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1. หลกัการและวตัถุประสงค์         

 บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จ  ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย มีควำมมุ่งมั่นในกำรด ำเนินกำรด้ำนกำร
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 บริษทัฯ จึงได้
จดัท ำนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) เพื่อให้กำรปฏิบติังำนของบริษทัฯ
เป็นไปตำมกฎหมำย และมำตรฐำนสำกลในกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรให้
ควำมคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของช้อมูลส่วนบุคคล และมำตรกำรในกำรบริหำรจดักำร กำรละเมิด
สิทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีประสิทธิภำพและเหมำะสม 

2. ขอบเขตการบังคบัใช้ 

 นโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal  Data Protection Policy) ตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ฉบบัน้ี มีขอบเขตกำรบงัคบัใช้ครอบคลุมกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งหมดท่ีด ำเนินกำรโดยบริษทัฯ รวมถึงบุคคลใด ๆ ซ่ึงล่วงรู้ขอ้มูลส่วนบุคคลเน่ืองจำกเก่ียวข้องกบักำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ ซ่ึงจะต้องปฏิบติัตำมนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี และตำมกรอบท่ี
กฎหมำยก ำหนด ส ำหรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดเ้ก็บรวบรวมไวก่้อนท่ีพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 ใช้บงัคบั ให้บริษทัฯ สำมำรถเก็บรวบรวมและใช้ช้อมูลส่วนบุคคลนั้นไดต่้อไปตำมวตัถุประสงค์
เดิมโดยกำรเปิดเผยและกำรด ำเนินกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่กำรเก็บรวบรวมและกำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคลขำ้งตน้ให้ปฏิบติั
ตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
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3. ค าจ ากดัความ 

 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมำยควำมว่ำ นโยบำย ท่ีบริษทัฯ จดัท ำเพื่อแจง้ให้เจำ้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลทรำบถึงกำรประมวลผลขอ้มูลของบริษทั และรำยละเอียดต่ำง ๆ ตำมท่ีพระรำชบญัญติัคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดก้  ำหนดไว ้ 

ข้อมูลส่วนบุคคล หมำยควำมว่ำ ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท ำให้สำมำรถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่ว่ำ "ทำงตรง" 
หรือ "ทำงออ้ม" แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพำะ 

ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ีความอ่อนไหว (Sensitive data) หมำยควำมวำ่ ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัเช้ือชำติเผำ่พนัธ์ุ 
ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเช่ือในลทัธิ ศำสนำหรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวติั  อำชญำกรรม 
ขอ้มูลสุขภำพ ควำมพิกำร ขอ้มูลสหภำพแรงงำน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภำพ หรือขอ้มูล อ่ืนใดซ่ึงกระทบ
ต่อเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในท ำนองเดียวกนัตำมท่ีคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วน บุคคลประกำศก ำหนด 

การประมวลผล หมำยควำมวำ่ กำรเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) หมำยควำมวำ่ บุคคลธรรมดำซ่ึงเป็นเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) หมำยควำมว่ำ บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนซ่ึงมีอ ำนำจหน้ำท่ี
ตดัสินใจเก่ียวกบักำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) หมำยควำมวำ่ บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงด ำเนินกำรเก่ียวกบั
กำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตำมค ำสั่งหรือในนำมของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี 
บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีด ำเนินกำรดงักล่ำวไม่เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

คุกกี ้(cookies) หมำยควำมว่ำ ไฟล์คอมพิวเตอร์ขนำตเล็ก ท่ีจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลชัว่ครำวท่ีจ ำเป็นลงใน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรติดต่อส่ือสำรซ่ึงจะมีผล
ในขณะท่ีเขำ้ใชง้ำนระบบเวบ็ไชตเ์ท่ำนั้น 
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4. บทบาทและหน้าที่ความรับผดิชอบ 

4.1 บทบำทและหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของบริษทัฯ ตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
ในกรณีท่ีบริษทัฯ เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล หรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
 

 

บทบาท หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล  จัดให้มีมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยท่ีเหมำะสมเพื่อ

