชบััญญััติคุ้ิ ม้� ครองข้อ้ มููลส่่วนบุุคคล พ.ศ.2562
PDPA ย่่อมาจาก Personal Data Protection Act B.E. 2562
(2019) เป็็นกฎหมายว่่าด้้วยการให้้สิิทธิ์์�กัับเจ้้าของข้้อมููลส่่วน
บุุคคล สร้้างมาตรฐานการรัักษาข้อ้ มููลส่่วนบุุคคลให้้ปลอดภััย และ
นำไปใช้้ให้้ถููกวััตถุุประสงค์์ตามคำยิินยอมที่่�เจ้้าของข้้อมููลส่่วน
บุุคคลอนุุญาต
ในช่่วงหลายปีีที่่�ผ่่านมา ธุุรกิิจต่่าง ๆ มีีการนำข้้อมููลส่่วนบุุคคลไปใช้้เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ทางการตลาดหรืือการวิิเคราะห์์ข้้อมููลเพื่่�อสร้้างแบบ
จำลองธุุรกิิจอย่่างแพร่่หลาย ไม่่ว่่าจะเป็็นชื่่�อ ที่่�อยู่่� ช่่องทางการติิดต่่อต่่าง ๆ พฤติิกรรมการใช้้งานเว็็บไซต์์หรืือโซเชีียลมีีเดีีย ไปจนถึึงข้้อมููล
ที่่�มีีความอ่่อนไหว เช่่น ความคิิดเห็็นทางการเมืืองหรืือข้้อมููลสุุขภาพ ซึ่่�งการนำข้้อมููลเหล่่านี้้�ไปใช้้ประโยชน์์โดยไม่่ได้้รัับความยิินยอมจาก
เจ้้าของข้้อมููล นอกจากจะก่่อให้้เกิิดความรำคาญได้้แล้้ว อาจจะทำให้้เกิิดความเสีียหายต่่อทรััพย์สิ์ นิ หรืือชีีวิิตได้้ด้ว้ ยเช่่นกััน เช่่น การที่่บริ
� ษัิ ทั
ประกัันภััยโทรหาเราซึ่่ง� เป็็นเจ้้าของข้้อมููลส่่วนบุุคคลเพื่่อ� ชัักชวนให้้ซื้้อ� ประกััน โดยที่่เ� ราไม่่ทราบว่่าบริิษัทป
ั ระกัันได้้รับั ข้้อมููลช่่องทางการติิดต่่อ
หรืือข้้อมููลธุุรกรรมทางการเงิินของเรามาได้้อย่่างไร นี่่จึ� งึ เป็็นเหตุุผลว่่าทำไมองค์์กรและหน่่วยงานต่่างๆ จึึงควรตระหนัักถึงึ ความสำคััญของ
พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 หรืือ Personal Data Protection Act (PDPA) ที่่�กำลัังจะมีีผลใช้้บัังคัับในปีี 2565 นี้้�
พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลฉบัับนี้้�ถููกเขีียนขึ้้�นเพื่่�อคุ้้�มครองสิิทธิิของประชาชนทั่่�วไป ซึ่่�งมีีฐานะเป็็นเจ้้าของข้้อมููลส่่วนบุุคคล ดัังนั้้�น
องค์์กรธุุรกิิจต่่าง ๆ ที่่�ใช้้ข้้อมููลส่่วนบุุคคลในการประกอบธุุรกิิจจึึงจำเป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�จะต้้องปฏิิบััติิตามพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
ทางบริิษัทั เอเทนติิค คอนซััลติ้้�ง จำกััด ที่่ปรึ
� กษ
ึ ากฎหมายที่่เ� ชี่่ย� วชาญด้้าน PDPA ทั้้�งในส่่วนงานของที่่ปรึ
� กษ
ึ า และแพลตฟอร์์มระบบบริิหารจััดการ
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล และสามารถนำเสนอบริิการให้้คำปรึึกษาด้้าน PDPA ได้้อย่่างตรงประเด็็นและมีีประสิิทธิิภาพมากที่่�สุุดในประเทศไทย โดยการ
ดำเนิินการที่่�สำคััญในการปฏิิบััติิงานด้้าน PDPA เบื้้�องต้้น มีีดัังนี้้�

1 2 3
การจััดทำบัันทึึกรายการกิิจกรรมการ
ประมวลผลข้้อมููลส่่วนบุุคคล (Record
of Processing Activities, RoP)

การจััดทำเอกสารทางกฎหมาย (Legal
Documents)

การประเมิินความเสี่่�ยงตามกฎหมาย
(Gap Analysis)

