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การคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบุ้คุ้คุ้ลการคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบุ้คุ้คุ้ล

ในทางปฏิิบุัติิส่ำาหรับุผูู้�ประกอบุวิชาชีพบุัญชี ในทางปฏิิบุัติิส่ำาหรับุผูู้�ประกอบุวิชาชีพบุัญชี 

ชั่่�วโมงพั่ฒนาความรู้้�ต่่อเน่�อง(CPD) ชั่่�วโมงพั่ฒนาความรู้้�ต่่อเน่�อง(CPD) 

สำหรู้่บผู้้�สอบบ่ญชั่่รู้่บและผู้้�ทำบ่ญชั่่สำหรู้่บผู้้�สอบบ่ญชั่่รู้่บและผู้้�ทำบ่ญชั่่

น่บเป็็นด้�านอ่�น ๆ 6 ชั่่�วโมงน่บเป็็นด้�านอ่�น ๆ 6 ชั่่�วโมง

วัันพุุธที่่� 21 กัันยายน 2565 เวัลา 9.00-16.30 น. 

จััดอบรมออนไลน์ผ่่าน Microsoft Teams

ส่ภาวิชาชีพบัุญชีเล็งเห็นคุ้วามส่ำาคัุ้ญและ

ผู้ลกระทบุข้องพระราชบัุญญัติิคุ้้�มคุ้รอง

ข้�อมลูส่ว่นบุคุ้้คุ้ล พ.ศ. 2562 ที�มผีู้ลบัุงคุ้บัุ

ใช�แล�วตัิ�งแติ่วันที� 1 มิถุ้นายน พ.ศ. 2565 

ติ่อผูู้�ประกอบุวิชาชีพบุัญชีที�เข้�าข้่ายเป็น 

ผูู้�คุ้วบุคุ้้มข้�อมูลส่่วนบุ้คุ้คุ้ลหรือผูู้�ประมวล

ผู้ลข้�อมูลส่่วนบุ้คุ้คุ้ล ส่ภาวิชาชีพบุัญชี 

จึึงจึัดให�มีโคุ้รงการอบุรมส่ัมมนาในหัวข้�อ 

“การคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบุ้คุ้คุ้ลในทาง

ปฏิิบุัติิส่ำาหรับุผูู้�ประกอบุวิชาชีพบุัญชี” 

