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นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล  

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร จำกัด ไดจัดทำนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และ

ประกาศนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลนี้ไว เพื่อใหเจาของขอมูลสวนบุคคลไดรับทราบแนวทางในการ

ปฏิบัติและการบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคล 

1. คำจำกัดความ (Definition) 

ลำดับ 

(No.) 

คำศัพท 

(Term) 

คำอธิบาย 

(Description) 

1.  บริษัทฯ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร จำกัด และ/หรือ บริษัทใน
เครือ 

2.  บริษัทในเครือ บริษัทหรือองคกรอ่ืนใดที่ควบคุม ถูกควบคุมหรืออยูภายใตการ
ควบคุมของบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร จำกัด ซึ่งอาจมีผู
ถือหุนหรือกรรมการสวนใหญเปนชุดเดียวกัน 

3.  เจาของขอมูลสวนบุคคล/
ทาน   

- ผูรับประโยชน ผูสมัครใชบรกิารผานทุกชองทางของ ทั้งเพื่อ
ตนเองและในฐานะผูแทนโดยชอบธรรม  
- กรรมการ ผูบริหาร พนักงานและผูมีสวนเกี่ยวของตามสิทธิ
ประโยชนของบริษัทฯ  
- ผูที่เขารับบริการที่ปรึกษา ผูที่เขารับการอบรม ผูเขารวมการ
สัมมนา ผูเขารับการสอบ ผูเขารวมการสนับสนุนในการออกบูธ ผู
แนะนำการลงทุน และบุคคลธรรมดาอ่ืนใดที่เกี่ยวของ มีการติดตอ 
มีนิติสัมพันธ หรือมีปฏิสัมพันธกับบริษัทฯ หรือบุคลากร เจาหนาที่ 
หรือตัวแทนของบริษัทฯ 
- บุคคลธรรมดาซึ่งสามารถระบุตัวตนโดยวิธีที่บุคคลธรรมดา
สามารถระบุได หรือนิติบุคคลใชปฏิบัติโดยอยางสมเหตุสมผล ไมวา
จะเปนโดยทางตรงหรือทางออม โดยเฉพาะวิธีที่อางอิงถึงหมายเลข
ประจำตัว ขอมูลสถานที่ ตัวบงชี้ออนไลน หรือปจจัยที่บงบอกถึง
ลักษณะทางสรีระ กายภาพ พันธุกรรม จิตใจ การเงิน สังคมและ
วัฒนธรรมของบุคคลนั้น ๆ 

4.  ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได ไมวา    

ทางตรงหรือทางออม ทั้งนี้ไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรม อาทิ ชื่อ    

นามสกุล เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา อายุ วันเดือนปเกิด 

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง 

หมายเลขบัญชีธนาคาร  หมายเลขบัตรเครดิต/บัตรเดบิต หมายเลข

ประจำตัวผูเสียภาษีอากร ที่อยู หมายเลขโทรศัพท ขอมูลทางการ
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ลำดับ 

(No.) 

คำศัพท 

(Term) 

คำอธิบาย 

(Description) 

เงิน ขอมูลสุขภาพ และ/หรือขอมูลอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด 

เปนตน 

5.  ขอมูลสวนบุคคลที่มีความ
ออนไหวเปนพิเศษ 

ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการ
เมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ 
ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูลสหภาพ
แรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอื่นใด ซึ่งกระทบ
ตอเจาของขอมูลสวนบุคคลในทำนองเดียวกัน 

6.  แอพพลิเคชั่น โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ถูกออกแบบใหรับรองการทำงานหรือ
กจิกรรมหลายดานเพื่อประโยชนของผูใช ตัวอยางแอพพลิเคชั่น
ไดแก โปรแกรมประมวลคำ (word processor), แผนตารางทำการ 
(spreadsheet), แอพพลิเคชั่นบัญชี (accounting application), 
เว็บเบราวเซอร, แอพพลิเคชันเลนคลิปสื่อ (media player), 
โปรแกรมจำลองการบิน (flight simulator), เกมคอนโซล, หรือ 
โปรแกรมตัดตอภาพ  

