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“สทิธิสว่นบคุคล: 

หลกักฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบั

สทิธิสว่นบคุคลและเทคโนโลยดิีจทิลั”

(กรณีศึกษาความคุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคล)

นายชยธวชั อติแพทย ์

นบ., นบ.ท., MIBA

นายกสมาคมส่งเสรมิทรพัยส์นิทางปญัญาแห่งประเทศไทย

ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นกฎหมาย กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

เคา้โครงคาํบรรยาย

บทนํา

กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัสทิธิสว่นบคุคลและเทคโนโลยดิีจทิลั

ความสอดคลอ้งของกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัสทิธิสว่น

บคุคลและเทคโนโลยดิีจทิลั

กรณีศึกษาที่เป็น Best Practice ดา้นการละเมิดสทิธิสว่นบคุคล
สถานการณ์ที่เกดิข้ึนจรงิของการละเมิดสทิธิสว่นบคุคล

แนวทางแกไ้ขที่สาเรจ็และ / หรอืไม่สาเรจ็

ตอบขอ้ซกัถาม ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ
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นิยาม

▪ “ขอ้มูลข่าวสารสว่นบคุคล” (กฎ) น. ขอ้มลูขา่วสารเกี่ยวกบัสิง่เฉพาะตวัของ

บคุคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงนิ ประวตัสุิขภาพ ประวตัอิาชญากรรม หรอื

ประวตักิารทาํงาน. (พจนานุกรม ราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๕)

▪ “ขอ้มูลสว่นบคุคล” หมายความวา่ ขอ้มลูเกี่ยวกบับคุคลซึง่ทาํใหส้ามารถระบตุวั

บคุคลนัน้ไดไ้มว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม แต่ไมร่วมถงึขอ้มลูของผูถ้งึแก่กรรม

โดยเฉพาะ (ร่าง พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. .... มาตรา ๖)

DIGITAL TECH. REVOLUTION
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Four Primary Categories on 
Cyber Security Threats:

AccessSnooping, Eavesdropping, Interception.

(การเข้าถึง  สอดแนม, แอบฟัง, ดักจับข้อมูล)

Modification Change, insertions, modifications.

(เปลี่ยนแปลง  แก้ไข, นําเข้า, ดัดแปลง)

Denial of Service Bombarding with monstrous flow of data.

(ก่อให้เกิดการปฏิเสธการให้บริการ  ระดมส่งข้อมูลจํานวนมหาศาลเข้าจนเครื่องหยุดการประมวลผล)

Repudiationmasquerading and denying an event.

(การไม่ยอมรับ การปลอมตัว และปฏิเสธการทํากิจกรรม)

“สร้างความเชื่อม่ัน”

กฎหมาย / ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดจิิทลั
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การคุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคล

ภายใตก้ฎหมายระหว่างประเทศ
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กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง

▪ EU’s Data Protection Directive (1995 Directive 95/46/EC ) 

▪ REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the 
protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such 
data.

▪ Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of 
natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the 
prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and 
on the free movement of such data, and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA

▪ General Data Protection Regulation (GDPR)  effective 25 May 2018

▪ International understanding and co-operation in combating cybercrime, including action taken by the United 
Nations, the OECD, the European Union and the G8

▪ Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Data Flows of Personal Data (1980-2013) ของ 
(OECD : The Organization for Economic Cooperation and Development)

OECD’s Guidelines Governing the Protection of Privacy and 
Transborder Data Flows of Personal Data

กรอบในการคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล
1) หลักข้อจํากัดในการเก็บรวบรวม ข้อมูลในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นต้องชอบด้วยกฎหมายและต้องใช้วิธีการท่ีเป็น

ธรรมและเหมาะสม โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นต้องให้เจ้าของข้อมูล รู้เห็น รับรู้ หรือ ได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูล

2) หลักคุณภาพของข้อมูล ข้อมูลที่เก็บรวบรวมนั้นต้องเก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กําหนดขึ้นว่า“จะนําไปใช้ทํา
อะไร” และเป็นไปตามอํานาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานของหน่วยงานตามที่กฎหมาย กําหนด 
นอกจากน้ันข้อมูลดังกล่าวจะต้องถูกต้องสมบูรณ์ หรือทําให้เป็นปัจจุบันหรือทันสมัยอยู่เสมอ

3) หลักการกําหนดวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ ต้องกําหนดวัตถุประสงค์ว่าข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมนั้น เก็บรวมรวม
ไปเพ่ืออะไร พร้อมทั้ง กําหนดระยะเวลาที่เก็บรวบรวมหรือรักษาข้อมูลนั้นตลอดจนกรณีที่จําเป็นต้องมีการ
เปล่ียนแปลง วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่นว่านั้น ไว้ให้ชัดเจน

4) หลักข้อจํากัดในการนําไปใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะต้องไม่มีการเปิดเผย ทําให้มี หรือปรากฏในลักษณะอ่ืนใด ซึ่ง
ไม่ได้กําหนดไว้โดยชัดแจ้งในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 
หรือโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
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OECD’s Guidelines Governing the Protection of Privacy and 
Transborder Data Flows of Personal Data 

5) หลักการรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูล จะต้องมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมลู
ส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกันความเสีย่งภัยใดๆ ท่ีอาจจะทําให้ข้อมูลน้ันสูญหาย เข้าถึง ทําลาย ใช้ 
ดัดแปลงแกไ้ข หรือเปิดเผยโดยมิชอบ

6) หลักการเปิดเผยข้อมูล ควรมีการประกาศนโยบายฯ ให้ทราบโดยทั่วกนั หากมีการปรับปรุงแกไ้ข หรือ
พัฒนาแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัตท่ีิเกีย่วกับข้อมลูสว่นบคุคล ก็ควรเปิดเผยหรือประกาศไว้ให้ชัดเจน 
รวมท้ังให้ข้อมลูใดๆ ท่ีสามารถระบุเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐผูใ้ห้บริการ ท่ีอยู่ผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบคุคล 
ด้วย

7) หลักการมีส่วนร่วมของบุคคล ให้บุคคลซ่ึงเป็นเจา้ของข้อมลูได้รับแจง้หรือยืนยันจากหน่วยงานของรัฐท่ี
เก็บรวบรวมหรือจดัเกบ็ข้อมูลทราบว่า “หน่วยงานของรัฐน้ันๆ ได้รวบรวมข้อมูลหรือจดัเกบ็ข้อมลูสว่น
บุคคลดังกล่าวหรือไม ่ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม”

8) หลักความรับผิดชอบ ผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคลตอ้งปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบตัิในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

การคุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคล

ภายใตก้ฎหมายไทย
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ปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชน มาตรา ๑๒

“บุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามอาํเภอใจในความ

เป็นส่วนตวั ครอบครวั ที่อยู่อาศยั หรือการสื่อสาร 

หรือจะถูกลบหลู่เกยีรติยศและช่ือเสยีงไม่ได ้ทุกคน

มีสทิธิที่จะไดร้บัความคุม้ครองทางกฎหมายต่อการ

แทรกแซงสทิธหิรือการลบหลู่ดงักล่าวนัน้”

“มาตรามาตรา ๒๖ การตรากฎหมายที่มผีลเป็นการจาํกดัสทิธหิรือ

เสรีภาพของบุคคลตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขที่บญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญ ใน

กรณีที่รฐัธรรมนูญมไิดบ้ญัญตัเิง่ือนไขไว ้กฎหมายดงักล่าวตอ้งไม่ขดัต่อ

หลกันิตธิรรม ไม่เพ่ิมภาระหรือจาํกดัสทิธหิรือเสรีภาพของบุคคลเกนิ

สมควรแก่เหตุและจะกระทบต่อศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษยข์องบุคคลมไิด ้

รวมทัง้ตอ้งระบุเหตุผลความจาํเป็นในการจาํกดัสทิธแิละเสรีภาพไวด้ว้ย

กฎหมายตามวรรคหน่ึง ตอ้งมผีลใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไป ไม่มุ่ง

หมายใหใ้ชบ้งัคบัแก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการ

เจาะจง”

รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.๒๕๖๐

17

18



3/6/2019

10

รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.๒๕๖๐

“มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมสีทิธใินความเป็นอยู่สว่นตวั 

เกยีรตยิศ ช่ือเสยีง และครอบครวั 

การกระทาํอนัเป็นการละเมดิหรือกระทบต่อสทิธขิองบุคคล

ตามวรรคหน่ึง หรือการนําขอ้มูลสว่นบุคคลไปใชป้ระโยชนไ์ม่ว่า

ในทางใด ๆ จะกระทาํมไิด ้เวน้แต่โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญตัิ

แห่งกฎหมายที่ตราข้ึนเพียงเท่าที่จาํเป็นเพ่ือประโยชนส์าธารณะ”

และ

“มาตรา ๓๓ บุคคลย่อมมเีสรีภาพในเคหสถาน

การเขา้ไปในเคหสถานโดยปราศจากความยนิยอมของ

ผูค้รอบครอง หรือการคน้เคหสถาน หรือที่รโหฐานจะกระทาํ

มไิด ้เวน้แต่มคีาํส ัง่หรือหมายของศาลหรือมเีหตุอย่างอื่น

ตามที่กฎหมายบญัญตั”ิ

รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.๒๕๖๐
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“มาตรามาตรา ๓๖ บุคคลย่อมมเีสรีภาพในการ