เพ่อช่วยให�ผูู้�ประกอบุวิชาชีพบัุญชีและ

ผูู้�ที�เกี�ยวข้�องมีคุ้วามรู�คุ้วามเข้�าใจึที�เพิ�ม

มากข้ึ�นในการที�จึะปฏิิบัุติิติามกฎหมายฉบัุบุ

นี�อย่างมีประส่ิทธิิผู้ลและประสิ่ทธิิภาพ 

โดยคุ้ำานึงถึุงหลักการบุริหารจึัดการคุ้วาม

เส่ี�ยงและการคุ้วบุคุ้้มที�ดีข้องข้�อมูลส่่วน

บุ้คุ้คุ้ลที�ผูู้�ประกอบุวิชาชีพบัุญชีใช�ในการ

ดำาเนินงานและประกอบุธ้ิรกิจึ เช่น ข้�อมูล

ลูกคุ้�า คูุ้่คุ้�า พนักงาน และอ่น ๆ รวมทั�ง 

ติระหนักถุึงประโยชน์ที�จึะได�นอกเหนือ 

จึากการปฏิิบุัติิติามกฎหมายฉบุับุนี�ด�วย  

  วัติถุ้ประส่งคุ้์

เพ่ื่�อให้้เข้้าใจภาพื่รวมและห้ลักการที่่�สำคััญข้องพื่ระราชบััญญัติิคั้้มคัรองข้้อมูล 
ส่วนบั้คัคัล พื่.ศ. 2562 โดยเฉพื่าะในบัริบัที่ที่่�เก่�ยวข้้องกับัผูู้้ประกอบัวิชาช่พื่บััญช่ รวม
ถึึงสำนักงานบััญช่และสำนักงานสอบับััญช่ เช่น ฐานในการประมวลผู้ลข้้อมูลส่วน
บั้คัคัล ห้ลักการในการค้้ัมคัรองข้้อมูลส่วนบั้คัคัล สิที่ธิิข้องเจ้าข้องข้้อมูลส่วนบั้คัคัล 
ห้น้าที่่�คัวามรับัผิู้ดชอบัข้องผูู้้คัวบัคั้มข้้อมูลส่วนบั้คัคัล ผูู้้ประมวลผู้ลข้้อมูลส่วนบั้คัคัล 
และเจ้าห้น้าที่่�คั้้มคัรองข้้อมูลส่วนบั้คัคัล (Data Protection Officer ห้ร่อ DPO) และ

คัำสำคััญที่่�ใช้ในกฎห้มายฉบัับัน่� เช่น ข้้อมูลส่วนบั้คัคัลที่ั�วไป (General Personal Data),  ข้้อมูลส่วนบั้คัคัล 
ที่่�อ่อนไห้ว (Sensitive Personal Data) เจ้าข้องข้้อมูลส่วนบั้คัคัล (Data Subject) ผูู้้คัวบัคั้มข้้อมูล 
สว่นบ้ัคัคัล (Data Controller) ผูู้้ประมวลผู้ลข้อ้มูลสว่นบัค้ัคัล (Data Processor) รวมถึึงปัจจยัสำเรจ็ที่่�สำคัญั 
ติ่อการปฏิิบััติิติามกฎห้มายฉบัับัน่�ข้ององคั์กร 

เพื่่�อให้้ติระห้นักถึึงคัวามสำคััญข้องกฎห้มายฉบัับัน่� และผู้ลกระที่บัต่ิอผูู้้ประกอบั 
วิชาช่พื่บััญช่ ที่ั�งในม้มคัวามเส่�ยง เช่น การเส่ยช่�อเส่ยง การได้รับัโที่ษที่างปกคัรอง อาญา 
ห้ร่อแพื่่ง และประโยชน์ที่่�จะได้รับั เช่น การม่ภาพื่ลักษณ์์ที่่�ด่ในการแสดงถึึงการเคัารพื่ 
ในสิที่ธิิและเสร่ภาพื่ข้องเจ้าข้องข้้อมูลส่วนบั้คัคัล  

เพื่่�อให้้ที่ราบัถึึงกระบัวนการและข้ั�นติอนในการดำเนินการเพ่ื่�อปฏิิบััติิติามกฎห้มาย 
ฉบัับัน่� รวมถึึงกิจกรรมที่่�องค์ักรต้ิองดำเนินการและตัิวอย่างวิธิ่การที่่�อาจใช้ในการ
ดำเนนิการ โดยเฉพื่าะในบัรบิัที่ที่่�เก่�ยวข้อ้งกบััผูู้ป้ระกอบัวชิาชพ่ื่บัญัช ่รวมถึงึสำนกังาน
บัญัชแ่ละสำนักงานสอบับัญัช ่เชน่ วธิิก่ารในการประเมินข้อบัเข้ติท่ี่�กิจการเข้า้ข่้ายต้ิอง
ปฏิิบัตัิติิามกฎห้มายฉบับััน่� วธิิก่ารจดัที่ำบันัที่กึรายข้องกจิกรรมการประมวลผู้ลข้อ้มลู
ส่วนบั้คัคัล (Record of Processing Activities) และที่ะเบั่ยนข้้อมูล วิธิ่การออกแบับั