7.  IP Address สัญลักษณเชิงหมายเลขที่กำหนดใหแกอุปกรณแตละชนิด เชน
คอมพิวเตอร หรือ เครื่องพิมพ ที่มีสวนรวมอยูในเครือขาย
คอมพิวเตอรหนึ่ง ๆ ที่ใชอินเทอรเน็ตโพรโทคอลในการสื่อสาร 

8.  คุกกี้ (Cookie) ขอมูลขนาดเล็กที่เว็บไซตของบริษัทฯ สงไปยังคอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่เชื่อมตออินเทอรเน็ต เพื่อเก็บขอมูลสวน
บุคคล โดยคุกกี้จะถูกสงกลับไปที่เว็บไซตตนทางในแตละครั้งที่กลับ
เขามาดูที่เว็บไซตดังกลาว 

     

2. นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

ขอมูลสวนบุคคลของทานสำคัญอยางยิ่ง ทางบริษัทฯ ตระหนักและใหความสำคัญอยางยิ่งกับสิทธิและ
ความเปนสวนตัวของเจาของขอมูล สวนบุคคล และบริษัทฯ จะดำเนินมาตรการที่เขมงวดในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการปองกันมิใหมีการนำขอมูลสวนบุคคลไปใชโดยมิไดรับอนุญาตจากเจาของขอมูล
สวนบุคคล กอนทีบ่ริษัทฯ จะดำเนินการตามวัตถุประสงคและความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลที่ใหไว
กับบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลนั้น ตามที่กฎหมายกำหนดและ
สอดคลองกับมาตรฐานสากล  

3. วัตถุประสงค 

บริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ดังนี้ 



 3 

3.1 เพื่อการใหบริการ การปรับปรุงสินคาและบริการของ บริษัทฯ รวมถึงบริการหรือสินคาอื่น ๆ ที่
จะมีขึ ้นในอนาคต รวมถึงการดูแล การบำรุงรักษา และการดำเนินการ ที่เกี ่ยวของกับการ
ใหบริการดังกลาว  

3.2 เพื่อการบริหารความสัมพันธระหวางบริษัทฯ กับเจาของขอมูลสวนบุคคล 
3.3 เพื่อยืนยัน และ/หรือ ระบุตัวตนของเจาของขอมูลสวนบุคคลในการเขาใชบริการผานชองทาง

ตาง ๆ หรือการติดตอกับบริษัทฯ 
3.4 เพื่อการติดตอสื่อสาร แจง และ/หรือ รับขอมูลขาวสารตาง ๆ จากบริษัทฯ หรือการเปลี่ยนแปลง

ตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 
3.5 เพื่อการดำเนินการตามความประสงคของเจาของขอมูลสวนบุคคลที่ไดแจงไวกับบริษัทฯ 
3.6 เพื่อการนำเสนอสิทธิประโยชนตาง ๆ และ/หรือ บริการอื่น ๆ อาทิ การใหคำแนะนำและ/หรือ 

ขอเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑและการบริการ รวมถึงโปรโมชั่นตาง ๆ ในการสงเสริมกิจกรรม
ทางการตลาด รวมถึง การทำธุรกรรมที่เกี่ยวของกับการใชบริการของบริษัทฯ 

3.7 เพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ การวิเคราะหขอมูล การตรวจสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหม การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการบริการ การวิเคราะหการใชงานดานบริการ การสำรวจ
การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย การพิจารณาการดำเนินงานและขยายธุรกิจของบริษัทฯ 

