บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย

นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
( ASIA PRECISION COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES )
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1. หลักการและวัตถุประสงค์
บริ ษ ัท เอเซี ย พรี ซิ ชั่น จำกัด (มหำชน) และบริ ษ ทั ย่อ ย มี ค วำมมุ่ ง มั่นในกำรด ำเนิ นกำรด้ำ นกำร
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.2562 บริ ษทั ฯ จึงได้
จัดทำนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) เพื่อให้กำรปฏิบตั ิงำนของบริ ษทั ฯ
เป็ นไปตำมกฎหมำย และมำตรฐำนสำกลในกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์ในกำรให้
ควำมคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้ำของช้อมูลส่ วนบุคคล และมำตรกำรในกำรบริ หำรจัดกำร กำรละเมิด
สิ ทธิ ของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีประสิ ทธิ ภำพและเหมำะสม

2. ขอบเขตการบังคับใช้
นโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ตำมพระรำชบัญญัติคุม้ ครอง
ข้อมู ล ส่ วนบุ ค คล พ.ศ. 2562 ฉบับ นี้ มี ข อบเขตกำรบัง คับ ใช้ค รอบคลุ ม กำรประมวลผลข้อมู ล ส่ วนบุ ค คล
ทั้ง หมดที่ ดำเนิ นกำรโดยบริ ษ ทั ฯ รวมถึ ง บุ ค คลใด ๆ ซึ่ ง ล่ วงรู ้ ขอ้ มู ลส่ วนบุ ค คลเนื่ องจำกเกี่ ย วข้องกับ กำร
ดำเนิ นงำนของบริ ษ ทั ฯ ซึ่ ง จะต้องปฏิ บ ตั ิ ตำมนโยบำยคุ ้ม ครองข้อมู ล ส่ วนบุ คคลฉบับ นี้ และตำมกรอบที่
กฎหมำยกำหนด สำหรับข้อมูลส่ วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนที่พระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
พ.ศ. 2562 ใช้บงั คับ ให้บริ ษทั ฯ สำมำรถเก็บรวบรวมและใช้ช้อมูลส่ วนบุคคลนั้นได้ต่อไปตำมวัตถุประสงค์
เดิมโดยกำรเปิ ดเผยและกำรดำเนินกำรอื่นที่ไม่ใช่กำรเก็บรวบรวมและกำรใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลข้ำงต้นให้ปฏิบตั ิ
ตำมพระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562

หน้ำ 2/13

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย

3. คาจากัดความ
นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล หมำยควำมว่ำ นโยบำย ที่บริ ษทั ฯ จัดทำเพื่อแจ้งให้เจ้ำของข้อมูล
ส่ วนบุคคลทรำบถึ งกำรประมวลผลข้อมูลของบริ ษทั และรำยละเอียดต่ำง ๆ ตำมที่พระรำชบัญญัติคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กำหนดไว้
ข้ อมูลส่ วนบุคคล หมำยควำมว่ำ ข้อมูลเกี่ ยวกับบุคคลซึ่ งทำให้สำมำรถระบุตวั บุคคลนั้นได้ไม่ว่ำ "ทำงตรง"
หรื อ "ทำงอ้อม" แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพำะ
ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีม่ ีความอ่ อนไหว (Sensitive data) หมำยควำมว่ำ ข้อมูลส่ วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้ อชำติเผ่ำพันธุ์
ควำมคิดเห็ นทำงกำรเมือง ควำมเชื่ อในลัทธิ ศำสนำหรื อปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติ อำชญำกรรม
ข้อมูลสุ ขภำพ ควำมพิกำร ข้อมูลสหภำพแรงงำน ข้อมูลพันธุ กรรม ข้อมูลชี วภำพ หรื อข้อมูล อื่นใดซึ่ งกระทบ
ต่อเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลในทำนองเดียวกันตำมที่คณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วน บุคคลประกำศกำหนด
การประมวลผล หมำยควำมว่ำ กำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
เจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล (Data Subject) หมำยควำมว่ำ บุคคลธรรมดำซึ่ งเป็ นเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล
ผู้ควบคุ มข้ อมู ลส่ วนบุ คคล (Data Controller) หมำยควำมว่ำ บุ คคลหรื อนิ ติบุคคลอื่ นซึ่ งมี อำนำจหน้ำที่
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
ผู้ประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล (Data Processor) หมำยควำมว่ำ บุคคลหรื อนิ ติบุคคลซึ่ งดำเนิ นกำรเกี่ ยวกับ
กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลตำมคำสั่งหรื อในนำมของผูค้ วบคุ มข้อมูลส่ วนบุคคล ทั้งนี้
บุคคลหรื อนิติบุคคลที่ดำเนินกำรดังกล่ำวไม่เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล
คุกกี้ (cookies) หมำยควำมว่ำ ไฟล์คอมพิวเตอร์ ขนำตเล็ก ที่จะเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลชัว่ ครำวที่จำเป็ นลงใน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อควำมสะดวกและรวดเร็ วในกำรติดต่อสื่ อสำรซึ่ งจะมีผล
ในขณะที่เข้ำใช้งำนระบบเว็บไชต์เท่ำนั้น
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4. บทบาทและหน้ าที่ความรับผิดชอบ
4.1 บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ ตำมพระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
บทบาท
ผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล
















หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
จัด ให้ มี ม ำตรกำรรั ก ษำควำมมั่น คงปลอดภัย ที่ เ หมำะสมเพื่ อ
ป้ องกัน กำรสู ญหำย กำรเข้ำ ถึ ง กำรใช้ กำรเปลี่ ย นแปลง กำร
แก้ไข หรื อกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่มีอำนำจหรื อโดย
ขัด ต่ อ กฎหมำย รวมถึ ง ทบทวนมำตรกำรดัง กล่ ำ วเมื่ อ มี ค วำม
จำเป็ น หรื อเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป
ด ำเนิ น กำรเพื่ อ ป้ อ งกัน ไม่ ใ ห้ ผู ร้ ั บ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ ไ ม่ ใ ช่ ผู ้
ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่
มีอำนำจหรื อโดยขัดต่อกฎหมำย
จัดให้มีระบบกำรตรวจสอบเพื่อดำเนิ นกำรลบหรื อทำลำยข้อมูล
ส่ วนบุคคลตำมที่พระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.
2562 กำหนด
แจ้งเหตุกำรละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคลแก่สำนักงำนคณะกรรมกำร
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลและเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลทรำบโดย
ไม่ชกั ช้ำ
บันทึ กรำยกำรตำมที่ กำหนดในพระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมู ล
ส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562
จัด ให้ มี ข ้อ ตกลงกำรประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลระหว่ ำ งผู ้
ควบคุ มข้อมูลส่ วนบุคคลและผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลใน
กรณี ที่ มี ก ำรมอบหมำยกำรประมวลผลข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลให้ ผู ้
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
แจ้งข้อมู ลเกี่ ยวกับเจ้ำหน้ำที่ คุ ้มครองข้อมู ลส่ วนบุ คคลสถำนที่
ติ ด ต่ อ และวิ ธี ก ำรติ ด ต่ อ ให้ เ จ้ ำ ของข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลและ
สำนักงำนคณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลทรำบ
จัดให้มีและสนับสนุ นกำรปฏิ บตั ิหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่คุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคล
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บทบาท
ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล











หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
ดำเนิ นกำรเกี่ ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อมู ลส่ วน
บุคคลตำมคำสั่งที่ได้รับจำกผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลเท่ำนั้นเว้น
แต่คำสั่งนั้นขัดต่อกฎหมำยหรื อบทบัญญัติในกำรคุ ม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุ ค คลตำมพระรำชบัญญัติคุ ้มครองข้อมู ล ส่ วนบุ ค คล พ.ศ.
2562
จัด ให้ มี ม ำตรกำรรั ก ษำควำมมั่น คงปลอดภัย ที่ เ หมำะสมเพื่ อ
ป้ องกันกำรสู ญหำย กำรเข้ำถึง กำรใช้กำรเปลี่ยนแปลง กำรแก้ไข
หรื อกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่มีอำนำจหรื อโดยขัดต่อ
กฎหมำย
แจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคลแก่ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล
จัดทำและเก็บรักษำบันทึกรำยกำรกิจกรรมกำรประมวลผลข้อมูล
ส่ วนบุคคล
แจ้ง ข้อมู ล เกี่ ย วกับ เจ้ำ หน้ำ ที่ คุ ้ม ครองข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลสถำนที่
ติดต่อ และวิธีกำรติดต่อให้เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลและสำนักงำน
คณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลทรำบ
จัดให้มี และสนับสนุ นกำรปฏิ บ ัติหน้ำที่ ของเจ้ำหน้ำที่ คุ้มครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคล

4.2 บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผูบ้ ริ หำร เจ้ำหน้ำที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลและพนักงำนของ
บริ ษทั ฯ
บทบำท
ผูบ้ ริ หำร

พนักงำน

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
 ปฏิ บตั ิ สอบทำน และติ ดตำมกำรปฏิ บตั ิ งำนของพนัก งำน ให้
เป็ นไปตำมนโยบำยคุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเกี่ ย วกับ กำร
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลอย่ำงเคร่ งครัด
 ปฏิบตั ิตำมนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลอย่ำงเคร่ งครัด
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บทบำท
เจ้ำหน้ำที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล











หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ให้คำแนะนำ บริ หำรจัดกำร และตรวจสอบกำรดำเนิ นงำนเกี่ยวกับ
กำรประมวลผลข้อมู ลส่ วนบุคคลให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562
รำยงำนไปยังผูบ้ ริ หำรสู งสุ ด เมื่อมีปัญหำในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
ประสำนงำนและให้ค วำมร่ วมมื อกับ ส ำนัก งำนคณะกรรมกำร
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
แจ้ ง เหตุ ของกำรละ เมิ ด ข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลแก่ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลและเจ้ำของข้อมู ลส่ วน
บุคคลโดยไม่ชกั ช้ำตำมหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯกำหนดโดยไม่ขดั ต่อ
กฎหมำย
จัดทำและทบทวนนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
รักษำควำมลับของข้อมูลส่ วนบุคคลที่ตนล่วงรู ้หรื อได้มำเนื่องจำก
กำรปฏิบตั ิหน้ำที่
ปฏิบตั ิหน้ำที่หรื อภำรกิจอื่นโดยไม่ขดั ต่อกฎหมำย

5. การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล เช่ น ข้อมูลเฉพำะบุคคล ข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับชี วิตส่ วนตัว
หรื อควำมสนใจส่ วนบุ คคล ข้อมู ล ทำงกำรเงิ น ข้อมู ลส่ วนบุ ค คลที่ มี ควำมอ่ อนไหว โดยมี แหล่ ง ที่ ม ำ และ
หลักกำรในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล ตังต่อไปนี้
5.1 แหล่งที่มำของข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั ฯ อำจได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลจำก 2 ช่องทำง ดังนี้
5.1.1 เก็บรวบรวมโดยตรงจำกเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล เช่ น กำรเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลจำก
กำรกรอกข้อมูลส่ วนบุคคลผ่ำนแบบฟอร์ มกำรสมัครงำน สมัครใช้บริ กำรทั้งในรู ปแบบกระดำษและรู ปแบบ
ออนไลน์ กำรตอบแบบสอบถำม (Survey) ของบริ ษทั ฯ หรื อกำรเข้ำใช้งำนระบบเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ผ่ำน
คุกกี้ (Cookies)
5.1.2 เก็บรวบรวมจำกแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จำกเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลโดยตรง เช่น กำรสื บค้น
ข้อมูลส่ วนบุคคลผ่ำนระบบเว็บไชต์ หรื อกำรสอบถำมจำกบุคคลที่สำม โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้เจ้ำของข้อมูล
ส่ วนบุคคลทรำบโดยไม่ชกั ช้ำ แต่ตอ้ งไม่เกินสำมสิ บวันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลจำก
แหล่งดังกล่ำว รวมถึงจะดำเนินกำรขอควำมยินยอมในกำรเก็บ
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รวบรวมข้อมู ลส่ วนบุ คคลดังกล่ ำวจำกเจ้ำของข้อมู ลส่ วนบุคคล เว้นแต่กรณี ที่ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งขอควำม
ยินยอมหรื อแจ้งเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลตำมฐำนที่กฎหมำยกำหนด
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะทำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล ดังนี้
 ชื่ อ – นำมสกุล หรื อชื่ อเล่น
 เลขประจ ำตัว ประชำชน, เลขหนัง สื อ เดิ น ทำง, เลขบัต รประกัน สั ง คม, เลขใบอนุ ญ ำตขับ ขี่ , เลข
ประจำตัวผูเ้ สี ยภำษี, เลขบัญชี ธนำคำร, เลขบัตรเครดิ ต (กำรเก็บเป็ นภำพสำเนำบัตรประชำชนหรื อ
สำเนำบัตรอื่นๆ ที่มีขอ้ มูลส่ วนบุคคลที่กล่ำวมำย่อมสำมำรถใช้ระบุตวั บุคคลได้โดยตัวมันเอง จึงถื อ
เป็ นข้อมูลส่ วนบุคคล) หรื อเอกสำรรำชกำรอื่นๆที่สำมำรถระบุตวั ตนได้
 ที่อยู,่ อีเมล์, เลขโทรศัพท์
 ข้อมูลอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือ เช่น IP address, MAC address, Cookie ID
 ข้อมู ลทำงชี วมิ ติ (Biometric) เช่ น รู ปภำพใบหน้ำ, ลำยนิ้ วมื อ, ฟิ ล์มเอกซเรย์, ข้อมู ลสแกนม่ำนตำ,
ข้อมูลอัตลักษณ์เสี ยง, ข้อมูลพันธุกรรม
 ข้อมูลระบุทรัพย์สินของบุคคล เช่น ทะเบียนรถยนต์, โฉนดที่ดิน
 ข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลศำสนำ, ข้อมูลสุ ขภำพ, ข้อมูลประวัติอำชญำกรรม หรื อข้อมูลอ่อนไหวอื่น
ตำมที่ พรบ.คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลกำหนด
 ข้อมูลสนทนำผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์
 ข้อ มู ล ที่ เกี่ ย วเนื่ องกับ ระบบคอมพิ ว เตอร์ เช่ น Username , Password หรื อ อื่ น ๆที่ ใ ช้ผ่ำ นระบบ
คอมพิวเตอร์
 ข้อมูลภำพ วีดีทศ
ั น์ กล้องวงจรปิ ด
 ข้อมู ลที่ สำมำรถเชื่ อมโยงไปยัง ตัวบุคคลได้ เช่ น วันเกิ ดและสถำนที่ เกิ ด, เชื้ อชำติ, สัญชำติ, น้ ำหนัก,
ส่ วนสู ง, ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ (Location) , ข้อมูลกำรแพทย์, ข้อมูลกำรศึกษำ, ข้อมูลทำงกำรเงิน, ข้อมูล
กำรจ้ำงงำน
 ข้อมูลหมำยเลขอ้ำงอิ งที่เก็บไว้ในไมโครฟิ ล์ม แม้ไม่สำมำถระบุ ไปถึ งตัวบุคคลได้ แต่หำกใช้ร่วมกับ
ระบบดัชนีขอ้ มูลอีกระบบหนึ่ งก็จะสำมำรถระบุไปถึงตัวบุคคลได้ ดังนั้นข้อมูลในไมโครฟิ ร์ มจึงเป็ น
ข้อมูลส่ วนบุคคล
 ข้อมูลกำรประเมินผลกำรทำงำนหรื อควำมเห็นของนำยจ้ำงต่อกำรทำงำนของลูกจ้ำง
 ข้อมูลบันทึกต่ำงๆ ที่ใช้ติดตำมตรวจสอบกิจกรรมต่ำงๆ ของบุคคล เช่น log file
 ข้อมูลที่สำมำรถใช้ในกำรค้นหำข้อมูลส่ วนบุคคลอื่นในอินเทอร์ เน็ต
 ข้อมูลตำแหน่งอุปกรณ์ระบบ GPS
 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรสำรวจทำงกำรตลำด : ข้อมูลวิเครำะห์สถิติทำงกำรตลำดของเจ้ำของข้อมูล
 ข้อมูลประวัติกำรทำงำน : สถำนะวิชำชี พ ตำแหน่งงำน
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5.2 หลักกำรในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล
5.2.1 บริ ษทั ฯ จะเก็บข้อมู ลส่ วนบุคคลที่จำเป็ นต่อกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯ เท่ำนั้น ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ อำจมีวตั ถุประสงค์ในกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่แตกต่ำงกันไปตำมแต่กรณี เช่น
 เพื่อกำรเข้ำทำสัญญำและปฏิบต
ั ิตำมสัญญำระหว่ำงบริ ษทั ฯ กับเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล
 เพื่อยืนยันตัวตนหรื อตรวจสอบบุคคลก่อนจะให้บริ กำรหรื อเข้ำทำสัญญำกับบริ ษท
ั ฯ
 เพื่อตอบคำถำมและให้ควำมช่วยเหลือแก่ลูกค้ำ
 เพื่อพัฒนำและปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ของบริ ษท
ั ฯ ให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำมำกยิง่ ขึ้น
 เพื่อให้ข อ
้ มูลเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ กำรบริ กำร หรื อประชำสัมพันธ์ทำงกำรตลำดผ่ำนทำงช่ องทำงกำร
ติดต่อที่ได้รับจำกลูกค้ำ
 เพื่อกำรปฏิบต
ั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ อำทิ กำรจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ใน
กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย กำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ำ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของกำรปฏิบตั ิ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
 เพื่อให้ขอ