ป้องกัน กำรสูญหำย กำรเข้ำถึง กำรใช้ กำรเปล่ียนแปลง กำร
แกไ้ข หรือกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอ ำนำจหรือโดย
ขดัต่อกฎหมำย รวมถึงทบทวนมำตรกำรดังกล่ำวเม่ือมีควำม
จ ำเป็น หรือเม่ือเทคโนโลยเีปล่ียนแปลงไป 

 ด ำเนินกำรเพื่อป้องกันไม่ให้ผูรั้บข้อมูลส่วนบุคคลท่ีไม่ใช่ผู ้
ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่
มีอ ำนำจหรือโดยขดัต่อกฎหมำย 

 จดัให้มีระบบกำรตรวจสอบเพื่อด ำเนินกำรลบหรือท ำลำยขอ้มูล
ส่วนบุคคลตำมท่ีพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 ก ำหนด 

 แจง้เหตุกำรละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลแก่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทรำบโดย
ไม่ชกัชำ้ 

 บนัทึกรำยกำรตำมท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 จัดให้มีข้อตกลงกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระหว่ำงผู ้
ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลและผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใน
กรณีท่ีมีกำรมอบหมำยกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู ้
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

 แจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัเจำ้หน้ำท่ีคุ ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลสถำนท่ี
ติดต่อและวิ ธีกำรติดต่อให้ เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลและ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทรำบ 

 จดัให้มีและสนับสนุนกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของเจำ้หน้ำท่ีคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล 
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บทบาท หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
 

 ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลตำมค ำสั่งท่ีไดรั้บจำกผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลเท่ำนั้นเวน้
แต่ค ำสั่งนั้นขดัต่อกฎหมำยหรือบทบญัญติัในกำรคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลตำมพระรำชบญัญติัคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 

 จัดให้มีมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยท่ีเหมำะสมเพื่อ
ป้องกนักำรสูญหำย กำรเขำ้ถึง กำรใชก้ำรเปล่ียนแปลง กำรแกไ้ข 
หรือกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอ ำนำจหรือโดยขดัต่อ
กฎหมำย 

 แจง้เหตุละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลแก่ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 
 จดัท ำและเก็บรักษำบนัทึกรำยกำรกิจกรรมกำรประมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคล 
 แจ้งข้อมูลเก่ียวกับเจ้ำหน้ำท่ีคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสถำนท่ี

ติดต่อ และวธีิกำรติดต่อใหเ้จำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลและส ำนกังำน
คณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทรำบ 

 จดัให้มีและสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ีคุ้มครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล 

4.2 บทบำทและหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของผูบ้ริหำร เจำ้หน้ำท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและพนกังำนของ
บริษทัฯ 
 

บทบำท หนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบ 
ผูบ้ริหำร  ปฏิบติั สอบทำน และติดตำมกำรปฏิบติังำนของพนักงำน ให้

เป็นไปตำมนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเก่ียวกับกำร
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอยำ่งเคร่งครัด 

พนกังำน   ปฏิบติัตำมนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอยำ่งเคร่งครัด 
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บทบำท หนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบ 
เจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  ใหค้  ำแนะน ำ บริหำรจดักำร และตรวจสอบกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบั

กำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญติั
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 รำยงำนไปยงัผูบ้ริหำรสูงสุด เม่ือมีปัญหำในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 
 ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับส ำนักงำนคณะกรรมกำร

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  
 แจ้ง เห ตุของกำรละ เ มิดข้อ มู ล ส่ วน บุคคลแ ก่ส ำนัก ง ำน

คณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและเจำ้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลโดยไม่ชกัชำ้ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัฯก ำหนดโดยไม่ขดัต่อ
กฎหมำย 

 จดัท ำและทบทวนนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
 รักษำควำมลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีตนล่วงรู้หรือไดม้ำเน่ืองจำก 

กำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 
 ปฏิบติัหนำ้ท่ีหรือภำรกิจอ่ืนโดยไม่ขดัต่อกฎหมำย 

 

 

5. การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษทัฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ขอ้มูลเฉพำะบุคคล ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตส่วนตวั
หรือควำมสนใจส่วนบุคคล ขอ้มูลทำงกำรเงิน ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหว โดยมีแหล่งท่ีมำ และ
หลกักำรในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล ตงัต่อไปน้ี 

 5.1 แหล่งท่ีมำของขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัฯ อำจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจำก 2 ช่องทำง ดงัน้ี 
  5.1.1 เก็บรวบรวมโดยตรงจำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น กำรเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลจำก
กำรกรอกขอ้มูลส่วนบุคคลผำ่นแบบฟอร์มกำรสมคัรงำน สมคัรใชบ้ริกำรทั้งในรูปแบบกระดำษและรูปแบบ
ออนไลน์ กำรตอบแบบสอบถำม (Survey) ของบริษทัฯ หรือกำรเขำ้ใช้งำนระบบเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ผ่ำน
คุกก้ี (Cookies) 
  5.1.2 เก็บรวบรวมจำกแหล่งอ่ืนท่ีไม่ใช่จำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น กำรสืบคน้
ขอ้มูลส่วนบุคคลผ่ำนระบบเวบ็ไชต์ หรือกำรสอบถำมจำกบุคคลท่ีสำม โดยบริษทัฯ จะแจง้ให้เจำ้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลทรำบโดยไม่ชกัชำ้ แต่ตอ้งไม่เกินสำมสิบวนันบัแต่วนัท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจำก
แหล่งดงักล่ำว รวมถึงจะด ำเนินกำรขอควำมยนิยอมในกำรเก็บ 
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รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวจำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เวน้แต่กรณีท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งขอควำม
ยนิยอมหรือแจง้เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตำมฐำนท่ีกฎหมำยก ำหนด 

ทั้งน้ี บริษทัฯ จะท ำกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล ดงัน้ี 
 ช่ือ – นำมสกุล หรือช่ือเล่น 
 เลขประจ ำตวัประชำชน, เลขหนังสือเดินทำง, เลขบตัรประกันสังคม, เลขใบอนุญำตขับข่ี, เลข

ประจ ำตวัผูเ้สียภำษี, เลขบญัชีธนำคำร, เลขบตัรเครดิต (กำรเก็บเป็นภำพส ำเนำบตัรประชำชนหรือ
ส ำเนำบตัรอ่ืนๆ ท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีกล่ำวมำย่อมสำมำรถใช้ระบุตวับุคคลไดโ้ดยตวัมนัเอง จึงถือ
เป็นขอ้มูลส่วนบุคคล) หรือเอกสำรรำชกำรอ่ืนๆท่ีสำมำรถระบุตวัตนได ้

 ท่ีอยู,่ อีเมล,์ เลขโทรศพัท ์
 ขอ้มูลอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ เช่น IP address, MAC address, Cookie ID 
 ขอ้มูลทำงชีวมิติ (Biometric)  เช่น รูปภำพใบหน้ำ, ลำยน้ิวมือ, ฟิล์มเอกซเรย,์ ขอ้มูลสแกนม่ำนตำ, 

ขอ้มูลอตัลกัษณ์เสียง, ขอ้มูลพนัธุกรรม 
 ขอ้มูลระบุทรัพยสิ์นของบุคคล เช่น ทะเบียนรถยนต,์ โฉนดท่ีดิน 
 ขอ้มูลอ่อนไหว เช่น ขอ้มูลศำสนำ, ขอ้มูลสุขภำพ, ขอ้มูลประวติัอำชญำกรรม หรือขอ้มูลอ่อนไหวอ่ืน

ตำมท่ี พรบ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนด 
 ขอ้มูลสนทนำผำ่นระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 ขอ้มูลท่ีเก่ียวเน่ืองกับระบบคอมพิวเตอร์ เช่น Username , Password หรืออ่ืนๆท่ีใช้ผ่ำนระบบ

คอมพิวเตอร์ 
 ขอ้มูลภำพ วดีีทศัน์ กลอ้งวงจรปิด 
 ขอ้มูลท่ีสำมำรถเช่ือมโยงไปยงัตวับุคคลได ้เช่น วนัเกิดและสถำนท่ีเกิด, เช้ือชำติ, สัญชำติ, น ้ ำหนกั, 