3.8 เพื่อการดำเนินการใดที่จำเปนและเหมาะสม ดังนี้ 
(ก) ตรวจสอบและปองกันการกระทำที่ละเมิดหรืออาจจะละเมิดตอกฎหมาย  
(ข) ตอบสนองตอคำขอจากหนวยงานของรัฐหรือรัฐบาล รวมถึงหนวยงานของรัฐหรือรัฐบาล
ตางประเทศที่เจาของขอมูลสวนบุคคลอาศัยอยู  
(ค) บังคับใชขอกำหนดในการใหบริการและนโยบายที่เกี ่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของ 
บริษัทฯ  
(ง) ปกปองการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
(จ) ปกปองสิทธิความเปนสวนตัว ความปลอดภัยหรือทรัพยสินของบริษัทฯ บุคลากร และ
เจาของขอมูลสวนบุคคล หรือบุคคลอื่น  
(ฉ) เยียวยา ปองกัน หรือจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน 

3.9 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวนของพนักงานเจาหนาที่ หรือหนวยงานกำกับดูแลและให
เปนไปตาม กฎ ขอบังคับ หรือขอผูกพัน ที่ภาครัฐกำหนด 

 
ทั้งนี้ วัตถุประสงคอื่น ๆ ที่ไมไดระบุไวขางตน เจาของขอมูลสวนบุคคลจะไดรับการแจงเมื่อบริษัทฯ มี

การขอขอมูลสวนบุคคล 
 

อนึ่ง ในการไดขอมูลของทานมานั้นบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน

ภายใตวัตถุประสงคตามขอ 3. เฉพาะเมื่อเขาเงื่อนไขดังตอไปนี้: 

1) ทานไดใหความยินยอมไวกับ บริษัทฯ ตามกฎหมาย 
2) เปนการจำเปนเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งทานเปนคูสัญญา หรือเพื่อใชในการดำเนินการตามคำขอ

ของทานในการทำสัญญานั้น 
3) เปนการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
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4) เปนการจำเปนเพื่อการปฏิบัติหนาที่ในการดำเนินภารกิจของบริษัทฯ เพื่อประโยชนสาธารณะ หรือ
ปฏิบัติหนาที่ในการใชอำนาจที่รัฐไดมอบหมายใหแกบริษัทฯ 

5) เปนการจำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน เวน
แตประโยชนดังกลาวมีความสำคัญนอยกวาสิทธิขั้นพื้นฐานในขอมูลสวนบุคคลของทาน 

6) เปนการจำเปนเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย 

4. ขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวม 

บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมขอมูลที่เจาของขอมูลสวนบุคคลไดใหไวกับบริษัทฯ โดยตรงหรือขอมูล

สวนบุคคลทีบ่ริษัทฯ ไดรับจากการใหบริการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ผานทุกชองทาง ซึ่งรวมถึง

ชองทาง ดังตอไปนี้  

4.1 ขอมูลที่ไดรับการจากสมัครซื้อสินคาหรือใชบริการของบริษัทฯ เมื่อเจาของขอมูลสวนบุคคล
ลงทะเบียนหรือกรอกใบสมัคร หรือใชบริการอื่น ๆ อาทิ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัว
ประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่น ๆ หมายเลขโทรศัพท วันเดือนปเกิด เพศ ที่อยู อีเมล ขอมูลบัตร
เครดิตหรือบัตรเดบิต หมายเลขบัญชีธนาคาร ขอมูลดานการเงินและสุขภาพ เปนตน 

4.2 ขอมูลการสมัครรับขาวสารตาง ๆ จากการทำแบบสำรวจ หรือขอมูลการรวมกิจกรรมตาง ๆ อาทิ
ความพึงพอใจ ความสนใจ หรือพฤติกรรมการบริโภค เปนตน 