้ มูลแก่หน่ วยงำนรำชกำรตำมที่กฎหมำยกำหนด หรื อ ตำมที่หน่ วยงำนของรัฐร้องขอ อำทิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ตแห่ งชำติ สำนักงำนตำรวจแห่ งชำติ หรื อ
สำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
 เพื่อวัตถุ ประสงค์ในกำรตรวจสอบต่ำงๆ กำรวิเครำะห์และจัดทำเอกสำรตำมคำร้ องขอของหน่ วยงำน
หรื อองค์กรอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรื ออำจเกี่ยวกับกำรดำเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ อำทิ ธนำคำรแห่ งประเทศ
ไทย
 เพื่อประโยชน์ในกำรบริ หำรจัดกำรภำยในของบริ ษท
ั ฯ เช่น เพื่อกำรจ่ำยเงินเดือนและค่ำตอบแทนต่ำง
ๆ แก่พนักงำน ลูกจ้ำง และผูฝ้ ึ กหัดงำนของบริ ษทั ฯ เพื่อกำรเข้ำทำสัญญำจ้ำงแรงงำนกับบริ ษทั เพื่อกำร
บริ หำรจัดกำรบุคลำกรภำยในของบริ ษทั และกำรมอบสวัสดิกำรแก่พนักงำน ลูกจ้ำงของบริ ษทั ฯ
5.2.2 ในกรณี เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลต้องให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเพื่อปฏิบตั ิตำมกฎหมำยหรื อ
สัญญำหรื อมีควำมจำเป็ นต้องให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเพื่อเข้ำทำสัญญำ หรื อต้องให้ขอ้ มูลด้วยประกำรอื่นใดหำก
เจ้ำของข้อมูลไม่ให้ขอ้ มูลเช่นว่ำนั้น อำจส่ งผลให้ธุรกรรมหรื อกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเจ้ำของข้อมูลส่ วน
บุคคลถูกระงับ หรื อหยุดลงชัว่ ครำว จนกว่ำบริ ษทั ฯจะได้รับข้อมูลของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล ทั้งนี้ เนื่องจำก
บริ ษทั ฯ ไม่สำมำรถประมวลผลข้อมูลเหล่ำนั้นได้ หรื อ กฎหมำยกำหนดห้ำมมิให้มีกำรดำเนิ นธุ รกรรมหรื อ
กิจกรรมนั้นอีกต่อไป เป็ นต้น
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5.2.3 บริ ษทั ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมู ลส่ วนบุ คคลเท่ำที่ จำเป็ นตำมวัตถุ ประสงค์อนั ชอบด้วย
กฎหมำยที่ได้แจ้งเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลไว้ก่อนหรื อในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล โดยบริ ษทั ฯ จะ
ขอควำมยินยอมโดยชัดแจ้งจำกเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลก่อน หรื อในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลเว้น
แต่ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ บริ ษทั ฯ สำมำรถเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลได้โดยไม่ตอ้ งขอควำมยินยอม
1. เพื่อให้บ รรลุ วตั ถุ ประสงค์เกี่ ยวกับกำรจัดทำเอกสำรประวัติศำสตร์ หรื อจดหมำยเหตุ เพื่ อ
ประโยชน์สำธำรณะ หรื อที่เกี่ ยวกับกำรศึกษำวิจยั หรื อสถิติ โดยบริ ษทั ฯจะจัดให้มีมำตรกำร
ป้ องกันเหมำะสม เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภำพของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล
2. เพื่อป้ องกัน หรื อระงับอันตรำยต่อชีวติ ร่ ำงกำย หรื อสุ ขภำพของบุคคล
3. เป็ นกำรจ ำเป็ นเพื่ อ ปฏิ บ ัติ ต ำมสั ญ ญำซึ่ งเจ้ำ ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเป็ นคู่ สั ญ ญำหรื อ เพื่ อ
ดำเนินกำรตำมคำขอของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลก่อนเข้ำทำสัญญำ
4. เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อปฏิ บตั ิ หน้ำ ที่ ในกำรดำเนิ นภำรกิ จเพื่ อประโยชน์ส ำธำรณะหรื อปฏิ บตั ิ
หน้ำที่ในกำรใช้อำนำจรัฐที่ได้มอบหมำยให้แก่บริ ษทั ฯ
5. เป็ นกำรจำเป็ นเพื่ อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของบริ ษทั ฯ หรื อของบุ คคลหรื อนิ ติ
บุ คคลอื่ น เว้นแต่ป ระโยชน์ ดงั กล่ ำวมี ค วำมสำคัญน้อยกว่ำ สิ ท ธิ ข้ นั พื้ นฐำนในข้อมู ล ส่ วน
บุคคลของ เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล
6. เพื่ อปฏิ บ ตั ิ ตำมกฎหมำย เช่ น พระรำชบัญญัติก ำรประกอบธุ รกิ จข้อมู ล เครดิ ต พ.ศ.2559
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ หรื อประมวลกฎหมำยอำญำ เป็ นต้น
5.2.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมู ลส่ วนบุ คคลที่มีควำมอ่อนไหว บริ ษทั ฯจะต้องขอควำมยินยอม
โดยชัดแจ้ง จำกเจ้ำ ของข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลก่ อน หรื อขณะเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลที่ มี ค วำมอ่ อนไหว
ดังกล่ำว ตำมหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กำหนดโดยไม่ขดั ต่อกฎหมำย
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6. การใช้ และการเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
กำรใช้แ ละกำรเปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของบริ ษ ัท ฯ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์แ ละหลัก กำรด ำเนิ น กำรที่
สอดคล้องตำมข้อ 5.2 หลักกำรในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล โดยบริ ษทั ฯ อำจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
เท่ำที่จำเป็ นให้แก่หน่วยงำนหรื อบุคคลภำยนอกภำยใต้ควำมยินยอมของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น เว้นแต่จะ
ได้กระทำภำยในกรอบที่กฎหมำยให้อำนำจไว้ ทั้งนี้ ข้อมู ลส่ วนบุ คคลอำจถู กเปิ ดเผยให้แก่ บุคคลภำยนอก
องค์กร หรื อหน่วยงำนของรัฐ ดังต่อไปนี้
1. บริ ษทั ในเครื อ หรื อบริ ษทั ในกลุ่ม
2. คู่สัญญำ ผูใ้ ห้บริ กำร และพันธมิตรทำงธุ รกิจของบริ ษทั ฯ เช่น บริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจประกันภัย
3. ผูแ้ ทนจำหน่ำย
4. หน่วยงำนซึ่ งดำเนินงำนด้ำนข้อมูลเครดิต
5. ธนำคำร
6. หน่วยงำนของรัฐซึ่ งมีอำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย เช่น สำนักงำนป้ องกันและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงิ น ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุ จริ ตแห่ ง ชำติ ส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมยำเสพติด สำนักงำนประกันสังคม กรมสรรพำกร กรม
บังคับคดี ศำล
7. หน่ วยงำน หรื อ องค์กรอื่นใดที่เกี่ ยวข้องหรื ออำจเกี่ยวกับกำรดำเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ อำทิ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย

7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลตำมระยะเวลำดังต่อไปนี้
7.1 ตำมระยะเวลำที่ กฎหมำยก ำหนดเกี่ ย วกับ กำรเก็บ รั กษำข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลไว้โดยเฉพำะ เช่ น
พระรำชบัญ ญัติ ก ำรบัญ ชี พ.ศ. 2543 พระรำชบัญ ญัติ ป้ อ งกัน และปรำบปรำมกำรฟอกเงิ น พ.ศ.2542
พระรำชบัญญัติวำ่ ตัวยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ประมวลรัษฎำกร
7.2 ในกรณี ที่กฎหมำยไม่ใด้กำหนดระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลไว้โดยเฉพำะ บริ ษทั ฯ
จะกำหนดระยะเวลำในกำรจัดเก็บตำมควำมจำเป็ นที่เหมำะสมในกำรปฏิบตั ิงำนของบริ ษทั ฯ
เมื่อพันระยะเวลำกำรเก็บรักษำดังกล่ำว บริ ษทั ฯ จะดำเนิ นกำรลบ ทำลำย หรื อทำให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล
เป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลได้
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8. การส่ งหรื อโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่ างประเทศ
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่ำงประเทศ บริ ษทั ฯ จะดำเนิ นกำรเพื่อให้มนั่ ใจ
ว่ำประเทศปลำยทำงดังกล่ำวมีมำตรฐำนกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เพียงพอ อย่ำงไรก็ดี ในกรณี ที่ประเทศ
ปลำยทำงไม่มีมำตรฐำนกำรคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เพียงพอ กำรส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่ำว
จะต้องเป็ นไปตำมข้อยกเว้นตำมหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กำหนดโดยไม่ขดั ต่อกฎหมำย

9. สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
นโยบำยนี้ได้จดั ทำขึ้นเพื่อทำให้เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลมัน่ ใจว่ำสำมำรถกำรใช้สิทธิ ดงั ต่อไปนี้ ที่มีอยู่
ตำมพระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้
1. สิ ทธิ ในกำรเพิกถอนควำมยินยอม (right to withdraw consent): เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลมี
สิ ทธิ ในกำรเพิกถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่เจ้ำของข้อมูลส่ วน
บุคคลได้ให้ควำมยินยอมกับบริ ษทั ฯได้ ตลอดระยะเวลำที่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล
ส่ วนบุคคลอยูก่ บั บริ ษทั ฯ
2. สิ ทธิ ในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่ วนบุคคล (right of access): เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิ ในกำร
เข้ำถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลและขอให้บริ ษทั ฯ ทำสำเนำข้อมูลส่ วน
บุคคลดังกล่ำวรวมถึงขอให้บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยกำรได้มำซึ่ งข้อมูลส่ วน
3. บุคคลที่เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลไม่ได้ให้ควำมยินยอมต่อบริ ษทั ฯ ให้แก่เจ้ำของข้อมูลส่ วน
บุคคลได้
4. สิ ทธิ ในกำรแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): เจ้ำของข้อมูลส่ วน
บุคคลมีสิทธิในกำรขอให้บริ ษทั ฯ แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรื อ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
5. สิ ทธิ ในกำรลบข้อมูลส่ วนบุคคล (right to erasure): เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิ ในกำร
ขอให้บริ ษทั ฯ ทำกำรลบข้อมูลของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลด้วยเหตุบำงประกำรได้
6. สิ ทธิ ในกำรระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล (right to restriction of processing): เจ้ำของข้อมูล
ส่ วนบุคคลมมีสิทธิ ในกำรระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลด้วยเหตุ
บำงประกำรได้
7. สิ ทธิ ในกำรให้โอนย้ำยข้อมูลส่ วนบุคคล (right to data portability): เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล
มีสิทธิ ในกำรโอนย้ำยข้อมูลส่ วนบุคคลที่ให้ไว้กบั บริ ษทั ฯ ไปยังผูค้ วบคุ มข้อมูลส่ วนบุคคล
รำยอื่น หรื อ ตัวเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลเองด้วยเหตุบำงประกำรได้
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8. สิ ทธิ ในกำรคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล (right to object): เจ้ำของข้อมูลส่ วน
บุคคลมี สิทธิ ในกำรคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุ คคลของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุ คคล
ด้วยเหตุบำงประกำรได้
อย่ำ งไรก็ ดี บริ ษ ทั ฯ อำจปฏิ เสธกำรใช้สิ ท ธิ ดัง กล่ ำ วข้ำ งต้นของเจ้ำ ของข้อมู ล ส่ วนบุ คคลได้ตำม
หลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯกำหนด โดยไม่ขดั ต่อกฎหมำย บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีช่องทำงเพื่อให้เจ้ำของข้อมู ลส่ วน
บุคคลสำมำรถติดต่อมำยังบริ ษทั ฯ ผ่ำนช่องทำงกำรติดต่อที่ระบุไว้ในนโยบำยฉบับนี้ เพื่อดำเนิ นกำรยื่นคำร้อง
ขอดำเนินกำรตำมสิ ทธิ ขำ้ งต้นได้ ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ปฏิเสธคำร้องขอข้ำงต้น บริ ษทั ฯ จะแจ้งเหตุผลของกำร
ปฏิเสธให้เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลทรำบ เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิ ร้องเรี ยนต่อคณะกรรมกำรคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคลในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล พนักงำนหรื อ ผูร้ ับจ้ำงของบริ ษทั ฝ่ ำฝื นไม่
ปฏิ บ ตั ิ ตำมพระรำชบัญญัติคุ ้ม ครองข้อมู ล ส่ วนบุ คคล พ.ศ. 2562 หรื อประกำศที่ ออกตำมพระรำชบัญญัติ
ดังกล่ำว