บริิษััท เอเทนติิค คอนซััลติ้้�ง จำกััด สามารถออกแบบกระบวนการการดำเนิินการข้้างต้้นให้้เป็็นไปตาม PDPA ได้้อย่่างสมบููรณ์์ ครบถ้้วนตาม
กฎหมาย จากประสบการณ์์ ในการเป็็นที่่ปรึ
� กษ
ึ าทางด้้าน PDPA ให้้กับั บริิษัทั ในกลุ่่ม� ธุุรกิิจต่่าง ๆ ไม่่ว่า่ จะเป็็น กลุ่่ม� ธุุรกิิจเทคโนโลยีีสารสนเทศ กลุ่่ม�
ธุุรกิิจโลจิิสติิกส์์ กลุ่่�มธุุรกิิจสื่่�อสารมวลชน กลุ่่�มธุุรกิิจสิินเชื่่�อ กลุ่่�มธุุรกิิจซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ และกลุ่่�มธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสุุขภาพ เป็็นต้้น ซึ่่�งแต่่ละ
ธุุรกิิจมีีรููปแบบการทำงานและโครงสร้้างภายในองค์์กรที่แ่� ตกต่่างกัันจึึงทำให้้ทางบริิษัทั ฯ สามารถให้้บริิการแก่่องค์์กรในภาคธุุรกิิจต่่าง ๆ ได้้อย่่าง
เหมาะสมและสอดคล้้องกัับการดำเนิินงานขององค์์กรมากที่่�สุุด
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PERSONAL DATA PROTECTION
SUPPORTING SYSTEM OF PDPA
Over the past years, many businesses have widely used personal data for marketing purpose or data analysis to create business
model. The used personal data include names, addresses, various communication channels, behaviors on the website or social
media, and also sensitive information such as political opinions or health information. Apart from disturbance, using these data
without the consent of the data subject also possibly causes damage to property or life. For example, when an insurance
company calls the personal data subject to persuade them to buy insurance, they do not know how the insurance company has
obtained their contact information or how the insurance company has obtained their financial transaction information. This is the
reason why organizations and agencies should be aware of the importance of the Personal Data Protection Act B.E.2562 or
Personal Data Protection Act (PDPA) which is coming into enforcement in 2022.
This Personal Data Protection Act was written to protect the rights of the general public as the personal data subjects. Therefore,
various business organizations that use personal data in their business operation are extremely necessary to comply with the
Personal Data Protection Act. Athentic Consulting Co, Ltd, the legal consultant specializing in PDPA both in the consultation work
and personal data management system platform, can offer the most relevant and efficient PDPA consulting services in Thailand.
The significant actions in the preliminary PDPA operations are as follows:

Record of Processing
Activities (RoP)

Legal Documents

Gap Analysis

Athentic Consulting Co, Ltd. is able to design the aforementioned process to be completely compliant with PDPA as prescribed
by law. From the experience of being the consultant in PDPA for many companies in various business groups whether the
information technology business group, logistics business group, mass communication business group, credit business group,
securities trade business group, and health-related business group, etc. Each business has different working style and
organizational structure making the company able to provide services to organizations in various business sectors appropriately
in accordance with the operation of the organization as much as possible.
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อาคารศููนย์์บริิหารจััดการเดิินรถระบบ GPS
กรมการขนส่่งทางบก