ส่วนสูง, ขอ้มูลต ำแหน่งท่ีอยู ่(Location) , ขอ้มูลกำรแพทย,์ ขอ้มูลกำรศึกษำ, ขอ้มูลทำงกำรเงิน, ขอ้มูล
กำรจำ้งงำน 

 ขอ้มูลหมำยเลขอำ้งอิงท่ีเก็บไวใ้นไมโครฟิล์ม แมไ้ม่สำมำถระบุไปถึงตวับุคคลได ้แต่หำกใช้ร่วมกบั
ระบบดชันีขอ้มูลอีกระบบหน่ึงก็จะสำมำรถระบุไปถึงตวับุคคลได ้ดงันั้นขอ้มูลในไมโครฟิร์มจึงเป็น
ขอ้มูลส่วนบุคคล 

 ขอ้มูลกำรประเมินผลกำรท ำงำนหรือควำมเห็นของนำยจำ้งต่อกำรท ำงำนของลูกจำ้ง 
 ขอ้มูลบนัทึกต่ำงๆ ท่ีใชติ้ดตำมตรวจสอบกิจกรรมต่ำงๆ ของบุคคล เช่น log file 
 ขอ้มูลท่ีสำมำรถใชใ้นกำรคน้หำขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนในอินเทอร์เน็ต 
 ขอ้มูลต ำแหน่งอุปกรณ์ระบบ GPS 
 ขอ้มูลเก่ียวกบักำรส ำรวจทำงกำรตลำด : ขอ้มูลวเิครำะห์สถิติทำงกำรตลำดของเจำ้ของขอ้มูล 
 ขอ้มูลประวติักำรท ำงำน : สถำนะวชิำชีพ ต ำแหน่งงำน 
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5.2 หลกักำรในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 
  5.2.1 บริษทัฯ จะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ เท่ำนั้น ทั้งน้ี 
บริษทัฯ อำจมีวตัถุประสงคใ์นกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีแตกต่ำงกนัไปตำมแต่กรณี เช่น 

 เพื่อกำรเขำ้ท ำสัญญำและปฏิบติัตำมสัญญำระหวำ่งบริษทัฯ กบัเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
 เพื่อยนืยนัตวัตนหรือตรวจสอบบุคคลก่อนจะใหบ้ริกำรหรือเขำ้ท ำสัญญำกบับริษทัฯ 
 เพื่อตอบค ำถำมและใหค้วำมช่วยเหลือแก่ลูกคำ้ 
 เพื่อพฒันำและปรับปรุงผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ใหต้อบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้มำกยิง่ข้ึน 
 เพื่อให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ กำรบริกำร หรือประชำสัมพนัธ์ทำงกำรตลำดผ่ำนทำงช่องทำงกำร

ติดต่อท่ีไดรั้บจำกลูกคำ้ 
 เพื่อกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ อำทิ กำรจดัเก็บขอ้มูลเพื่อใชใ้น

กำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย กำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคำ้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกำรปฏิบติั
ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 

 เพื่อให้ขอ้มูลแก่หน่วยงำนรำชกำรตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด หรือ ตำมท่ีหน่วยงำนของรัฐร้องขอ อำทิ 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ หรือ
ส ำนกังำนป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรตรวจสอบต่ำงๆ กำรวิเครำะห์และจดัท ำเอกสำรตำมค ำร้องขอของหน่วยงำน 
หรือองคก์รอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งหรืออำจเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ อำทิ ธนำคำรแห่งประเทศ
ไทย 

 เพื่อประโยชนใ์นกำรบริหำรจดักำรภำยในของบริษทัฯ เช่น เพื่อกำรจ่ำยเงินเดือนและค่ำตอบแทนต่ำง 
ๆ แก่พนกังำน ลูกจำ้ง และผูฝึ้กหดังำนของบริษทัฯ เพื่อกำรเขำ้ท ำสัญญำจำ้งแรงงำนกบับริษทัเพื่อกำร
บริหำรจดักำรบุคลำกรภำยในของบริษทั และกำรมอบสวสัดิกำรแก่พนกังำน ลูกจำ้งของบริษทัฯ 

