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นโยบายบรหิารการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

บรษิทั อซีี ่บาย จ ากดั (มหาชน) 

1. จดุมุง่หมายและขอบเขตของนโยบาย 

 

บรษัิท อซีี ่บาย จ ากัด (มหาชน) มจีุดมุ่งหมายใหม้รีะบบควบคุมภายในทีด่แีละมุ่งมั่นในการปฏบิัตติาม

พระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ.2562 และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งของทุกประเทศ โดยดูแล

สทิธแิละเสรภีาพของเจา้ของขอ้มูล และเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่ก าหนด รวมถงึจัดใหม้ี

อปุกรณ์ หรอืเครือ่งมอืทีเ่พยีงพอ เพือ่ป้องกันการเก็บ ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล โดยปราศจาก

อ านาจหรอืโดยมชิอบ 

2. ค านยิาม 

บรษัิทฯ บรษัิท อซีี ่บาย จ ากัด (มหาชน) นติบิคุคลซึง่มอี านาจหนา้ทีต่ัดสนิใจเกีย่วกับการ
เก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

หน่วยงานก ากบั กระทรวงดจิทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม บุคคลและคณะกรรมการที่ปฏบิัตหินา้ที่
ตามพระราชบญัญัตสิว่นบคุคลคุม้ครองขอ้มลู พ.ศ.2562 

ขอ้มลูสว่นบคุคล 
ขอ้มลูเกีย่วกับบคุลซึง่ท าใหส้ามารถระบตุัวบคุคลนัน้ไดไ้มว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม 
แตไ่มร่วมถงึขอ้มลูของผูถ้งึแกก่รรม 

ข ้อ มู ล ส่ วน บุ ค ค ลที่
ออ่นไหว 

ขอ้มลูสว่นบคุคลทีม่คีวามละเอยีดออ่นและมเีงือ่นไขเฉพาะในการด าเนนิการ เชน่ 
เชือ้ชาตหิรอืเผ่าพันธุ ์ความเห็นทางการเมอืง ศาสนาหรอืความเชือ่ทางปรัชญา 
พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน 
ขอ้มูลทางพันธุกรรม หรือขอ้มูลใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อขอ้มูลในลักษณะ
เดยีวกนัตามทีก่ าหนดโดยพระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ.2562 

เจา้ของขอ้มลู 
ผูท้ี่เป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลซึง่อยู่ในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ค านึงถึง
สญัชาต ิเชน่ ลกูคา้ กรรมการบรษัิท พนักงาน ผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ 

ผูค้วบคมุขอ้มลู 
บุคคลหรอืนิตบิุคคลซึง่มอี านาจหนา้ที่ตัดสนิใจเกีย่วกับการเก็บรวบรวม ใช ้หรอื
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ส าหรับวัตุถุประสงค์ของนโยบายนี้ ผูค้วบคุมขอ้มูล 
หมายถงึ บรษัิท อซีี ่บาย จ ากดั (มหาชน) 

ผูป้ระมวลผลขอ้มลู 

บคุคลหรอืนติบิคุคลซึง่ด าเนนิการเกีย่วกับการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูล
สว่นบคุคลตามค าสัง่หรอืในนามของผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล ทัง้นี้ บคุคลหรอืนติิ
บคุคลซึง่ด าเนนิการดังกลา่วไมเ่ป็นผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบคุคล ส าหรับวัตุถปุระสงค์
ของนโยบายนี ้ผูป้ระมวลผลขอ้มลู หมายถงึ ผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

ผูใ้หบ้รกิารภายนอก 
บคุคลหรอืนติบิคุคลซึง่ด าเนนิการเกีย่วกับการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูล
สว่นบคุคลตามค าสัง่หรอืในนามของบรษัิทฯ ในฐานะผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 
รวมถงึการเขา้ถงึขอ้มลูขา้มพรมแดน 

ขอ้ตกลงใหป้ระมวลผล
ขอ้มลูสว่นบคุคล 

สัญญาที่ลงนามโดยผูป้ระมวลผลขอ้มูลทัง้รูปแบบลายลักษณ์อักษรและรูปแบบ
อเิล็กทรอนกิส ์เพือ่วัตถุประสงคใ์นการก ากับขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มูลสว่น
บคุคล 

CEO ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษัิท 
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DPO เจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษัิท 