บริิษัทั ไซท์์ เพรพพาเรชั่่�น แมเนจเมนท์์ ได้้รัับความไว้้วางใจจากกรมการขนส่่งทางบก ให้เ้ ป็็นผู้้�ดำเนิินการก่่อสร้้างอาคารศููนย์์บริิหารจััดการเดิินรถ
ระบบ GPS เพื่่�อรองรัับการทำหน้้าที่่�ตรวจตรากำกัับดููแลและควบคุุมการเดิินรถให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ของการเดิินรถ กำหนดให้้รถโดยสาร
สาธารณะและรถบรรทุุกติิดตั้้�งอุุปกรณ์์เครื่่�องบัันทึึกข้อ้ มููลการเดิินทาง (GPS) เพื่่�อความปลอดภััยในการเดิินรถและนำข้้อมููลไปใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์
และมีีประสิิทธิภิ าพมากที่่สุ� ดุ กรมการขนส่่งทางบกจะทำหน้้าที่่เ� หมืือนผู้้�ให้้บริิการ GPS ต้้องเก็็บรวบรวมข้้อมููล วิิเคราะห์์ข้อ้ มููล รัักษาความปลอดภััย
ข้้อมููล และส่่งต่่อข้้อมููลไปยัังหน่่วยงานภาครััฐต่่างๆ รวมทั้้�งเป็็นศููนย์์กลางของข้้อมููลที่่�เจ้้าของรถที่่�ติิดตั้้�ง GPS สามารถเข้้าสู่่�ระบบและตรวจสอบ
ข้้อมููลการเดิินรถของตนเองได้้ โดยอาคารศููนย์์บริิหารจััดการเดิินรถระบบ GPS เป็็นอาคาร 4 ชั้้�น แบ่่งพื้้�นที่่�ชั้้�น 1 เป็็นบริิเวณรัับรองห้้องประชุุม
ระบบโสต ระบบโสตทััศน์์และประชาสััมพัันธ์์สำหรัับผู้้�ติิดต่่อ ชั้้�น 2 เป็็นพื้้�นที่่�สำนัักงานและศููนย์์คอมพิิวเตอร์์แม่่ข่่าย (Data Center) ระบบบริิหาร
จััดการเดิินรถ ชั้้�น 3 เป็็นพื้้�นที่่�ห้้องประชุุมและห้้องพััก และชั้้�น 4 เป็็นพื้้�นที่่�สำหรัับออกกำลัังกาย
Site Preparation Management Co, Ltd. has been entrusted by the Department of Land Transport to be the operator of the
construction of the GPS system management center to support the duty of monitoring, supervising and controlling the traffic
according to the objectives of the operation. Public buses and trucks are required to be equipped with travel data recorders
(GPS) to ensure safe operation and efficient use of the data. The Department of Land Transport acts like a GPS provider must
collect data, analyze data, keep data security and forward the data to various government agencies as well as being the
center of information that GPS-equipped vehicle owners can log in and check their own driving data. The GPS system
management center building is a 4-storey building, divided into space on the 1st floor as a meeting room reception area,
audiovisual system, and public relations for contact. The 2nd floor is an office space and Data Center. The 3rd floor is the
meeting room and room area and the 4th floor is the area for exercising.
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DATA CENTER WORLD

PDPA PLATFORM
แพลตฟอร์์มที่่�จะเข้้ามารองรัับความสะดวกสำหรัับการปฏิิบััติิตามกฏหมาย PDPA

เนื่่�องจากพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 หรืือ Personal Data Protection Act (PDPA) จะมีีผลบัังคัับใช้้อย่่าง
เต็็มรููปแบบในวัันที่่� 1 มิิถุุนายน 2565 นี้้� หลายองค์์กรจึึงมีีการเตรีียมความพร้้อมในการปฏิิบััติิตาม PDPA ซึ่่�งจากประสบการณ์์ที่่�ทาง
บริิษัทั เอเทนติิค คอนซััลติ้้�ง จำกััด ได้้เข้้าไปเป็็นที่่ปรึ
� กษ
ึ าด้้าน PDPA ให้้กับกลุ่่�
ั มธุุรกิิจต่่าง ๆ นั้้�น พบว่่าขั้้น� ตอนในการจััดทำเอกสารบัันทึึก
รายการกิิจกรรมการประมวลผลข้้อมููลส่่วนบุุคคล (RoP) มีีปริิมาณข้้อมููลและเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้อง และต้้องจััดการเป็็นจำนวนมากทั้้�งยััง
มีีความซัับซ้้อน นอกจากนี้้� องค์์กรยัังต้้องดำเนิินการในด้้านอื่่�น ๆ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ PDPA เช่่น การขอความยิินยอม หรืือการจััดให้้
มีีช่่องทางสำหรัับเจ้้าของข้้อมููลส่่วนบุุคคลติิดต่่อขอใช้้สิิทธิิตามกฎหมายได้้อย่่างสะดวก โดยที่่�ทางเอเทนติิค คอนซััลติ้้�ง ได้้ ให้้คำปรึึกษา
ในทางกฎหมายแก่่บริิษััทพาร์์ทเนอร์์ซึ่่�งเป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการออกแบบและพััฒนาแพลตฟอร์์ม เพื่่�อพััฒนาระบบที่่�จะเข้้ามาอำนวย
ความสะดวกให้้กัับธุุรกิิจในการปฏิิบััติิตาม PDPA โดยสามารถแบ่่งออกเป็็นระบบ 4 ระบบย่่อยดัังนี้้�

1
3

ระบบบัันทึึกกิิจกรรมการประมวลผลข้้อมููลส่่วนบุุคคล
(Record of Processing Activities, RoPA)

ระบบจัั ด การการใช้้ สิิ ท ธิิ ข องเจ้้ า ของข้้ อ มูู ล ส่่ ว นบุุคคล
(Data Subject Access Request)

2
4

ระบบจััดการความยิินยอมคุุกกี้้�และความยิินยอมของเจ้้าของ
ข้้อมููล (Cookie Consent and Consent Management)