  5.2.2 ในกรณีเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบติัตำมกฎหมำยหรือ
สัญญำหรือมีควำมจ ำเป็นตอ้งให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อเขำ้ท ำสัญญำ หรือตอ้งให้ขอ้มูลดว้ยประกำรอ่ืนใดหำก
เจำ้ของขอ้มูลไม่ใหข้อ้มูลเช่นวำ่นั้น อำจส่งผลให้ธุรกรรมหรือกิจกรรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจำ้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลถูกระงบั หรือหยดุลงชัว่ครำว จนกวำ่บริษทัฯจะไดรั้บขอ้มูลของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี เน่ืองจำก
บริษทัฯ ไม่สำมำรถประมวลผลขอ้มูลเหล่ำนั้นได ้หรือ กฎหมำยก ำหนดห้ำมมิให้มีกำรด ำเนินธุรกรรมหรือ
กิจกรรมนั้นอีกต่อไป เป็นตน้ 
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  5.2.3 บริษทัฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเท่ำท่ีจ  ำเป็นตำมวตัถุประสงค์อนัชอบด้วย
กฎหมำยท่ีไดแ้จง้เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไวก่้อนหรือในขณะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล โดยบริษทัฯ จะ
ขอควำมยินยอมโดยชดัแจง้จำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อน หรือในขณะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเวน้
แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี บริษทัฯ สำมำรถเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลไดโ้ดยไม่ตอ้งขอควำมยนิยอม 

1. เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์เก่ียวกับกำรจดัท ำเอกสำรประวติัศำสตร์หรือจดหมำยเหตุ เพื่อ
ประโยชน์สำธำรณะ หรือท่ีเก่ียวกบักำรศึกษำวิจยัหรือสถิติ โดยบริษทัฯจะจดัให้มีมำตรกำร
ป้องกนัเหมำะสม เพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

2. เพื่อป้องกนั หรือระงบัอนัตรำยต่อชีวติ ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล 
3. เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อปฏิบัติตำมสัญญำซ่ึงเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญำหรือเพื่อ

ด ำเนินกำรตำมค ำขอของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนเขำ้ท ำสัญญำ 
4. เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อปฏิบติัหน้ำท่ีในกำรด ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะหรือปฏิบติั

หนำ้ท่ีในกำรใชอ้ ำนำจรัฐท่ีไดม้อบหมำยใหแ้ก่บริษทัฯ 
5. เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของบริษทัฯ หรือของบุคคลหรือนิติ

บุคคลอ่ืน เวน้แต่ประโยชน์ดงักล่ำวมีควำมส ำคญัน้อยกว่ำสิทธิขั้นพื้นฐำนในขอ้มูลส่วน
บุคคลของ เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

6. เพื่อปฏิบติัตำมกฎหมำย เช่น พระรำชบญัญติักำรประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ.2559 
ประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชย ์หรือประมวลกฎหมำยอำญำ เป็นตน้ 

  5.2.4 กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหว บริษทัฯจะตอ้งขอควำมยินยอม
โดยชัดแจ้งจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน หรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหว
ดงักล่ำว ตำมหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก ำหนดโดยไม่ขดัต่อกฎหมำย 
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6. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
  
 กำรใช้และกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ มีวตัถุประสงค์และหลักกำรด ำเนินกำรท่ี
สอดคลอ้งตำมขอ้ 5.2 หลกักำรในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล โดยบริษทัฯ อำจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
เท่ำท่ีจ  ำเป็นใหแ้ก่หน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอกภำยใตค้วำมยนิยอมของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น เวน้แต่จะ
ได้กระท ำภำยในกรอบท่ีกฎหมำยให้อ ำนำจไว ้ทั้งน้ี ขอ้มูลส่วนบุคคลอำจถูกเปิดเผยให้แก่บุคคลภำยนอก 
องคก์ร หรือหน่วยงำนของรัฐ ดงัต่อไปน้ี 