กระบัวนการและระบับัให้ร้องรบััการใชส้ทิี่ธิขิ้องเจา้ข้องข้้อมลู วธิิก่ารในการจดัที่ำนโยบัายการคั้ม้คัรองข้อ้มลู
ส่วนบั้คัคัล นโยบัายการใช้คั้กก่� มาติรการรักษาคัวามมั�นคังปลอดภัยข้องข้้อมูลส่วนบั้คัคัล ประกาศเก่�ยวกับั
คัวามเป็นส่วนติัว ข้้อติกลงการประมวลผู้ลข้้อมูลส่วนบั้คัคัล และแนวปฏิิบััติิในกรณ์่ที่่�ม่การส่งห้ร่อโอนข้้อมูล
สว่นบ้ัคัคัลไปยงัติา่งประเที่ศ วธิิก่ารในการข้อคัวามยนิยอม วธิิก่ารในการแจง้เห้ติก้ารละเมดิข้อ้มลูสว่นบัค้ัคัล 
แนวที่างการดำเนินการเม่�อถึูกร้องเร่ยนจากเจ้าข้องข้้อมูลที่่�ได้รับัคัวามเส่ยห้าย ติลอดถึึงแห้ล่งข้้อมูลอ้างอิงที่่�
น่าสนใจ  

เพื่่�อที่ราบัถึึงห้ลักการและแนวที่างในการแบ่ังห้ร่อมอบัห้มายห้น้าที่่�คัวามรับัผิู้ดชอบัในการ
คั้้มคัรองข้้อมูลส่วนบั้คัคัลข้องกิจการ  

เพื่่�อให้้ติัวอย่างและกรณ์่ศึกษาที่่� เป็นประโยชน์ติ่อการสร้างคัวามติระห้นักรู้ 
ข้องบั้คัลากรและผูู้้ที่่�เก่�ยวข้้อง ติ่อการกำห้นดกรอบัและแผู้นในการดำเนินการ 
(เช่น กรอบัการระบั้ฐานที่่�ใช้ในการประมวผู้ล กรอบัการระบั้ประเภที่ข้องข้้อมูล 
สว่นบัค้ัคัล กรอบัในการจดัเติรย่มเอกสารห้รอ่เร่�องที่่�ติอ้งดำเนนิการเพื่่�อแสดงวา่กจิการ
ได้ดำเนินการเพื่่�อคั้้มคัรองข้้อมูลส่วนบั้คัคัลติามที่่�คัวรแล้ว) ติ่อการติรวจสอบัและ
ประเมินการปฏิิบััติิติามพื่ระราชบััญญัติิคั้้มคัรองข้้อมูลส่วนบั้คัคัล พื่.ศ. 2562 รวมถึึง
ติ่อการที่ำคัวามเข้้าใจม้มมองและคัวามคัาดห้วังข้องห้น่วยงานกำกับัดูแล 



PROFILE INFORMATION

LOGIN

กรรมการ ผูู้�บุริหาร โดยเฉพาะผูู้�บุริหารข้องส่ำานักงานบุัญชี

หรือส่ำานักงานส่อบุบุัญชี นักบุัญชี ผูู้�ติรวจึส่อบุภายใน เจึ�าหน�าที�คุ้้�มคุ้รอง

ข้�อมูลส่่วนบุ้คุ้คุ้ล (DPO)  เจึ�าหน�าที�บุริหารคุ้วามเส่ี�ยง 

เจึ�าหน�าที� Compliance  นักวางระบุบุ และบุ้คุ้คุ้ลที�ส่นใจึ

หลักสู่ติรนี�เหมาะส่ำาหรับุ

ส่มาชิกส่ภาฯ 1,200 บุาท 

บุ้คุ้คุ้ลทั�วไป  1,500 บุาท 

(รวม VAT)

ชั�วโมงพัฒนาคุ้วามรู�ติ่อเนี�อง

(CPD) 

ส่ำาหรับุผูู้�ส่อบุบุัญชีรับุและผูู้�ทำาบุัญชี

นับุเป็นด�านอ่น ๆ 6 ชั�วโมง

อัติราคุ้่าอบุรม จึำานวน CPD

ส่มัคุ้รอบุรมออนไลน์ได�ที� www.tfac.or.th

เลข้ที� 133 อาคุ้ารส่ภาวิชาชีพบุัญชี ถุนนส่้ข้้มวิท 21 (อโศก) แข้วงคุ้ลองเติยเหนือ เข้ติวัฒนา กร้งเทพฯ 10110