ระบบจััดการแจ้้งเหตุุละเมิิดข้้อมููลส่่วนบุุคคล
(Incident Report)

ทั้้�ง 4 แพลตฟอร์์มที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นได้้มีีการดำเนิินการภายใต้้มาตรฐานความปลอดภััยทางเทคโนโลยีีสารสนเทศซึ่่�งเป็็นที่่�ยอมรัับกัันอย่่างแพร่่
หลายของผู้้� ให้้บริิการระบบคลาวด์์ และตามมาตรฐานด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสารที่่�จำเป็็นต่่อธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ของสำนัักงานพััฒนาธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (องค์์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร (สพฐ.) ดัังนั้้�น ผู้้� ใช้้งานระบบ
สามารถเชื่่อ� มั่่�นและไว้้วางใจได้้ว่่า แพลตฟอร์์มที่่ใ� ช้้งานนี้้�จะดำเนิินการให้้เป็็นไปตามกฎหมายพระราชบััญญััติคุ้ิ ม้� ครองข้อ้ มููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562
ของประเทศไทย และมีีความมั่่�นคงปลอดภััยทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศในระดัับสากล
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PDPA Platform As the Personal Data Protection Act B.E.2562
st

or the Personal Data Protection Act (PDPA) shall be fully effective on 1 June,
2022, many organizations are preparing to comply with PDPA. From the
experience that Athentic Consulting Co, Ltd. has been the PDPA consultant for
various business groups, it is found that the process of Record of Processing
Activities (RoP) has a large amount of information and related documents required
to be managed with complexity. The organizations also need to take other actions
to comply with the PDPA such as obtaining consent or providing channel for the
personal data subjects to contact and request to exercise their legal rights
conveniently. Athentic Consulting provides legal advice to partner companies
who are experts in platform design and development in order to develop the
system that will facilitate businesses in compliance with PDPA. It can be divided
into 4 subsystems as follows:
•
•
•
•

Record of Processing Activities (RoPA)
Cookie Consent and Consent Management
Data Subject Access Request
Incident Report

All of the aforementioned 4 platforms
are operated under the widely
accepted IT security standards of
cloud service providers and in
accordance with the information and
communication technology standards
necessary for electronic transactions
of the Electronic Transactions
Development Agency (Public Organization), Ministry of Information and
Communication Technology. Thus, the
system users can trust and be certain
that this platform can be operated in
compliance with the Personal Data
Protection Act B.E.2562 of Thailand
along with having international
information technology security.
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DATA PROTECTION OFFICER
เจ้้าหน้้าที่่�คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล

นอกจากหน้้าที่่ใ� นการจััดทำบัันทึึกรายการประมวลผลข้อ้ มููลส่่วนบุุคคล เอกสารทางกฎหมาย และหน้้าที่่อื่่� น� ใดตามกฎหมายคุ้้ม� ครองข้อ้ มููลส่่วน
บุุคคล ธุุรกิิจต่่างๆ ที่่�มีีการเก็็บรวบรวม บัันทึึก ใช้้ ส่่งต่่อข้้อมููลส่่วนบุุคคล ยัังมีีอีีกหนึ่่�งประเด็็นที่่�ต้้องพิิจารณา คืือ การแต่่งตั้้�งเจ้้าหน้้าที่่�คุ้้�มครอง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล (Data Protection Officer, DPO) ซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่�มีีหน้้าที่่�ให้้คำแนะนำ ตรวจสอบ และดำเนิินการให้้การทำงานภายในองค์์กรเป็็นไป
ตามข้้อกำหนดของ พ.ร.บ. คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562

ในปััจจุุบััน ผู้้�ที่่�จะถููกแต่่งตั้้�งให้้เป็็นเจ้้าหน้้าที่่�คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลนั้้�น อาจเป็็นบุุคคลธรรมดา คณะบุุคคล หรืือนิิติิบุุคคลก็็ ได้้ และองค์์กร
อาจตััดสิินใจเลืือกข้้อใดข้้อหนึ่่�งได้้ใน 2 กรณีีดัังนี้้�
•

ตั้้�งบุุคลากรหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ภายในองค์์กรของผู้้�ควบคุุม
ข้้อมููลหรืือผู้้�ประมวลผลข้้อมููลเอง

•

ตั้้�งบุุคคลจากภายนอกองค์์กรที่่�ถููกแต่่งตั้้�งให้้เข้้ามาเป็็น
เจ้้าหน้้าที่่�คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล

EXTERNAL DPO

Apart from the duty to record the processing of personal data, legal documents
and any other duties in accordance with the personal data protection law,
businesses that collect, record, use, transmit personal data still have to
consider another issue which is the appointment of the Data Protection Officer
(DPO) who is responsible for providing advice, auditing and implementing in the
organization corresponding with the provisions of the Personal Data Protection
Act B.E.2562.