1. บริษทัในเครือ หรือบริษทัในกลุ่ม 
2. คู่สัญญำ ผูใ้หบ้ริกำร และพนัธมิตรทำงธุรกิจของบริษทัฯ เช่น บริษทัในกลุ่มธุรกิจประกนัภยั 
3. ผูแ้ทนจ ำหน่ำย 
4. หน่วยงำนซ่ึงด ำเนินงำนดำ้นขอ้มูลเครดิต 
5. ธนำคำร 
6. หน่วยงำนของรัฐซ่ึงมีอ ำนำจหนำ้ท่ีตำมกฎหมำย เช่น ส ำนกังำนป้องกนัและปรำบปรำมกำร

ฟอกเงิน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพติด ส ำนกังำนประกนัสังคม กรมสรรพำกร กรม
บงัคบัคดี ศำล 

7. หน่วยงำน  หรือ องค์กรอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งหรืออำจเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ อำทิ 
ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

 
 
 

7. ระยะเวลาในการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
 
บริษทัฯ จะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลตำมระยะเวลำดงัต่อไปน้ี 
7.1 ตำมระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนดเก่ียวกับกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลไวโ้ดยเฉพำะ เช่น 

พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ.2542
พระรำชบญัญติัวำ่ตวัยกำรกระท ำควำมผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ประมวลรัษฎำกร  

7.2 ในกรณีท่ีกฎหมำยไม่ใดก้  ำหนดระยะเวลำในกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลไวโ้ดยเฉพำะ บริษทัฯ 
จะก ำหนดระยะเวลำในกำรจดัเก็บตำมควำมจ ำเป็นท่ีเหมำะสมในกำรปฏิบติังำนของบริษทัฯ 

เม่ือพนัระยะเวลำกำรเก็บรักษำดงักล่ำว บริษทัฯ จะด ำเนินกำรลบ ท ำลำย หรือท ำให้ขอ้มูลส่วนบุคคล
เป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้
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8. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ 
  
 ในกรณีท่ีบริษทัฯ ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่ำงประเทศ บริษทัฯ จะด ำเนินกำรเพื่อให้มัน่ใจ
วำ่ประเทศปลำยทำงดงักล่ำวมีมำตรฐำนกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ อยำ่งไรก็ดี ในกรณีท่ีประเทศ
ปลำยทำงไม่มีมำตรฐำนกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ กำรส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำว
จะตอ้งเป็นไปตำมขอ้ยกเวน้ตำมหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก ำหนดโดยไม่ขดัต่อกฎหมำย 
 

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
  
 นโยบำยน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนเพื่อท ำใหเ้จำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมัน่ใจวำ่สำมำรถกำรใชสิ้ทธิดงัต่อไปน้ีท่ีมีอยู่
ตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได ้

1. สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอม (right to withdraw consent): เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมี
สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเจำ้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลไดใ้หค้วำมยนิยอมกบับริษทัฯได ้ตลอดระยะเวลำท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลอยูก่บับริษทัฯ 

2. สิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล (right of access): เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิในกำร
เขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลและขอให้บริษทัฯ ท ำส ำเนำขอ้มูลส่วน
บุคคลดงักล่ำวรวมถึงขอใหบ้ริษทัฯ เปิดเผยกำรไดม้ำซ่ึงขอ้มูลส่วน 

3. บุคคลท่ีเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ไดใ้ห้ควำมยินยอมต่อบริษทัฯ ให้แก่เจำ้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลได ้

4. สิทธิในกำรแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลให้ถูกตอ้ง (right to rectification): เจำ้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลมีสิทธิในกำรขอใหบ้ริษทัฯ แกไ้ขขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือ เพิ่มเติมขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์ 

5. สิทธิในกำรลบขอ้มูลส่วนบุคคล (right to erasure): เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิในกำร
ขอใหบ้ริษทัฯ ท ำกำรลบขอ้มูลของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ยเหตุบำงประกำรได ้

6. สิทธิในกำรระงบักำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): เจำ้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลมมีสิทธิในกำรระงบักำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ยเหตุ
บำงประกำรได ้