DPC คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษัิท 

3. หลกัส าคญัในการปฏบิตั ิ

3.1 บรษัิทฯ จะตอ้งดูแลขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล ขอ้มูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เลข

ประจ าตัวบคุคล ขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ฉพาะเจาะจง เป็นตน้ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบยีบ

แห่งราชอาณาจักรไทยรวมถงึมาตรฐานของประเทศปลายทางทีเ่กีย่วขอ้ง โดยพจิารณาถงึนโยบาย

การก ากบัดแูลกจิการ 

3.2 บรษัิทฯ ตอ้งใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานใหเ้ขา้ใจถงึความส าคัญของการ

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล เพือ่น าไปปฏบิตัไิดอ้ยา่งถกูตอ้ง  

3.3 บรษัิทฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลเท่าทีจ่ าเป็น และแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลทราบ

ถงึวัตถปุระสงคข์องการรวบรวมเพือ่น าขอ้มลูสว่นตัวไปใชห้รอืเปิดเผย บรษัิทฯ จะใชข้อ้มลูสว่นบคุคล

ภายใตว้ัตถุประสงค์อันชอบดว้ยกฎหมายเท่านั้นและไม่ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อ

วัตถปุระสงคอ์ืน่นอกเหนอืจากวัตถปุระสงคท์ีไ่ดแ้จง้ไว ้เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย  

3.4 บรษัิทฯ หา้มใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลแกบ่คุคลอืน่ โดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคล เวน้แต่เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไดโ้ดยไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งขอความ

ยนิยอมตามกฎหมาย 

3.5 บรษัิทฯ จัดตัง้มาตรการเพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่เจา้ของขอ้มลูมสีทิธใินการใชส้ทิธขิองตนในการแกไ้ข

และเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคล รวมถงึภาระผูกพันตามทีก่ฎหมายก าหนด บรษัิทฯ จัดใหม้ชีอ่งทางใน

การรับความคดิเห็นและสอบถามเกีย่วกบัการจัดการขอ้มลูสว่นบคุคลตามสทิธขิองเจา้ของขอ้มลู 

3.6 บรษัิทฯ จัดใหม้มีาตรการทีเ่หมาะสม เพือ่รักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอ้มลูส่วนบุคคล เพือ่

ป้องกันการเขา้ถงึ เปลีย่นแปลง แกไ้ข สญูหายหรอืขอ้มลูร่ัวไหล รวมถงึจัดท าและเก็บรักษาบันทกึ

รายการของกจิกรรมการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลไว ้ตามทีก่ฎหมายก าหนด  

3.7 การด าเนนิงานเกีย่วกับขอ้มลูส่วนบคุคล และ/หรอืขอ้มลูขา้มพรมแดน ของผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

บรษัิทฯ จัดใหม้ขีอ้ตกลงระหวา่งกนั เพือ่ควบคมุและตดิตามการด าเนนิงานตามหนา้ทีข่องผูใ้หบ้รกิาร

ภายนอก เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ามกีารป้องกันขอ้มูลส่วนบุคคลในเรือ่งการเขา้ถงึหรอืควบคุมการใชง้าน

ขอ้มลูสว่นบคุคล รวมถงึมาตรการทางเทคนคิและการจัดการเพิม่เตมิ เพือ่รักษาความมั่นคงปลอดภัย

ตามทีบ่รษัิทฯรอ้งขอเป็นครัง้คราวโดยท าเป็นลายลักษณ์อกัษร และตามทีก่ฎหมายทีบ่งัคับใชก้ าหนด 

ทัง้นี ้รวมถงึกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล  

3.8 บรษัิทฯ จัดใหม้กีารแต่งตัง้เจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (DPO) และ/หรอืคณะกรรมการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (DPC)โดยประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (CEO) มีหนา้ที่รับผดิชอบเป็นไป

ตามที่กฎหมายก าหนด บนพื้นฐานของโครงสรา้งการควบคุม ก ากับ และตรวจสอบเพื่อควบคุม

บทบาทและหนา้ที่รับผดิชอบเป็นระยะเวลา 4 ปี โดยประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสามารถพจิารณา

แต่งตัง้เจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (DPO) และ/หรอืคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

(DPC) ขึน้ใหม ่เมือ่พน้จากต าแหน่งตามวาระนัน้ ในกรณีทีเ่จา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (DPO) 

หรือสมาชกิคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (DPC) ท่านใดพน้จากต าแหน่งก่อนวาระที่

ก าหนด ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร (CEO) สามารถแต่งตัง้เจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (DPC) 
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และ/หรอืสมาชกิคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล (DPC) ขึน้ใหม่เพือ่รับหนา้ทีแ่ทน บรษัิทฯ 

ตอ้งสง่เสรมิการปฏบิตัหินา้ทีข่องเจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (DPO) โดยจัดหาเครือ่งมอืหรอื

อปุกรณ์อยา่งเพยีงพอ รวมทัง้อ านวยความสะดวกในการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคล การประชมุหารอื และ

ประโยชนอ์ืน่ๆ เพือ่การปฏบิตัหินา้ทีไ่ดต้ามกฎหมายก าหนด บรษัิทฯ อาจมกีารแตง่ตัง้บคุคลทีม่คีวาม

เชีย่วชาญและประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การปฏบิตัหินา้ที ่ในฐานะทีป่รกึษาของบรษัิท 

4. บทบาทและความรบัผดิชอบ 

4.1 ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร (CEO) มหีนา้ที่รับผดิชอบในการตรวจสอบแผนงานการคุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษัิทฯใหด้ าเนนิการและปฏบิตักิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมถงึท าหนา้ทีใ่น

การพจิารณาการแกไ้ขปัญหาขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม แต่งตัง้เจา้หนา้ที่ขอ้มูลส่วนบุคคล 

(DPO) และ/หรอืสมาชกิคณะกรรมการขอ้มลูสว่นบคุคล (DPC) และ/หรอืทีป่รกึษาทีม่คีวามรู ้ความ

เชีย่วชาญ และประสบการณ์ตามทีก่ฎหมายก าหนดหรอืทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การด าเนนิงานของบรษัิท 

 

4.2 เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มูล (DPO) มีหนา้ที่ใหค้ าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ตรวจสอบตดิตามการด าเนนิงานเกีย่วกบัการเก็บ ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลเพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย ประสานงานและใหค้วามรว่มมอืกับหน่วยงานก ากบั เมือ่มปัีญหาเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคล

ของบรษัิทฯ และ/หรอืของผูใ้หบ้รกิารภายนอก รายงานปัญหาตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการปฏบิตังิาน

ไปยงัประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารโดยตรง (CEO)  

4.3 คณะกรรมการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPC) ประกอบดว้ยประธานและสมาชิก

คณะกรรมการ โดยหัวหนา้ฝ่ายและ/หรอืส านักถูกคัดเลอืกและแต่งตัง้จากความรู ้ความเชีย่วชาญ 

และประสบการณ์ดา้นการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร ดา้นสังคมศาสตร ์ดา้นกฎหมาย ดา้นสุขภาพ ดา้นการเงนิ หรอืดา้นอืน่ 

ทัง้นีต้อ้งเกีย่วขอ้งและเป็นประโยชนต์อ่การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

หนา้ทีข่องคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (DPC)  

 

1) จัดใหม้ีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเขา้ถงึ สูญหาย ใช ้

เปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยปราศจากอ านาจหรอืโดยมชิอบ และตอ้ง

ทบทวนมาตรการดังกล่าวเมือ่มคีวามจ าเป็นหรอืเมือ่เทคโนโลยเีปลีย่นแปลงไปเพือ่ใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายก าหนด หรอืตามมาตรฐานขัน้ต ่าทีก่ าหนและประกาศโดยคณะกรรมการ 

2) ใหค้ าแนะน าและควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลที่จะใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารภายนอกหรือบุคคลที่สาม

นอกเหนือจากบรษัิทฯ เพื่อป้องกันจากการใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดย

ปราศจากอ านาจหรอืโดยมชิอบ 

3) จัดใหม้ีระบบการตรวจสอบเพื่อด าเนินการลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลเมื่อพน้ก าหนด

ระยะเวลาการเก็บรักษา หรอืเมือ่เจา้ของขอ้มูลรอ้งขอหรอืถอนความยนิยอม นอกเสยีจากว่ามี

