นโยบายบริหารการว่าจ้างผูใ้ ห้บริการภายนอก
บริษ ัท อีซ ี่ บาย จาก ัด (มหาชน)
จุดมุง
่ หมายและขอบเขตของนโยบาย
นโยบายนี้มจ
ี ุดมุ่งหมายเพือ
่ กาหนดระบบการบริหารจัดการผู ้ให ้บริการภายนอกของบริษัท อีซ ี่
บาย จากัด (มหาชน) (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) โดยให ้ความสาคัญกับการรั กษาข ้อมูลของ
ี่ งเพือ
ลูกค ้าและการบริหารความเสย
่ ป้ องกันการรั่วไหลของข ้อมูลของลูกค ้า
คานิยาม
การว่าจ ้างผู ้ให ้บริการภายนอก (Outsourcing) หมายความว่า การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซงึ่
ดาเนินการโดยบุคคลภายนอก (ต่อไปนีเ้ รียกว่า “ผู ้ให ้บริการภายนอก”) โดยไม่คานึงถึงสถานที่
ั ญา
ดาเนินการ หรือรูปแบบของสญ
หล ักสาค ัญในการปฏิบ ัติ
คณะกรรมการ ผู ้บริหาร และพนั กงาน จะปฏิบัตต
ิ ามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัดเมื่ อธุรกิจของ
บริษั ทฯ ด าเนิน การโดยผู ้ให ้บริก ารภายนอก การบริห ารจั ด การข ้อมูล ลูก ค ้าต ้องเป็ นไปตาม
กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง กฎและข ้อบังคับภายในของบริษัทฯ
รวมถึงข ้อบังคับ เกีย
่ วกับข ้อตกลง
ว่าด ้วยการไม่เปิ ดเผยข ้อมูล
บทบาทและความร ับผิดชอบ
1. ฝ่ ายทีร่ ั บผิดชอบ จะต ้องคัด เลือกผู ้ให ้บริการภายนอกให ้เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ
ของบริษั ทฯ สถานการณ์ การคั ด เลือ กและการบริห ารจั ด การผู ้ให ้บริก ารภายนอกให ้
ิ้ สุดของสญ
ั ญากับผู ้ให ้บริการภายนอกด ้วย
รวมถึงการขยายระยะเวลา และการสน
2. ฝ่ ายที่รั บ ผิด ชอบ จะต ้องจั ด ให ้มีข ้อตกลงว่า ด ้วยการไม่เ ปิ ดเผยข ้อมูล ตามกฎและ
ข ้อบังคับภายในของบริษัทฯ มาใชกั้ บผู ้ให ้บริการภายนอกด ้วย
3. ฝ่ ายทีร่ ับผิดชอบ จะต ้องติดตามผลการดาเนินงานอย่างสมา่ เสมอหรือเมือ
่ จาเป็ น และ
รายงานให ้ผู ้บริหารตามสายงานทราบ
4. การรับฟั งข ้อเสนอแนะและข ้อร ้องเรียนของลูกค ้าทีเ่ กีย
่ วข ้องกับผู ้ให ้บริการภายนอก ให ้
เป็ นไปตามกฎและข ้อบังคับของบริษัทฯ
5. ฝ่ ายทีร่ ับผิดชอบ จะต ้องได ้รับคาแนะนา และ/หรือนาสง่ แบบฟอร์มรายงานเหตุไม่ปกติ
ให ้กับฝ่ ายทีเ่ กีย
่ วข ้อง เมือ
่ มีเหตุทเี่ กีย
่ วกับผู ้ให ้บริการภายนอกเกิดขึน
้
6. ฝ่ ายทีร่ ับผิดชอบ จะต ้องทาให ้แน่ใจว่า เอกสารและข ้อมูลของลูกค ้าทุกฉบับทีไ่ ด ้ให ้แก่
ิ้ สุด สั ญ ญากั บ ผู ้
ผู ้ให ้บริก ารภายนอก จะถูก ส ่ง คืน บริษั ทฯ และ/หรือ ถูก ท าลายเมื่อ ส น
ให ้บริการภายนอก
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7. หากผู ้ให ้บริการภายนอกจะต ้องมอบหมายหรือว่าจ ้างผู ้ให ้บริการภายนอกรายอืน
่ รับจ ้าง
ชว่ งงานต่อ ในบางสว่ นหรือทั ง้ หมดของงานทีร่ ับมาจากบริษัทฯ ต ้องได ้รับอนุญาตจาก
บริษั ทฯเป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ทั ้ง นี้ ฝ่ ายที่รั บ ผิด ชอบจะท าให แ้ น่ ใ จว่า ผู ใ้ ห บ
้ ริก าร
้
ภายนอกได ้ใชมาตรการต่
างๆ อย่างเหมาะสมสาหรับการจ ้างชว่ ง เพือ
่ ป้ องกันการรั่วไหล
ของข ้อมูลลูกค ้า
รอบการทบทวนนโยบาย
นโยบายฉบับนีต
้ ้องได ้รับการทบทวนทุก 1 ปี นับจากวันทีม
่ ผ
ี ลบังคับใช ้ อย่างไรก็ตาม อาจมีการ
ทบทวนตามระยะเวลาทีเ่ หมาะสม หากมีการเปลีย
่ นแปลงหรือยกเลิกทีม
่ ส
ี าระสาคัญ
ว ันทีไ่ ด้ร ับอนุม ัติจากผูม
้ อ
ี านาจ และ ว ันทีม
่ ผ
ี ลบ ังค ับใช ้
นโยบายฉบับนี้ ได ้รับการพิจารณาและอนุมัตโิ ดยคณะกรรมการบริษัทฯวันที่ 23 มีนาคม 2560
นโยบายฉบับนีม
้ ผ
ี ลบังคับใช ้ ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 เมษายน 2560
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