7. สิทธิในกำรให้โอนยำ้ยขอ้มูลส่วนบุคคล (right to data portability): เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล
มีสิทธิในกำรโอนยำ้ยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีให้ไวก้บับริษทัฯ ไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล
รำยอ่ืน หรือ ตวัเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเองดว้ยเหตุบำงประกำรได ้
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8. สิทธิในกำรคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (right to object): เจำ้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลมีสิทธิในกำรคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล
ดว้ยเหตุบำงประกำรได ้
 

 อย่ำงไรก็ดี บริษทัฯ อำจปฏิเสธกำรใช้สิทธิดังกล่ำวข้ำงต้นของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตำม
หลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัฯก ำหนด โดยไม่ขดัต่อกฎหมำย บริษทัฯ จะจดัให้มีช่องทำงเพื่อให้เจำ้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลสำมำรถติดต่อมำยงับริษทัฯ ผำ่นช่องทำงกำรติดต่อท่ีระบุไวใ้นนโยบำยฉบบัน้ี เพื่อด ำเนินกำรยื่นค ำร้อง
ขอด ำเนินกำรตำมสิทธิขำ้งตน้ได ้ในกรณีท่ีบริษทัฯ ปฏิเสธค ำร้องขอขำ้งตน้ บริษทัฯ จะแจง้เหตุผลของกำร
ปฏิเสธให้เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทรำบ เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมกำรคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีท่ีบริษทัฯ ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล พนกังำนหรือ ผูรั้บจำ้งของบริษทัฝ่ำฝืนไม่
ปฏิบติัตำมพระรำชบญัญติัคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือประกำศท่ีออกตำมพระรำชบญัญติั
ดงักล่ำว 
 

10. การรักษาความปลอดภยัส าหรับข้อมูลส่วนบุคคล 
  
 บริษทัฯ ก ำหนดให้มีมำตรกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเหมำะสม เพื่อ
ป้องกนักำรสูญหำย กำรเขำ้ถึง กำรใช ้กำรเปล่ียนแปลง กำรแกใ้ข หรือกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่มี
อ ำนำจหรือโดยขดัต่อกฎหมำย ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบำยและวิธีปฏิบติัดำ้นควำมมัน่คงปลอดภยัสำรสนเทศ
ของบริษทัฯ ในกรณีท่ีบริษทัฯ ไดว้ำ่จำ้งหน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอกให้ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะก ำหนดให้หน่วยงำนหรือ
บุคคลภำยนอกดงักล่ำว เก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็นควำมลบั และรักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูลส่วน
บุคคลดงักล่ำวรวมถึงป้องกนัมิให้น ำขอ้มูลส่วนบุคคลไปเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย เพื่อกำรอ่ืนใดท่ีไม่
เป็นไปตำมขอบเขตกำรวำ่จำ้ง หรือขดัต่อกฎหมำย 
 

11. การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย 
 
 บริษทัฯ จะจดัให้มีกำรทบทวนและปรับปรุงนโยบำยฉบบัน้ีอย่ำงน้อยปีละหน่ึงคร้ัง หรือเม่ือเกิด
เหตุกำรณ์เปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อนโยบำยอยำ่งมีนยัส ำคญั 
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12. ช่องทางการตดิต่อ 
 

รำยละเอียดผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 
ช่ือ:   บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) 
สถำนท่ีติดต่อ:  เลขท่ี 700/331 หมู่ 6 ต ำบลดอนหวัฬ่อ 
   อ ำเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 
ช่องทำงกำรติดต่อ:  โทร.038-468300 

  https://www.apcs.co.th 
 

 
รำยละเอียดเจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) 
สถำนท่ีติดต่อ:  เลขท่ี 700/331 หมู่ 6 ต ำบลดอนหวัฬ่อ 
   อ ำเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 
ช่องทำงกำรติดต่อ:  โทร.038-468300 #179 
   Email:subin@asiaprecision.com  
 
ประกำศน้ีมีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 3 พฤษภำคม 2564     
 

          ผูอ้นุมติั............................................................ 
       (นำยอภิชำติ  กำรุณกรสกุล) 
                     ประธำนกรรมกำรบริหำร 