ตดิต่อสือ่สารถึงกนัไม่ว่าในทางใด ๆ การตรวจ การกกั หรือ

การเปิดเผยขอ้มูลที่บุคคลสือ่สารถึงกนั รวมทัง้การกระทาํ

ดว้ยประการใด ๆ เพ่ือใหล่้วงรูห้รือไดม้าซ่ึงขอ้มูลที่บุคคล

สือ่สารถึงกนัจะกระทาํมไิด ้เวน้แต่มคีาํส ัง่หรือหมายของศาล

หรือมเีหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบญัญตั”ิ

รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.๒๕๖๐

ประมวลกฎหมายอาญา 
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พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

“ขอ้มูลข่าวสารสว่นบคุคล” หมายความวา่ ขอ้มลูขา่วสารเกี่ยวกบัสิง่เฉพาะตวั

ของบคุคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงนิ ประวตัสุิขภาพ ประวตัอิาชญากรรม 

หรอืประวตักิารทาํงาน บรรดาทีม่ชีื่อของผูน้ ัน้ หรอืมเีลขหมาย รหสั หรอืสิง่

บอกลกัษณะอืน่ทีท่าํใหรู้ต้วัผูน้ ัน้ได ้เช่น ลายพมิพน้ิ์วมอื แผ่นบนัทกึลกัษณะ

เสยีงของคนหรอืรูปถา่ย และใหห้มายความรวมถงึขอ้มลูขา่วสารเกี่ยวกบัสิง่

เฉพาะตวัของผูท้ีถ่งึแก่กรรมแลว้ดว้ย

พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
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พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
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พ.ร.บ. การประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์

พ.ศ. ๒๕๕๑

การคุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคลตาม พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

พ.ศ. 2544

▪พระราชกฤษฎกีากาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการทาํ

ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสภ์าครฐั พ.ศ. 2549

มาตรา ๖ “ในกรณีทีห่น่วยงานของรฐัมกีารรวบรวม จดัเก็บ ใช ้

หรอืเผยแพร่ขอ้มลู หรอื ขอ้เทจ็จรงิทีท่าํใหส้ามารถระบตุวับคุคล 

ไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้ม ใหห้น่วยงานของรฐัจดัทาํแนวนโยบาย

และแนวปฏบิตัใินการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล” 
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พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และวิธกีารในการทําธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ภาครฐั 
พ.ศ.๒๕๔๙

▪ ระบบเอกสารและรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ <3> 

▪ กระบวนการพิจารณาทางปกครองโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ <4>

▪ การจัดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ  <5> ถึง <7>

▪ บทเฉพาะกาล กําหนดแนวทางออกหลักเกณฑ์และวิธีการ เฉพาะของ
หน่วยงานของรัฐต่างๆ <8>
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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์เรื่อง แนวนโยบายและแนว

ปฏบิตัใินการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคลของหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2553

▪ สว่นที่ 1 : นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคล  กรอบในการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคล 8
ประการตาม OECD

▪ สว่นที่ 2 : แนวปฏบิตัใินการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคล แนวปฏบิตัติอ้งแสดงถงึขัน้ตอนและ

วิธีการดาํเนินการเพื่อใหบ้คุลากรซ่ึงเป็นผูป้ฏบิตัสิามารถปฏบิตัิไดอ้ย่างถูกตอ้ง

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

▪ กําหนดวิธีการแบบปลอดภัยมีสามระดับ <4> ถึง <5>
(๑) ระดับเคร่งครัด
(๒) ระดับกลาง
(๓) ระดับพ้ืนฐาน

▪ อํานาจในการประกาศกําหนดประเภทของธุรกรรมฯ ท่ีต้องใช้วิธีการแบบปลอดภัย 
โดยคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ <6>

▪ หลักเกณฑ์สําหรับมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัย <7> ถึง <10>

▪ การกํากับดูแลโดยคณะกรรมการฯ <11> <12>
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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง รายชื่อหน่วยงานหรือองคกร หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรท่ีถือเป็น
โครงสร้างพ้ืนฐานสําคัญของประเทศซ่ึงต้องกระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยใน
ระดับเคร่งครัด พ.ศ. ๒๕๕๙

▪ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามร้อยหกสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
▪ (ประกาศ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับสิงหาคม ๒๕๖๐)
▪ ให้หน่วยงานหรือองคกร หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรท่ี
มีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสําคัญ
ของประเทศซ่ึงต้องกระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับ
เคร่งครัดตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการ
ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
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ตวัอย่างงานวจิยั 