4.3 ขอมูลบัญชีผูใชงาน (Account) ที่ถูกสรางโปรไฟลที่ประกอบดวยรายละเอียดขอมูลสวนบุคคลไวกับ
บริษัทฯ เพื่อการเขาใชบริการในชองทางการใหบริการ อาทิ แอพพลิเคชั่นการใชงานผานอุปกรณ
เคลื่อนที่ และ/หรือ ผานเว็บไซตของบริษัทฯ ตลอดจนขอมูลสวนบุคคลที่ใหไวเพื่อสมัครตาง ๆ ไดแก 
สมัครงาน สมัครเขารวมกิจกรรม และ/หรือ ติดตอกับบริษัทฯ ผานทางเว็บไซตหรือทางชองทางอื่น
ตามทีบ่ริษัทฯ กำหนด 

4.4 ขอมูลเกี่ยวกับธุรกรรมกับบริษัทฯ หรือกับบริษัทในเครือ หรืออ่ืน ๆ อาทิขอมูลการสมัครงาน ขอมูล
การเขาเสนอ และประวัติการชำระเงินซึ่งรวมถึงขอมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หมายเลขบัญชี
ธนาคารหรือขอมูลการธนาคารหรือการชำระเงินอื่น ๆ รวมทั้งวันที่และเวลาทีช่ำระเงิน ทั้งนี้ ขึ้นอยู
กับประเภทของการทำธุรกรรมของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

4.5 ขอมูลจากการเขาชมเว็บไซตของบริษัทฯ เว็บไซตอื่น ๆ ของบริษัทในเครือหรือแอพพลิเคชั่นทีบ่ริษัทฯ 
เปนผูดำเนินการ ขอมูลการใชเว็บไซตและแอพพลิเคชั่น ขอมูลการใชโซเชียลมีเดียและการโตตอบกับ
โฆษณาออนไลน อาทิรุนและประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชเปดดูเว็บ (browser type and 
version) ประเภทของอุปกรณที่ทานใชเพื่อเขาถึงการบริกา (เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล แล็ปทอป 
หรือ สมารทโฟน) ขอมูลประเภทระบบการปฏิบัติการและแพลตฟอรม IP address ของอุปกรณหรือ
เครื่องมือปลายทาง ขอมูล Location ขอมูลเกี่ยวกับการบริการและผลิตภัณฑท่ีเจาของขอมูลสวน
บุคคลเขาชมหรือคนหา 

4.6 ขอมูลจากบันทึกการติดตอของเจาของขอมูลสวนบุคคลกับบริษัทฯ ซึ่งเก็บในรูปแบบของบันทึก
ขอความของผูรับบริการ การประเมินความพึงพอใจ การวิจัยและสถิติ หรือ การบันทึกเสียงสนทนา 
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หรือการบันทึกภาพผาน CCTV เมื่อเจาของขอมูลสวนบุคคลติดตอกบัเจาหนาที่ประชาสัมพันธของ
บริษัทฯ รวมไปถึงการใหขอมูลผานสื่อที่ทำการวิจัยตาง ๆ อาท ิSMS Social Media แอพพลิเคชั่น 
หรือ อีเมล  เปนตน 

4.7 ขอมูลโปรไฟลสื่อสังคมออนไลนของทาน เมื่อมีการใชขอมูลและรหัสการเขาระบบของสื่อสังคม
ออนไลน (social media credential) อาทิ Facebook Twitter และ Line เพื่อเชื่อมตอหรือเขาสู
บริการใด ๆ ของบริษัทฯ อาทิบัญชีสื่อสังคมออนไลน (social media account ID) สิ่งที่สนใจ 
(interests) รายการที่ชอบ (likes) และรายชื่อเพื่อนของเจาของขอมูลสวนบุคคล ซึ่งเจาของขอมูล
สวนบุคคลสามารถควบคุมการจัดเก็บความเปนสวนตัวนี้ผานการตั้งคาบัญชีสื่อสังคมออนไลนที่จัดทำ
ไวใหโดยผูใหบริการสื่อสังคมออนไลนดังกลาว 

5. วิธีที่ไดมา 

บริษัทฯ มีการจัดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลดวยกระบวนการตอไปนี ้

5.1 ขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรง  
5.2 ขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับจากบริษัทในเครือ ในกรณีที่ บริษัทฯ มีขอตกลงการเปดเผยขอมูลรวมกับ

บริษัทในเครือ 
5.3 ขอมูลสวนบุคคลจากบุคคลที่สาม อาทิ คูคา พันธมิตร สถาบันการเงิน ในกรณีที่ บริษัทฯมีขอตกลง

การเปดเผยขอมูลรวมกับบุคคลที่สาม 
5.4 ขอมูลสวนบุคคลที ่ไดรับจากการเขาเยี ่ยมชมเว็บไซต อาทิ ผู ใหบริการอินเทอรเน็ต และที ่อยู 

ไอพี (IP Address) ผานการเขาใชอินเทอรเน็ต วันที่และเวลาของการเขาเยี่ยมชมเว็บไซต หนาเพจที่
เขาเยี่ยมชมขณะเขาเว็บไซต และที่อยูของเว็บไซต ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับเว็บไซตของบริษัทฯ หรือ
ขอมูลการเขาถึงเว็บไซต (คุกก้ี) ของผูใชบริการ 

5.5 ขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับจากขอมูลสาธารณะ (public records) และที่ไมใชสาธารณะ (non-public 
records) ทีบ่ริษัทฯ มีสิทธิเก็บรวบรวมไดตามกฎหมาย 

5.6 ขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับจากหนวยงานภาครัฐ หนวยงานกำกับดูแลที่ใชอำนาจตามกฎหมาย   

6. ระยะเวลาจัดเก็บ และสถานที่จัดเก็บขอมูลสวนบุคคล 

บริษัทฯ จะจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลตราบเทาที่จำเปนโดยคำนึงถึงวัตถุประสงคและความจำเปนที่บริษัทฯ

จะตองดำเนินการจัดเก็บรวบรวมและประมวลผล ซึ่งรวมไปถึงการปฏิบัติตามขอกำหนดของกฎหมายที่ใช

บังคับบริษัทฯ จะจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลไวหลังระยะเวลาที่สัญญาสิ ้นผลบังคับไวระยะเวลาหนึ่ง และ

สอดคลองตามระยะเวลาและอายุความของกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยบริษัทฯ จะจัดเก็บไวในสถานที่จัดเก็บที่

เหมาะสมตามประเภทของขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้บริษัทฯ จำเปนตองเก็บขอมูลสวนบุคคลตอไปแมจะพน

กำหนดอายุความตามกฎหมายแลวก็ตาม อาทิกรณีอยูระหวางการดำเนินคดีตามกฎหมาย เปนตน 
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7. การเปดเผยและถายโอนขอมูลสวนบุคคล 

7.1.การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหแกบุคคลภายนอก และ/หรือ องคกร หรือหนวยงานภายนอก

เฉพาะในกรณี ดังตอไปนี ้

7.1.1.ผูที่ไดรับอนุญาตใหเปนผูเสนอขายผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ 
7.1.2.คูคา พันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทในเครือ และ/หรือ ผูใหบริการภายนอก เพื่อใหบริการในการ

นำเสนอสิทธิประโยชนและบริการอ่ืน ๆ ของบริษัทฯ แกเจาของขอมูลสวนบุคคล รวมถึงการ
พัฒนา ปรับปรุง ผลิตภัณฑ หรือบริการของบริษัทฯ อาทิการวิเคราะหขอมูล การประมวลผล
ขอมูล การดำเนินการดานบัตรเครดิต การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
จัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของ การพัฒนาแพลตฟอรมบริการลูกคา การสงอีเมล/SMS 
การพัฒนาเว็บไซต การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ การสำรวจความพึงพอใจและการทำวิจัย 
การบริหารความสัมพันธลูกคา โดยจะมีการทำสัญญารักษาขอมูลสวนบุคคลไวเปนความลับ 
กรณีนิติบุคคลจะตองมีมาตรฐานดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ 