การเก็บไวด้ังเดมิเพือ่วัตถปุระสงคต์ามกฎหมาย  

4) แจง้เหตุการณ์ละเมดิขอ้มูลส่วนบุคคลแก่ส านักงานโดยไม่ชักชา้ การแจง้เหตุดังกล่าวและ

ขอ้ยกเวน้ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด  

5) ใหค้ าแนะน าเกีย่วกับผลการพจิารณาและวธิกีารแกไ้ขปัญหาทีเ่หมาะสมเมือ่หน่วยงานก ากับมี

ค าสั่งใหบ้รษัิทฯด าเนินการส่งเอกสารหรอืขอ้มูล รวมถงึชีแ้จงขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกับเรื่องที่มีผู ้

รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลตามกฎหมาย  

6) สง่เสรมิและสนับสนุนบรษัิทฯในการด าเนนิกจิกรรมใหส้อดคลอ้งตามนโยบาย รวมทัง้จัดใหม้กีาร

ประเมนิผลการด าเนนิงานตามนโยบายดังกลา่ว 
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7) ก าหนดมาตรการและออกประกาศแนวทางหรอืกฎขอ้บังคับภายในการด าเนนิงานของบรษัิทฯที่

เกีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลเพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

8) ใหค้ าแนะน าและค าปรกึษาเกีย่วกับการด าเนนิการใด ๆ เพือ่ใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

ของบรษัิทฯในการปฏบิตัติามกฎหมาย 

9) สง่เสรมิและสนับสนุนการปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (DPO) ใหเ้กดิผล

ส าเร็จเพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย หรอืงานใด ๆ ทีไ่ดรั้บมอบหมายจากเจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มลู

สว่นบคุคล(DPO)   

10) เสนอบุคคลเขา้รับการแต่งตั ้งใหเ้ป็นเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล(DPO) และ/หรือ

คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล(DPC) และ/หรอืทีป่รกึษาผูม้คีวามรูห้รอืความเชีย่วชาญ

เรือ่งการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรอืบุคคลที่มคีุณสมบัตติามที่กฎหมายก าหนด ตาม

ความเห็นชอบของบคุคลดังกลา่วตอ่ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร (CEO) เพือ่แตง่ตัง้ 

11) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อปฏบิัตงิานตามที่คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (DPC) 

มอบหมาย  

12) ก าหนดการประชุมและการด าเนนิการที่เกีย่วขอ้งกับ คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

(DPC) และ/หรอืคณะอนุกรรมการ เชน่ วาระการประชมุ องคป์ระชมุ สถานทีจ่ัดประชมุ เป็นตน้ 

 
4.4 กรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ผูบ้รหิาร และพนกังาน  

กรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ผูบ้รหิาร และพนักงาน มหีนา้ที่ปฏบิัตติามนโยบายบรหิารการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้บังคับและกฎระเบียบของบรษัิทอย่างเคร่งครัด รวมถงึการรักษา

ความลับของขอ้มลูส่วนบุคคลทีไ่ดล้่วงรูจ้ากการปฏบิัตงิาน การละเมดินโยบายบรหิารการคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลจะไดรั้บการพิจารณาลงโทษตามขอ้บังคับเกี่ยวกับการท างานและ/หรือตาม

กฎหมายทีบ่งัคับใช ้

 

ภาคผนวก 

การแกไ้ขและยกเลกินโยบายฉบบันี ้

การแกไ้ขหรอืการยกเลกิทีม่นัียส าคัญใด ๆ ในนโยบายฉบับนี้ จะตอ้งถูกน าเสนอโดยส านักก ากับธุรกจิ

องคก์ร เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาอนุมตั ิ

รอบการทบทวนนโยบายฉบบันี ้

นโยบายฉบบันีก้ าหนดใหม้กีารทบทวนเป็นประจ าทกุปีนับจากวันทีม่ผีลบงัคับใช ้อยา่งไรก็ตาม อาจมกีาร

ทบทวนตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม หากมกีารแกไ้ขหรอืยกเลกิเนือ้หาทีม่นัียส าคัญ 

วนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้

นโยบายฉบับนี้ไดรั้บการพจิารณาและอนุมัตโิดยคณะกรรมการบรษัิทฯ วันที ่25 มนีาคม พ.ศ.2564 และ

นโยบายฉบบันีม้ผีลบงัคับใชต้ัง้แต ่วันที ่1 เมษายน พ.ศ.2564 

 

 