“การละเมิดความเป็นสว่นตวัออนไลน์ในสงัคมไทย พ.ศ. 2556” ของเครอืข่ายพลเมืองเน็ต

ขอ้เสนอแนะ 

จากผลการศึกษา “การละเมิดความเป็นสว่นตวัออนไลน์ในสงัคมไทย พ.ศ. 2556”

ของเครอืข่ายพลเมืองเน็ต (๒๕๕๖)

▪ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการออกพระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคล

 

จากขอ้มลูในรายงาน จะเหน็ไดว้า่สถานการณก์ารละเมดิความเป็นส่วนตวัมแีนวโนม้รุนแรง

และขยายตวัมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกจิ ขณะทีย่งัไมม่กีฎหมาย

และกระบวนการทีเ่หมาะสมในการป้องกนัและจดัการกบัปญัหาทีเ่กดิขึ้น หน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง เช่น กระทรวงเทคโนโลยกีารสือ่สารและสารสนเทศ สานกังานคณะกรรมการ

กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิสานกังาน

คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค สานกังานคณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ 

คณะกรรมการปฏรูิปกฎหมาย รฐัสภา จงึควรเร่งพจิารณาออกกฎหมายน้ีโดยเรว็
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ทีม่า: กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม (ชื่อเดมิกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร) 

รา่ง

พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคล

พ.ศ. ....

(รอประกาศใชใ้นราชกจิจานุเบกษา)

37

38



3/6/2019

20

39

40



3/6/2019

21

41

42



3/6/2019

22

Case Study 1.

กระทรวงสาธารณสขุประเทศสงิคโปรป์ระกาศข่าวการร ัว่ไหลของขอ้มูลสว่นตวัผูป่้วย HIV 14,200 ราย

ในวนัที่ 28 มกราคม 2562 กระทรวงสาธารณะสขุ (Ministry of Health หรอื MOH) ประเทศสงิคโปรไ์ดอ้อกประกาศ
แจง้การร ัว่ไหลของขอ้มูลสว่นตวัของผูต้ิดเช้ือ HIV ที่ไดร้บัการตรวจวนิิจฉยัจนถงึเดือนมกราคม 2556 จาํนวน 14,200 ราย และ

รายช่ือผูต้ิดต่อของผูป่้วยอกี 2,400 ราย ขอ้มูลเหลา่นั้นถกูถอืครองโดยผูท้ี่ไม่มีอาํนาจเกี่ยวขอ้งและไดถู้กเผยแพร่อย่างผิดกฎหมาย

ทางออนไลน ์กรณีน้ีถอืเป็นเหตกุารณ์ละเมิดขอ้มูล (data breach) ทางระบบการใหบ้รกิารทางการแพทยท์ี่มีความรา้ยแรง
เทียบเท่ากบัเหตกุารณ์ภยัคกุคามทางไซเบอร ์SingHealth ที่เกดิข้ึนระหว่างเดือนมิถนุายนถงึกรกฎาคมเมื่อปีที่แลว้ ซ่ึงสง่ผลให ้

เกดิการเขา้ถงึเวชระเบียนคนไขก้ว่า 1.5 ลา้นคนอย่างผิดกฎหมาย คณะกรรมการการไต่สวนไดถู้กจดัต ัง้ข้ึนในทนัทีและผลการไต่

สวนคร ัง้นั้นเพิง่ถกูเปิดเผยเมื่อช่วงตน้เดือนมกราคมท่ีผ่านมา 

▪ https://pages.healthcareitnews.com/20190212-HITN-APAC-TH4-1HIVLeaked.html

▪ https://www.straitstimes.com/singapore/singapores-privacy-watchdog-fines-ihis-750000-singhealth-
250000-for-data-breach

Case Study 2.

การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยสารจองตั๋วเคร่ืองบินทางอิเล็กทรอนิกส์
In January 2019, Amadeus became aware of potential unauthorized and unlawful 
activity within its independent distributor in India, Resbird Technologies Private 
Limited (”RTPL”).

A forensic investigation was immediately launched. It determined that there had been 
no unauthorized access to the system but found that an employee of the distributor, with 
legitimate access rights to the Amadeus system, had abused her position and illegally 
extracted certain information from a number of passenger name records. 

The employee illegally transferred this information to an unauthorized third party, 
WorldSIM India, which markets mobile phone sim cards. As a result of this, some 
travelers may have received calls or e-mails from WorldSIM. 

https://corporate.amadeus.com/en/newsroom/statement-february-2019
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