Each option surely has advantages and
disadvantages. However, the organization should take into account the
knowledge or expertise of the person
taking the position of personal data
protection mainly. The organization
also need to consider the ‘principle of
independence’ of DPO which is
protected under the PDPA. It possibly
encounters practical problems if the
organization chooses to appoint
internal personnel as the DPO.

Currently, the person appointed as the Personal Data Protection Officer can be
an ordinary person, a group of persons or a juristic person. The organization
Athentic Consulting Co., Ltd., a legal
possibly decides to choose one of the following 2 cases:
consultant specializing in PDPA
compliance, would like to recommend
our external Data Protection Officer
Appoint personnel or officers in the organization of the
Consulting Service to help avoiding
data controller or data processor or
conflict of interest problems and
solving the problem of protection of
independence of DPO in each organization. The company’s External DPO
Appoint the third-party person of the organization as
will consist of a panel of experts on
Data Protection Officer.
personal data protection law and
information technology experts. This
enables the working group to provide
advisory, monitor the compliance with
PDPA, and coordinate with relevant
agencies effectively.

แน่่นอนว่่าในแต่่ละตััวเลืือกย่่อมมีีข้้อดีีและข้้อเสีียแตกต่่างกัันไป แต่่อย่่างไรก็็ตาม องค์์กรควรคำนึึงถึึงความรู้้�หรืือความเชี่่�ยวชาญเกี่่�ยวกัับการ
คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้้�ที่่�จะเข้้ามารัับตำแหน่่งเป็็นสำคััญ และยัังต้้องพิิจารณาเรื่่�อง ‘หลัักการความเป็็นอิิสระ’ ของ DPO ที่่�ถููกคุ้้�มครอง
ภายใต้้ PDPA ซึ่่�งอาจมีีปััญหาในการทางปฏิิบััติิ หากองค์์กรเลืือกแต่่งตั้้�งบุุคลากรภายในขึ้้�นเป็็น DPO
บริิษััท เอเทนติิค คอนซััลติ้้�ง จำกััด ที่่�ปรึึกษากฎหมายซึ่่�งเชี่่�ยวชาญด้้านการปฏิิบััติิตาม PDPA จึึงขอแนะนำบริิการที่่�ปรึึกษากฎหมายในฐานะเจ้้า
หน้้าที่่�คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล (External Data Protection Officer Consulting Service) ที่่�จะเข้้ามาช่่วยหลีีกเลี่่�ยงปััญหาการขััดกัันของผล
ประโยชน์์และแก้้ปััญหาการคุ้้�มครองความเป็็นอิิสระของ DPO ในแต่่ละองค์์กรได้้ โดยการทำงานของ External DPO ของบริิษััทฯ จะประกอบด้้วย
คณะผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านกฎหมายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลและผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ ทำให้้คณะทำงานสามารถให้้คำแนะนำ
(advisory) ตรวจสอบและติิดตามการปฏิิบัติั ติ าม PDPA (monitoring) ประสานงานกัับหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้อ้ ง (cooperating) ได้อ้ ย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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วิิกฤติิ "รััสเซีีย-ยููเครน"
ผลกระทบมากกว่่าน้้ำมััน
ความขััดแย้้งระหว่่างรััสเซีียและยููเครนที่่�เข้้าสู่่�ภาวะสงคราม ได้้สร้้างผลกระทบต่่อโลกขยายวงกว้้างมากขึ้้�น โดยผลกระทบหลัักที่่�กระทบกัับทุุก
ประเทศ คืือ สถานการณ์์ราคาน้้ำมัันดิิบในตลาดโลกที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นต่่อเนื่่�อง เศรษฐกิิจของโลกและเศรษฐกิิจไทยเจอมรสุุมลููกใหญ่่อย่่างโควิิด-19
ทำเศรษฐกิิจทั้้�งโลกหยุุดชะงัักไป2 ปีี มาปีีนี้้�แม้้ยัังมีีโควิิด-19 สายพัันธุ์์�โอมิิครอนระบาด แต่่เศรษฐกิิจก็็ยัังขัับเคลื่่�อนต่่อไปได้้ จากการที่่�ทั่่�วโลกเร่่ง
ฉีีดวััคซีีน สร้้างภููมิิคุ้้�มกัันหมุ่่� จนหลายประเทศสามารถกลัับมาใช้้ชีีวิิตเป็็นปกติิและสามารถเดิินเครื่่�องเศรษฐกิิจของตนเองไปได้้