10. การรักษาความปลอดภัยสาหรับข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษ ทั ฯ ก ำหนดให้มี ม ำตรกำรรั ก ษำควำมมัน่ คงปลอดภัย ของข้อมู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ เหมำะสม เพื่ อ
ป้ องกันกำรสู ญหำย กำรเข้ำถึ ง กำรใช้ กำรเปลี่ยนแปลง กำรแก้ใข หรื อกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่มี
อำนำจหรื อโดยขัดต่อกฎหมำย ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบำยและวิธีปฏิ บตั ิดำ้ นควำมมัน่ คงปลอดภัยสำรสนเทศ
ของบริ ษทั ฯ ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ได้วำ่ จ้ำงหน่วยงำนหรื อบุคคลภำยนอกให้ดำเนิ นกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม
ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของเจ้ำ ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล บริ ษ ัท ฯ จะก ำหนดให้ ห น่ ว ยงำนหรื อ
บุคคลภำยนอกดังกล่ำว เก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลไว้เป็ นควำมลับ และรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลส่ วน
บุคคลดังกล่ ำวรวมถึ งป้ องกันมิ ให้นำข้อมู ลส่ วนบุ คคลไปเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย เพื่อกำรอื่ นใดที่ ไม่
เป็ นไปตำมขอบเขตกำรว่ำจ้ำง หรื อขัดต่อกฎหมำย

11. การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย
บริ ษ ทั ฯ จะจัดให้มีก ำรทบทวนและปรั บปรุ งนโยบำยฉบับนี้ อย่ำงน้อยปี ละหนึ่ งครั้ ง หรื อเมื่ อเกิ ด
เหตุกำรณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อนโยบำยอย่ำงมีนยั สำคัญ
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12. ช่ องทางการติดต่ อ
รำยละเอียดผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล
ชื่อ:
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
สถำนที่ติดต่อ:
เลขที่ 700/331 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ช่องทำงกำรติดต่อ:
โทร.038-468300
https://www.apcs.co.th
รำยละเอียดเจ้ำหน้ำที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (Data Protection Officer)
สถำนที่ติดต่อ:
เลขที่ 700/331 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ช่องทำงกำรติดต่อ:
โทร.038-468300 #179
Email:subin@asiaprecision.com
ประกำศนี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วนั ที่ 3 พฤษภำคม 2564
ผูอ้ นุมตั ิ............................................................
(นำยอภิชำติ กำรุ ณกรสกุล)
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
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