7.1.3.หนวยงานของรัฐบาล รัฐบาล หรือองคกรอื่นตามกฎหมาย เพื่อเปนการปฏิบัติตามกฎหมาย 
คำสั่ง คำรองขอ เพ่ือการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

7.2.การโอน ถาย และ/หรือ สงขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ 

 ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีการโอน ถาย และ/หรือ สงขอมูลไปยังตางประเทศบริษัทฯ จะกำหนดมาตรฐาน

ในการทำขอตกลง และ/หรือ สัญญารวมธุรกิจกับหนวยงาน องคกรที่จะไดรับขอมูลสวนบุคคลนั้น มี

มาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เปนที่ยอมรับ และสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อให

มั่นใจวาขอมูลสวนบุคคลนั้น จะไดรับการคุมครองอยางปลอดภัย อาทิ 

 กรณีที่บริษัทฯ มีความจำเปนในการจัดเก็บ และ/หรือ โอน ถาย ขอมูลสวนบุคคล เพื่อการ

จัดเก็บ    

 การประมวลผลในระบบคลาวด (Cloud) บริษัทฯ จะพิจารณาองคกรที่มีมาตรฐานความมั่นคง

ปลอดภัยในระดับสากล และจะจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบการเขารหัส หรือวิธีการอื่น ๆ 

ที่ไมสามารถระบุตัวตนของเจาของขอมูลสวนบุคคลได  

อนึ่ง รายชื่อบุคคลภายนอกทีบ่ริษัทฯ จะทำการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานไดแก  

บริษัท DigitalOcean LLC 101 Avenue of the Americas, 10th Floor New York, NY 10013 

ทั้งนี้ รายชื่อบุคคลภายนอกที่บริษัทฯ จะทำการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลนั้น อาจมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ได ซึ่งบริษัทฯ จะทำขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 
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8. การใชขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหวเปนพิเศษ 

ในการขายสินคาหรือใหบริการของบริษัทฯ หรือการดำเนินการตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูล

สวนบุคคลของบริษัทฯ ในบางกรณีบริษัทฯ มีความจำเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหว

เปนพิเศษ โดยบริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจงจากเจาของขอมูลสวนบุคคล ณ ขั้นตอนที่ไดมาซึ่งขอมูล

สวนบุคคลที่มีความออนไหวเปนพิเศษ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงคในการใชขอมูลของบริษัทฯ ตอไป 

9. การใชขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคทางการตลาด 

นอกจากวัตถุประสงคดังกลาวขางตนและภายใตขอกำหนดของกฎหมาย  บริษัทฯ จะใชขอมูลสวนบุคคล

เพื่อวัตถุประสงคทางการตลาด อาทิ การจัดสงเอกสารเกี่ยวกับโปรโมชั่นตาง ๆ (ทางไปรษณีย อีเมล และดวย

วิธีการอื่นใด) รวมถึงการสื่อสารการตลาด การดำเนินการดานการตลาดแบบตรง  เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชนที่

ทานจะไดรับจากการเปนลูกคาของ บริษัทฯ ผานการแนะนำของผลิตภัณฑและบริการที่เก่ียวของ 

ทานสามารถเลือกที่จะไมรับการสื่อสารการตลาดจากบริษัทฯ ยกเวนการติดตอสื่อสารที่เกี่ยวของและ

จำเปนกับผลิตภัณฑและ/หรือบริการที่เราไดใหแกทาน  

10. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความลับของขอมูลสวนบุคคล 

เพื่อใหเจาของขอมูลสวนบุคคลมีความมั่นใจในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ในการปองกันความเสี่ยงอัน

อาจทำใหขอมูลสวนบุคคลถูกเขาถึงโดยมิชอบ รั่วไหล ถูกเปลี่ยนแปลงแกไข สูญหาย บริษัทฯ จึงไดสรางความ

ตระหนักดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดานการรักษาความปลอดภัย

สารสนเทศที่เปนที่ยอมรับและการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ และเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนด 

กฎเกณฑของหนวยงานของรัฐที่กำกับดูแลธุรกิจ 

บริษัทฯ ทำการปกปองความเปนสวนตัวของเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยจำกัดสิทธิการเขาถึงขอมูลสวน

บุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลใหกับเฉพาะบุคคลที ่จำเปนตองใชขอมูลสวนบุคคลดังกลาวเพื ่อการ

ใหบริการของบริษัทฯ อาทิพนักงานและตัวแทนของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯ มีมาตรการปองกันทั ้งทาง

กายภาพและทางอิเล็กทรอนิกสเปนไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลที่บังคับใชเพื่อปกปองขอมูลสวนบุคคล 

เมื่อบริษัทฯ ทำสัญญาใชบริการกับบุคคลที่สาม บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมในการรักษาความปลอดภัย
ขอมูลสวนบุคคลของผูใหบริการและสัญญาการเก็บรักษาขอมูลที่เปนความลับที่เหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวา
ขอมูลสวนบุคคลทีบ่ริษัทฯ รับผิดชอบจะไดรับการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด 

11. สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิดังตอนี ้

1) สิทธิในการขอรับทราบความมีอยู ลักษณะของขอมูลสวนบุคคล วัตถุประสงคของการนำขอมูลสวน

บุคคลไปใชของบริษัทฯ  
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2) สิทธิในการเขาถึง และขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคลของตน ซึ่งบริษัทฯ จะมีข้ันตอนท่ีเหมาะสมเพื่อให

ทานยืนยันตัวตนกับบริษัทฯ กอน 

3) สิทธิในการขอแกไข หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลของตนใหถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณและไม

กอใหเกิดความเขาใจผิด 

4) สิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน รวมถึงสิทธิในการ

คัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

5) สิทธิในการขอระงับการใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เก่ียวกับตนเปนการชั่วคราว 

6) สิทธิในการขอใหดำเนินการลบ หรือทำลายขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน หรือทำใหขอมูลสวนบุคคล

เปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมูลสวนบุคคลได 

7) สิทธิในการขอใหเปดเผยถึงการไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่เปนขอมูลซึ่งเจาของ

ขอมูลสวนบุคคลไมไดใหความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ 

8)  สิทธิในการถอนความยินยอมที่เคยใหแก บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

ทั้งนี้ การถอนความยินยอมยอมไมสงผลกระทบตอการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

ของเจาของขอมูลสวนบุคคลที่ไดใหความยินยอมไวแลว 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกำหนดชองทางการติดตอเพื่อใชสิทธิของทานตามรายละเอียดขอ 14. โดย บริษัทฯ จะ

ดำเนินการและพิจารณาตามที่ทานรองขอ และแจงผลดำเนินการหรือการพิจารณาคำขอใหทานทราบภายใน

ระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด อยางไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถปฏิเสธคำขอของเจาของขอมูลสวนบุคคลได

ตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะอยางยิ่ง บริษัทฯ อาจปฏิเสธคำรองขอใหลบหรือทำลาย หรือทำใหขอมูล

สวนบุคคลของทานอยูในรูปแบบที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมูลสวนบุคคลได หาก บริษัทฯ มี

ความจำเปนตองใชขอมูลสวนบุคคลในการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิ

เรียกรองตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ

การอ่ืนใดตามที่กฎหมายกำหนด 

อนึ่ง การลบหรือทำลาย หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลของทานอยูในรูปแบบที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปน

เจาของขอมูลสวนบุคคลไดหรือการถอนความยินยอมของเจาของขอมูลสวนบุคคลสามารถทำไดภายใต

ขอกำหนดของกฎหมายเทานั้น ทั้งนี้ การใชสิทธิดังกลาวอาจจะสงผลตอกรณีการปฏิบัติตามสัญญา หรือกรณี