ยัังไม่่ทันั ที่่จ� ะฟื้้น� ตััวดีี กลัับมาเจอสถานการณ์์ที่รั่� สั เซีียเปิิดศึึกสงครามกัับยูเู ครน ซึ่่ง� ไม่่ได้้กระทบ
เพีียงแค่่ 2 ประเทศแต่่กระทบเป็็นลููกโซ่่ไปยัังเศรษฐกิิจโลกทั้้�งตลาดทุุน ตลาดเงิิน ทอง และตลาด
น้้ำมััน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งทำราคาน้้ำมัันพุ่่�งกระฉููดแตะ 130 บาทต่่อดอลลาร์์ สููงสุุดในรอบ
13 ปีี ความรุุนแรงของผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจไทยขึ้้�นอยู่่�กัับระยะเวลาของความขััดแย้้งจนกว่่า
จะได้้ข้้อยุุติิ โดยจะส่่งผ่่านมายััง 3 ช่่องทางหลััก ได้้แก่่ 1. ผลกระทบต่่อการเร่่งขึ้้�นของเงิินเฟ้้อจะ
บั่่�นทอนการฟื้้น� ตััวของอุุปสงค์์ในประเทศ 2. ผลกระทบด้้านการส่่งออกจากเศรษฐกิิจยุุโรปที่่อ� าจ
ชะลอลง และ 3. ผลกระทบต่่อการท่่องเที่่�ยว โดยเฉพาะนัักท่่องเที่่�ยวจากรััสเซีียและยุุโรปตะวััน
ออกที่่อ� าจเดิินทางยากลำบากมากขึ้้�น รวมทั้้�งการอ่่อนค่่าของเงิินรููเบิิล ที่่จ� ะส่่งผลต่่อการตััดสิิน
ใจเดิินทางมาท่่องเที่่�ยว
หากความขััดแย้้งระหว่่างรััสเซีีย-ยููเครนยืืดเยื้้�อ
หนุุนให้้ราคาน้้ำมัันเพิ่่�มสููงเกิิน 100 ดอลลาร์์ฯ
ต่่อบาร์์เรลต่่อเนื่่�องตลอดทั้้�งเดืือน มีี.ค. เพีียง
1 เดืือน ก่่อนที่่�สถานการณ์์จะกลัับเข้้าสู่่�ภาวะ
ปกติิ คาดว่่าเศรษฐกิิจจะขยายตััวใกล้้เคีียงกัับ
มุุมมองเดิิมที่่� 3.8% และหากสถานการณ์์ยืืด
เยื้้�อ หนุุนราคาน้้ำมัันเพิ่่�มสููงต่่อเนื่่�องไปจนถึึง
เดืือน มิิ.ย.-ก.ค. อาจทำให้้เศรษฐกิิจปรัับลงมา
อยู่่�ที่ร่� ะดัับ 3% แต่่หากลากยาวถึึง 6 เดืือนหลััง
จากนี้้� โอกาสที่่�เศรษฐกิิจจะขยายตััวต่่ำกว่่า
3% ค่่อนข้้างสููง

ก๊๊าซธรรมชาติิ และพลัังงานทั้้�งหมดของรััสเซีีย
ขณะที่่� อัั ง กฤษประกาศจะยกเลิิ กก ารนำเข้้ า
น้้ำมัันจากรััสเซีียภายในสิ้้�นปีีนี้้� เช่่นเดีียวกัับ
ยุุ โ รปที่่� มีี แผนจะลดการนำเข้้ า พลัั ง งานจาก
รััสเซีียราว 2 ใน 3 ภายในปีีนี้้�

