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ประกาศนโยบายการคุ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล 

 

บรษัิท อาซค์มี โซลชูนั แอนด ์คอนซลัแทนท ์จาํกดั ตระหนกัถึงความสาํคญัของการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลและดาํรงไวซ้งึมาตรการในการ
รกัษาความมนัคงปลอดภยัในขอ้มลูสว่นบคุคลตามมาตรฐานทีเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานสากลและใหส้อดคลอ้งตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 จงึไดจ้ดัทาํและเผยแพรน่โยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลฉบบันีใหก้บับคุคลทวัไปทีเกียวขอ้งกบับริษัทฯไดร้บัทราบและมีผล
บงัคบัใชก้บัพนกังานและบคุคลภายนอกทีเกียวขอ้งถือปฏิบติัดงัตอ่ไปนี  

 

1. ขอ้มลูสว่นบคุคล  
“ขอ้มลูสว่นบคุคล” หมายถึง ขอ้มลูทีสามารถระบตุวัตนของท่าน หรอือาจจะระบตุวัตนของท่านได ้ไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้ม 

 

2. การเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลอย่างจาํกดั 

การจดัเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจะกระทาํโดยมีวตัถปุระสงค ์ขอบเขต และใชวิ้ธีการทีชอบดว้ยกฎหมายและเป็นธรรม ในการเก็บรวบรวม
และจดัเก็บขอ้มลู ตลอดจนเก็บรวบรวม และจดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลอย่างจาํกดัเพียงเท่าทีจาํเป็นแก่การใหบ้รกิารหรอืบรกิารดว้ยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกสอ์ืนใดภายใตว้ตัถปุระสงคข์องบรษัิทเท่านนั ทงันีบรษัิทจะดาํเนินการใหเ้จา้ของขอ้มลู รบัรู ้ใหค้วามยินยอม ทางอิเลก็ทรอนิกส ์
ขอ้ความสนั (Short Message Service) หรอืตามแบบวิธีการของบรษัิท บริษัทอาจจดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านซงึเกียวกบัความสนใจและ
บรกิารทีท่านใชท้จีะเป็นประโยชนใ์นการใหบ้รกิาร ทงันี การดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ บรษัิทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนทาํการเก็บ
รวบรวม เวน้แต่ 

o เป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย เช่น พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พระราชบญัญัติว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์
พระราชบญัญติัปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและ
อาญา เป็นตน้ 

o เป็นไปเพือประโยชนแ์ก่การสอบสวนของพนกังานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 
o เพือประโยชนข์องท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทาํไดใ้นเวลานนั 

o เป็นการจาํเป็นเพือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษัท หรอืของบคุคลหรอืนิติบคุคลอืนทีไม่ใช่บรษัิท 

o เป็นการจาํเป็นเพือปอ้งกนัหรอืระงบัอนัตรายตอ่ชีวิต รา่งกาย หรอืสขุภาพของบคุคล 
o เป็นการจาํเป็นเพือการปฏิบติัตามสญัญาซงึเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลเป็นคู่สญัญาหรอืเพือใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอของ

เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลก่อนเขา้ทาํสญัญานนั 

o เพือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท์เีกียวกบัการจดัทาํเอกสารประวติัศาสตรห์รอืจดหมายเหต ุเพือประโยชนส์าธารณะ หรือเพือการศกึษา 
วิจยั การจดัทาํสถิติ ซงึไดจ้ดัใหม้มีาตรการป้องกนัทีเหมาะสม 

 

3. มาตรการรกัษาความมนัคงปลอดภยัและคณุภาพของขอ้มลู 
o บรษัิทตระหนกัถึงความสาํคญัของการรกัษาความมนัคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน บรษัิทจงึกาํหนดใหม้มีาตรการใน

การรกัษาความมนัคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลอย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการรกัษาความลบัของขอ้มลูส่วนบคุคลเพือ
ปอ้งกนัการสญูหาย การเขา้ถึง ทาํลาย ใช ้แปลง แกไ้ขหรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยไม่มีสิทธิหรอืโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
ตลอดจนการปอ้งกนัมิใหม้ีการนาํขอ้มลู สว่นบคุคลไปใชโ้ดยมิไดร้บัอนญุาต ทงันีเป็นไปตามทีกาํหนดในนโยบายการรกัษาความ
มนัคงปลอดภยัไซเบอรข์องบรษัิท 

o ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านทีบรษัิทไดร้บัมา เช่น ชือ อาย ุทีอยู่ หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขบตัรประชาชน ขอ้มลูทางการเงิน เป็นตน้ 

ซงึสามารถบง่บอกตวับคุคลของท่านได ้และเป็นขอ้มลูส่วนบคุคลทีมคีวามถกูตอ้ง และเป็นปัจจบุนั จะถกูนาํไปใชใ้หเ้ป็นไปตาม
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วตัถปุระสงคก์ารดาํเนินงานของบริษัทเท่านนั และบรษัิทจะดาํเนินมาตรการทีเหมาะสมเพือคุม้ครองสิทธิของเจา้ของขอ้มลูสว่น
บคุคล 

 

4. วตัถปุระสงคใ์นการรวบรวม จดัเก็บ ใช ้ขอ้มลูสว่นบคุคล 
บรษัิทรวบรวม จดัเก็บ ใช ้ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน เพือประโยชนใ์นการใหบ้รกิารแก่ท่าน รวมถึงบรกิารทีท่านสนใจ เช่น บรกิารทางดา้นระบบ 