การใหบริการอื่น ๆ เนื่องจากจะไมสามารถระบุตัวตนของเจาของขอมูลสวนบุคคลได จึงอาจเกิดขอจำกัดใน

การใหบริการในบางสวนที่จำเปนตองใชขอมูลสวนบุคคล และอาจทำใหเจาของขอมูลสวนบุคคลนั้นไมไดรับ

สิทธิประโยชนการบริการ และขาวสารจาก บริษัทฯ ตอไป  
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12. คุกกี้และการเชื่อมตอไปยังเว็บไซตภายนอก 

12.1.คุกกี้ 

บริษัทฯ จะใชคุกกี้ในการเก็บรวบรวมขอมูลการใชงานของเจาของขอมูลสวนบุคคล เพื่อเก็บขอมูล

และรวบรวมสถิติวิจัยทางดานการตลาด การวิเคราะหแนวโนม ตลอดจนนำมาปรับปรุง และควบคุมการ

ทำงานของเว็บไซต และ/หรือ แอพพลิเคชั่น ทั้งนี้การเก็บคุกกี้นั้นเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวตนของ

เจาของขอมูลสวนบุคคลไดโดยตรง 

12.2.การเชื่อมตอเว็บไซตภายนอก 

เว็บไซตของ บริษัทฯ จะมีการเชื่อมตอไปยังเว็บไซตของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซตเหลานั้นอาจมี

นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลที ่แตกตางจากของบริษัทฯ ขอใหเจาของขอมูลสวนบุคคลศึกษา

นโยบายขอมูลสวนบุคคลของเว็บไซตนั้น ๆ เพื่อเขาใจถึงรายละเอียดการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และ

เพื่อตัดสินใจในการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอเนื้อหา นโยบาย ความ

เสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซตของบุคคลที่สาม  

13. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

บริษัทฯ ไดแตงตั้งเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล เพื่อตรวจสอบการดำเนินการที่เก่ียวกับการเก็บ 

รวบรวม ใช หรือ เปดเผยขอมูลสวนบุคคล ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 

2562 รวมทั้งประสานงานและใหความรวมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล  

 

14. คำถามที่เกี่ยวกับนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

หากทานมีคำถามหรือขอสงสัย เกี่ยวกับถอยแถลงการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลนี้ หรือการจัดการดูแล

ขอมูลของทาน หรือแจงเบาะแสการละเมิดขอมูลสวนบุคคล ทานสามารถติดตอมายังบริษัทฯ  

บริษัทฯ ไดแตงตั้งเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล เพื่อตรวจสอบการดำเนินการที่เก่ียวกับขอมูลที่ 

บริษัทฯ ดำเนินการจัดเก็บ รวบรวม ใช หรือ เปดเผยขอมูลสวนบุคคล ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งประสานงานและใหความรวมมือกับสำนักงานคณะกรรมการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

15. ชองทางการติดตอ 

หากทานมีขอสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัทฯ หรือตองการใชสิทธิตาม

กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางใดอยางหนึ่งตามขอ 11. ทานสามารถติดตอมายังชองทางดังนี้  

1. บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร จำกัด 140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 18 ถนนวิทยุ แขวง 
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
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2. เว็บไซตของ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร จำกัด  
3. ศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพทของบริษัทฯ (Call Center) : +66 2253 4736 
4. เจาหนาที ่คุ มครองขอมูลสวนบุคคลของทางบริษัทฯ ไดแก นาย ณัทฐกร วิมลเกษม อีเมล : 

dpo@acisonline.net 
 

16. การปรับปรุงนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแกไขนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ฉบับนี้ไดในอนาคต ภายใตขอบังคับของกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทฯ จะประกาศใหทราบผาน
เว็บไซตของ บริษัทฯ  