นอกจากจะส่่งผลโดยตรงต่่อราคาพลัังงานใน
ยุุโรปแล้้ว ยัังส่่งผลกระทบต่่อราคาพลัังงานใน
ตลาดโลกอีีกด้้วย เนื่่�องจากรััสเซีียถืือเป็็นผู้้�
ผลิิตน้้ำมัันรายใหญ่่อันั ดัับ 3 ของโลก (รองจาก
สหรััฐฯ และซาอุุดีีอาระเบีีย) ด้้วยกำลัังการผลิิต
ที่่�มากถึึง 10.5 ล้้านบาร์์เรลต่่อวััน ส่่งผลให้้
ราคาพลัั ง งานพุ่่�งสูู ง ขึ้้� น ทั่่� ว โลก หลัั ง ชาติิ ราคาน้้ำมัันดิิบในตลาดโลกให้้ดีีดตััวขึ้้น� สููงเกิิน
พัันธมิิตร NATO พยายามพุ่่�งเป้้าไปที่่�แหล่่ง 130 ดอลลาร์์ฯ ต่่อบาร์์เรลเป็็นครั้้ง� แรกในรอบ
รายได้้หลัักของรััสเซีียอย่่างการลดการนำเข้้า 13 ปีี และยัังมีีแนวโน้้มสููงขึ้้�นอย่่างต่่อ
พลัั ง งาน เนื่่� อ งจากมาตรการคว่่ำบาตรที่่�
ประกาศใช้้ ไปแล้้วในปััจจุุบันั อาจยัังไม่่เพีียงพอที่่� นอกจากนี้้� ราคาสิินค้้าเกษตรและอาหารก็็มีี
จะทำให้้รััสเซีียหยุุดรุุกรานยููเครนได้้โดยสิ้้�นเชิิง แนวโน้้มเพิ่่�มสููงขึ้้น� ต่่อเนื่่อ� ง ซึ่่ง� การถููกรุกุ รานใน
ซึ่่�งล่่าสุุดสหรััฐฯ ได้้สั่่�งห้้ามการนำเข้้าน้้ำมััน ยููเครนที่่�ยาวนานทำให้้เริ่่�มเกิิดการขาดแคลน
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อาหารในประเทศรุุนแรงขึ้้�น ส่่งผลให้้รััฐบาล
ยููเครนระงัับการส่่งออกชั่่�วคราวในกลุ่่�มเนื้้�อ
สััตว์์ ข้้าวไรย์์ ข้้าวโอ๊๊ต บััควีีท น้้ำตาล ข้้าวฟ่่าง
และเกลืือ ขณะที่่�การส่่งออกข้้าวสาลีี ข้้าวโพด
สััตว์ปี์ กี ไข่่ และน้้ำมััน จะต้้องได้้รับั อนุุญาตจาก
กระทรวงเศรษฐกิิจเท่่านั้้�น
เช่่นเดีียวกัับรัสั เซีียที่่ป� ระกาศห้้ามส่่งออกสิินค้้า
และธััญพืืชรวมกว่่า 200 ชนิิดไปจนถึึงสิ้้�นปีี
2022 ซึ่่�งหากความขััดแย้้งยัังคงยืืดเยื้้�อต่่อไป
นอกจากจะทำให้้ราคาสิินค้้าเกษตรที่่�สำคััญ
ปรัับตััวสููงขึ้้�นไปอีีก ยัังกดดัันต้้นทุุนสิินค้้าใน
ห่่วงโซ่่การผลิิตที่่�เกี่่�ยวข้้องในภาคเกษตร เช่่น
น้้ำมัันสำหรัับประกอบอาหาร น้้ำเชื่่อ� มข้้าวโพด
อาหารสััตว์์ และปุ๋๋�ยเคมีี ให้้ปรับตั
ั วั สููงขึ้้น� ตามอีีก
ด้้วย

THE “RUSSIA-UKRAINE” CRISIS HAS BIGGER IMPACT THAN OIL.
The conflict between Russia and Ukraine that has gone to war has made an impact on the wider world. The main impact that affects
all countries is the situation of rising crude oil prices in the world market. The world economy and Thai economy encounters the
big monsoon of COVID-19 causing the whole world economy to stop for 2 years. Until this year, even if the COVID-19 outbreak of
Omicron variant still persists, the economy can still continue to drive. The worldwide acceleration of vaccination is for building the
immune system until many countries are able to return to their normal lives and be able to operate their own economies.
While the situation is being recovered gradually, we find the new
situation where Russia opened a war with Ukraine which does not
affect only 2 countries but affects a chain to the world economy
including the capital market, monetary market, gold market and oil
market. In particular, oil prices surged to 130 baht per dollar, the
highest in 13 years.