บรกิารดา้นการบริการตา่งๆ หรอืบรกิารอืนใด หรอืการจดัทาํบรกิารทางดิจิทลั หรอืการวิจยัตลาดและการจดักิจกรรมสง่เสรมิการขาย หรอืเพือ
ประโยชนใ์นการจดัทาํฐานขอ้มลูและใชข้อ้มลูเพือเสนอสิทธิประโยชนต์ามความสนใจของท่าน หรอืเพือประโยชนใ์นการวิเคราะหแ์ละนาํเสนอ
บรกิารหรอืผลิตภณัฑใ์ดๆ ของสินคา้และบรกิารทีบรษัิทเป็นตวัแทนจาํหน่ายและเพือวตัถปุระสงคอ์ืนใดทีไม่ตอ้งหา้มตามกฎหมาย และ/หรอื
เพือปฏิบติัตามกฎหมายหรอืกฎระเบียบทีใชบ้งัคบักบัผูใ้หบ้รกิาร ทงัขณะนีและภายภาคหนา้ และบรษัิทจะจดัเก็บรกัษาขอ้มลูดงักล่าวไวต้าม
ระยะเวลาเท่าทีจาํเป็นสาํหรบัวตัถปุระสงคเ์หลา่นนัเท่านนั หากภายหลงัมีการเปลียนแปลงวตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล 
บรษัิทจะประกาศใหท้่านทราบ 

 

5. ขอ้จาํกดัในการใชแ้ละ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 
บรษัิทจะใชเ้ปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นได ้ตามความยินยอมของท่านโดยจะตอ้งเป็นการใชต้ามวตัถปุระสงคข์องการเก็บรวบรวม จดัเก็บ 

ขอ้มลูของบรษัิทเท่านนั บรษัิทจะกาํกบัดแูลพนกังาน เจา้หนา้ทีหรอืผูป้ฏิบติังานของบรษัิท มิใหใ้ชแ้ละ/หรือเปิดเผย ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน
นอกเหนือไปจากวตัถปุระสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอก เวน้แต่ 

o เป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย เช่น พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พระราชบญัญัติว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์
พระราชบญัญติัปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและ
อาญา เป็นตน้ 

o เป็นไปเพือประโยชนแ์ก่การสอบสวนของพนกังานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 
o เพือประโยชนข์องท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทาํไดใ้นเวลานนั 

o เป็นการจาํเป็นเพือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษัท หรอืของบคุคลหรอืนิติบคุคลอืนทีไม่ใช่บรษัิท 

o เป็นการจาํเป็นเพือปอ้งกนัหรอืระงบัอนัตรายตอ่ชีวิต รา่งกาย หรอืสขุภาพของบคุคล 
o เป็นการจาํเป็นเพือการปฏิบติัตามสญัญาซงึเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลเป็นคู่สญัญาหรอืเพือใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอของ

เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลก่อนเขา้ทาํสญัญานนั 

o เพือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท์เีกียวกบัการจดัทาํเอกสารประวติัศาสตรห์รอืจดหมายเหต ุเพือประโยชนส์าธารณะหรอืเพือการศกึษา 
วิจยั การจดัทาํสถิติ ซงึไดจ้ดัใหม้มีาตรการป้องกนัทีเหมาะสม 

บรษัิทอาจใชบ้รกิารสารสนเทศของผูใ้หบ้รกิารซงึเป็นบคุคลภายนอกเพือใหด้าํเนินการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคล ซงึผูใ้หบ้ริการนนัจะตอ้งมี
มาตรการรกัษาความมนัคงปลอดภยั โดยหา้มดาํเนินการเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลนอกเหนือจากทีบรษัิทกาํหนด 

 

6. สิทธิเกียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน 

o ท่านสามารถขอเขา้ถึง ขอรบัสาํเนาขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีบรษัิทกาํหนด ณ สาํนกังานบรษัิทฯ หรอื
ขอใหเ้ปิดเผยการไดม้าซงึขอ้มลูสว่นบคุคล ทงันี บริษัทอาจปฏิเสธคาํขอของท่านไดต้ามทีกฎหมายกาํหนดหรอืตามคาํสงัศาล 

o ท่านสามารถขอแกไ้ขหรอืเปลียนแปลงขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นทีไม่ถกูตอ้งหรอืไม่สมบรูณ ์และทาํใหข้อ้มลูของท่านเป็นปัจจบุนัได ้

o ท่านสามารถขอลบหรอืทาํลายขอ้มลูส่วนบคุคลท่าน เวน้แตเ่ป็นกรณีทีบรษัิท ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายทีเกียวขอ้งในการเก็บรกัษา
ขอ้มลูดงักลา่ว 
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7. เจา้หนา้ทีคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
บรษัิทไดมี้การดาํเนินการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 โดยแตง่ตงัเจา้หนา้ทีคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
(Data Protection Officer : DPO) เพือตรวจสอบการดาํเนินการของบรษัิททีเกียวกบัการเก็บรวบรวม ใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลให้
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล นอกจากนี 

บรษัิทไดจ้ดัทาํระเบียบ คาํสงัใหผู้เ้กียวขอ้งดาํเนินการตามทีกาํหนดไวเ้พือใหก้ารดาํเนินงานตามแนวนโยบายเกียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่น
บคุคลใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย อีกทงั ยงัเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการกาํกบัการบริหารขอ้มลูสว่นบคุคลและความมนัคง
ปลอดภยัไซเบอรข์องบรษัิททีกาํหนด 
 

 

ประกาศ ณ วนัที 4 มกราคม 2564 

บจก. อาซค์มี โซลชูนั แอนด ์คอนซลัแทนท ์

เลขที 487 อาคาร บี.เอส.วี. ชนัที 4 ถนนศรอียธุยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 

โทรศพัท ์(66) 2245-1335-7 
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