โทร. 02 685 2500 ส่่วนปฏิิบุัติิการอบุรม (ติ่อ) 2572, 2555-2559, 2509 Email: training@tfac.or.th 

ส่่วนการเงิน (ติ่อ) 2523, 2544 E-mail : finance@tfac.or.th   

@TFAC.FAMILY

  วิทยากร   

ดร. เยาวลักษณ์์ ชาติิบุัญชาชัย  

ประธานคณะกรรมการวิิิิชาชีีพบััััญชีีด้้านการวิิางระบัับัับััััญชีี 
สภาวิิิิชาชีีพบััััญชีี ในพระบััรมราชููปถััััมภ์์ 

คุ้้ณ์โมไนย ศ้ภนิติย์ 

Manager, Risk Advisory-Regulatory & Compliance 
บััริษััท ด้ีลอยท์ ทู้ช โธมัสสุ ไชยยศ ที�ปรึกษัา จำกัด้ 

คุ้้ณ์พรส่ัณ์ห์ เชื�อพานิช 
ผูู้้อำนวิิยการด้้านกำกับััดู้แลกิจการ การบััริหารควิิามเสี�ยง
และการตรวิิจสอบััภายใน  
บััริษััท ไพร์ซวิิอเตอร์เฮ้้าส์คูเปอร ์(ประเทศไทย) จำกัด้ 

คุ้้ณ์นาฐพงศ์ นาคุ้รินทร์ 

ผูู้้อำนวิิยการฝ่่ายบััริหารควิิามเสี�ยงและกำกับััดู้แลเทคโนโลยี
สารสนเทศประจำภูมิภาคเอเซียแปซิฟิิค
บััริษััท SS&C Technologies Holdings, Inc.

คุ้้ณ์วิศร้ติ นิยมศาส่ติร์  

Business and Integration Architecture Manager 
บััริษััท เอคเซนเชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด้ 

คุ้้ณ์กำาพล ศรธินะรัติน์ 

ที�ปรึกษัาด้้านด้ิจิทัลและเจ้าหน้าที�คุ้มครองข้้อมูลส่วิินบััุคคล 
(DPO) สำนักงานคณะกรรมการกำกับััหลักทรัพย์
และตลาด้หลักทรัพย์ 

  เนื�อหาหลักสู่ติร 

 ภาพรวมและหลักการที�ส่ำาคุ้ัญข้องพระราชบัุญญัติิ 

       คุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบุ้คุ้คุ้ล พ.ศ. 2562 

 ทำาไมการคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบุ้คุ้คุ้ลจึึงส่ำาคัุ้ญติ่อ 

       ผูู้�ประกอบุวิชาชีพบุัญชี 

  กระบุวนการและข้ั�นติอนในการดำาเนินการเพอ่ปฏิบัิุติิ 

     ติามพระราชบุัญญัติิคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบุ้คุ้คุ้ล  

       พ.ศ. 2562 

 หลักการและแนวทางในการแบุ่งหรือมอบุหมาย 

     หน�าที�คุ้วามรับุผู้ิดชอบุในการคุ้้�มคุ้รองข้�อมูล 

       ส่่วนบุ้คุ้คุ้ลข้องกิจึการ 

 ติัวอย่างและกรณ์ีศึกษาที�เป็นประโยชน์ 

• กัารสร้างควัามตระหนักัร้้ของบุคลากัรและผ่้้ที่่�เก่ั�ยวัข้อง 

• กัารกัำาหนดกัรอบและแผ่นในกัารดำาเนินกัาร 

• กัารตรวัจัสอบและประเมินกัารปฏิิบัติตามพุระราชบัญญัติ 

   คุ้มครองข้อม้ลส่วันบุคคล พุ.ศ. 2562 

• มุมมอง ควัามคาดหวัังและข้อเสนอแนะของหน่วัยงาน 

   กัำากัับด้แล 

 ถุาม-ติอบุ
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