The energy prices are soaring around the world after NATO allies try
to focus on Russia’s main source of income such as cutting energy
imports. The current sanctions may not be enough to stop Russia
from invading Ukraine entirely. Lately, the US has banned all Russian
imports of oil, natural gas and energy. Meanwhile, England announces to stop importing Russian oil by the end of this year. Europe also
plans to cut about two-thirds of its energy imports from Russia
The severity of the impact on the Thai economy depends on the within the year.
length of the conflict until a resolution is reached. It will pass through
three main channels; 1. the impact on the acceleration of inflation Apart from directly affecting energy prices in Europe, the energy
will dampen the recovery of domestic demand, 2. the impact on prices in the world market are also affected. Russia is the world’s
exports from the European economy that may slow down, and 3. the third largest oil producer (after the United States and Saudi Arabia)
impact on the travel. Especially tourists from Russia and Eastern with a production capacity of up to 10.5 million barrels per day. As
Europe, it is more difficult to travel. This includes the depreciation of a result, the price of crude oil in the world market has rebounded
the ruble that will affect the decision to travel.
above 130 dollars per barrel for the first time in 13 years and is likely to continually rise.
The prolonged conflict between Russia-Ukraine pushes oil prices
above $100 a barrel continuously throughout March. Just one month In addition, agricultural and food prices tend to continue to increase.
before the situation returns to normal, it is expected that the The long invasion in Ukraine has started to exacerbate food shorteconomy will expand close to the previous view of 3.8%. In addition, ages in the country. As a result, the Ukrainian government has
if the situation is protracted, it will make the oil prices to continue to temporarily suspended exports of meat, rye, oats, buckwheat,
rise until June-July which may cause the economy to fall to 3%. If it sugar, sorghum and salt, while exports of wheat, corn, poultry, eggs
is prolonged up to 6 months after this, the likelihood that the and oil must be authorized by the Ministry of Economy.
economy will expand below 3% is quite high.
Russia has announced a ban on exports of more than 200 kinds of
grains until the end of 2022. If the conflict continues, it does not only
cause the price of important agricultural commodities to rise further
but it also puts pressure on the cost of products in the production
chain involved in the agricultural sector, such as cooking oil, corn
syrup, animal feed and chemical fertilizers to increase accordingly.
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uโครงการสร้างศู
. c . fนย์ สร้างสรรค์
7 8 ปันน�้ำใจให้น้อง
ก้ าวเข้าสู ่ ป ี ที่ 13 ของมูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ กับ โครงการ “สร้างศู น ย์
สร้างสรรค์ ปันน�้ำใจให้น้อง” ด้วยการสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการ
เรียนรู้ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และทุนทรัพย์ ซึง่
ทางมูลนิธิ เห็นถึงความส�ำคัญเรื่องการศึกษาให้แก่เยาวชน โดยเฉพาะ
ด้านเทคโนโลยี ที่มีบทบาทส�ำคัญมากในปัจจุบัน

U.C.F. Foundation has reached its 12nd year with the project
“Building, Creating, Sharing for Children” by building
computer learning centers for schools that lacks computers
and funds. The foundation is aware of the importance of the
education for children, especially in technology.

มูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2550 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
โรงเรียนที่ขาดแคลน และขาดการสนับสนุนจากทางภาครัฐ ด้วยความ
ยึ ด มั่ น ในปณิ ธ าน ที่ต้องการเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ท� ำ ประโยชน์ แ ก่ สั ง คม
โดยเริ่มจากเยาวชนของชาติ ที่ในอนาคตจะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการ
พัฒนาประเทศ คอมพิวเตอร์จะเป็นเครือ่ งมือหนึง่ ที่จะท�ำให้เยาวชนไดม้ ี
โอกาสศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่สนใจ ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ทางมูลนิธิรู้สึก
ภาคภู มิ ใ จกั บ การเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการเปิ ด โลกทั ศ น์ ใ ห้กั บ น้ อ งๆ
สอดคลอ้ งกับพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจา้ อยูห่ วั ฯ รัชกาลที่ 10
ด้านการศึกษา ความว่า “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน”

U.C.F. established on July 6, 2007 with the objectives to
provide technology information support for education for
disadvantaged schools. In this regard, we are committed to
providing benefits to society by taking initiatives from children
which are deemed an integrated part of the country’s future.
computers are tools for them to learn and study and we are
pleased to have to give them expanding visions in accordance
with a speech by the King Rama 10 that “education must aim
to provide fundamental basis for learners”.

The UCF Foundation has donated to build a 78st Computer
ตลอดระยะเวลาที่่�ผ่่านมา มููลิินิิธ ยูู.ซีี.เอฟ ได้้ดำเนิินการสร้้างศููนย์์ Center for learning and build a learning center at 78,
คอมพิิวเตอร์์ทั้้�งสิ้้�นจำนวน 77 ศููนย์์ และเมื่่�อวัันที่่� 5 -6 มีีนาคม 2565 Baan Bangkhu School, Phuket Province. and will focus on
ได้้จััดสร้้างศููนย์์คอมพิิวเตอร์์แห่่งการเรีียนรู้้� ศููนย์์ที่่� 78 โรงเรีียนบ้้าน building a creative center for children for all 77 provinces
บางคูู จ.ภููเก็็ต
according to the goal.
ทั้งนี้หากท่านใดต้องการสนับสนุนมูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ สามารถติดต่อได้ที่
คุณชมพูนุช สุทธิธรรม กรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ หมายเลข
โทรศั พ ท์ 02-589-5820 หรื อ ดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ที่
www.ucf.or.th
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If you would like to make a support to U.C.F. Foundation,
please contact Khun Chompunutch Sutthitham, founding
director of U.C.F. Foundation at 02-589-5820 or visit
www.ucf.or.th.
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