นโยบายความเป็ นส่วนตัว
ของบริ ษทั เอเซีย พลัส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในกลุ่ม
บริ ษัท เอเซี ย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้ งส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทในกลุ่ม ("บริ ษัท") เล็ง เห็น ถึง ความสาคัญ ของการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า (ตามทีน่ ิยามไว้ขา้ งล่างนี้) จึงได้จดั ทานโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้
("นโยบายความเป็ นส่วนตัว") เพื่อใช้บงั คับกับข้อมูลส่วนบุคคล (ตามทีน่ ิยามไว้ในข้อ 1 ข้างล่างนี้) ของ
(1) ลูกค้าบุคคลธรรมดาของบริษทั ทัง้ ทีเ่ ป็ นลูกค้าเป้ าหมาย (ผูท้ อ่ี าจเป็ นลูกค้าในอนาคต) ลูกค้าปั จจุบนั และลูกค้าในอดีต
(2) พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผูแ้ ทน ผูถ้ อื หุน้ บุคคลผูม้ อี านาจ กรรมการ ผูต้ ดิ ต่อ ตัวแทน และบุคคลธรรมดาอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้องกับลูกค้านิตบิ ุคคลของบริษทั
นโยบายฉบับนี้จะใช้กบั ลูกค้าเป้ าหมาย (ผูท้ อ่ี าจเป็ นลูกค้าในอนาคต) ลูกค้าปั จจุบนั และลูกค้าในอดีตของบริ ษทั เอเซีย
พลัส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ในกลุ่ม ซึง่ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
2. บริษทั ทีป่ รึกษา เอเซีย พลัส จากัด
3. บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
ในเอกสารฉบับนี้บุคคลธรรมดาซึ่งเป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะเรียกว่า "ท่าน" ส่วนลูกค้าบุคคลธรรมดาและลูกค้านิติ
บุคคลจะรวมเรียกว่า "ลูกค้า"
นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้จดั ทาขึน้ เพื่ออธิบายถึงวิธกี ารทีบ่ ริษทั เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านไปยังต่างประเทศ
นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บงั คับกับธุรกิจ เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนอุ
่
ปกรณ์เคลื่อนที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ กิจกรรม
และนิทรรศการ ช่องทางการติดต่อทางออนไลน์ และวิธกี ารใดๆ ทีบ่ ริษทั เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านไปยังต่างประเทศ

1.

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษทั เก็บรวบรวม

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกีย่ วกับท่านซึง่ ระบุถงึ ตัวท่านหรือทาให้สามารถระบุตวั ท่านได้ ตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งล่างนี้
เพื่อทีบ่ ริษทั จะให้บริการแก่ท่าน บริษทั อาจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านด้วยวิธกี ารต่างๆ บริษทั อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านโดยตรง (เช่น ผูแ้ นะนาการลงทุน หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ หรือบุคคลอื่นของบริษทั ทีไ่ ด้ตดิ ต่อกับท่าน) หรือ
จากแหล่งอื่นๆ โดยอ้อ ม (เช่น สื่อ สัง คม แพลตฟอร์ม ออนไลน์ข องบุค คลภายนอก หรือ แหล่ง ข้อ มูลสาธารณะอื่น ๆ)
และผ่านบริษัทในกลุ่ม ผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ หน่ วยงานทางการ หรือบุคคลภายนอก (เช่น ผู้ รบั ฝากทรัพย์สนิ ที่
เป็ นบุคคลภายนอก ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ช่วง และนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์) ประเภทของข้อมูลทีบ่ ริษทั เก็บรวบรวมขึน้ อยู่
กับความสัมพันธ์ของลูกค้ากับบริษทั และบริการหรือผลิตภัณฑ์ทล่ี ูกค้าต้องการจากบริษทั
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"ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลทีก่ ฎหมายจัดประเภทเป็ นข้อมูลทีล่ ะเอียดอ่อน บริษทั จะเก็บรวบรวม
ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือโอนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไปยังต่างประเทศก็ต่อเมื่อได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือ
กฎหมายอนุญาตให้กระทาได้
1.1

ลูกค้าบุคคลธรรมดา

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งบริษทั จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้
(ก)

ข้อมูลส่วนตัว เช่น คานาหน้ าชื่อ ชื่อ เพศ อายุ อาชีพ ตาแหน่ งงาน เงินเดือน ที่ทางาน ตาแหน่ ง การศึกษา
สัญชาติ วันเกิด สถานภาพทางการสมรส ข้อมูลบนบัตรทีอ่ อกโดยรัฐบาล (เช่น เลขทีบ่ ตั รประจาตัวประชาชน เลข
หนังสือเดินทาง เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร ข้อมูลใบอนุ ญาตขับขีร่ ถยนต์ เป็ นต้น) ลายมือชื่อ การบันทึกเสียง
การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ รูปถ่าย การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิ ด ทะเบียนบ้าน และข้อมูลประจาตัว
อื่นๆ เป็ นต้น

(ข)

ข้อมูลเพื่อการติ ดต่อ เช่น ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร ทีอ่ ยู่อเี มล และ
รหัสประจาตัวสาหรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ เป็ นต้น

(ค)

ข้อมูลบัญชีและข้อมูลทางการเงิ น เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต หมายเลขบัญชีและประเภทของบัญชี
ข้อมูลพร้อมเพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน รายได้และค่าใช้จ่าย ตลอดจนข้อมูลการชาระเงิน และข้อมูลการสมัครใช้
บริการและผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น

(ง)

ข้อมูลการทาธุรกรรม เช่น ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ หลักทรัพย์ ตราสารอนุพนั ธ์) ราคาและปริมาณ หมายเลข
คาสั ่งซื้อ หมายเลขนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เงือ่ นไข (ถ้ามี) ประวัตกิ ารซื้อขายและยอดคงเหลือ ประวัตกิ ารชาระ
เงิน และการท าธุ รกรรมที่เ กี่ยวข้อ งกับทรัพ ย์สิน ของท่า น งบการเงิน หนี้ สิน ภาษี รายได้ ก าไรและเงินลงทุน
แหล่งทีม่ าของความมั ่งคั ่งและเงินทุน การเป็ นตัวแทน ข้อมูลการซื้อขาย ประวัตกิ ารผิดนัด มูลค่าของหลักประกัน
และข้อมูลเงินกูย้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์ เป็ นต้น

(จ)

ข้อมูลทางเทคนิ ค เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP Address) เว็บบีคอน (Web Beacon) ล็อก
(Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง
ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ Single Sign-On (SSO) การเข้าสู่ระบบ (Login log) เวลาทีเ่ ข้าถึง ระยะเวลาทีใ่ ช้บนหน้า
เพจของบริษทั คุกกี้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวัตกิ ารค้นหา ข้อมูลการเรียกดู ประเภทและเวอร์ชนของเบราว์
ั่
เซอร์
การตั ง้ ค่ า เขตเวลา (Time Zone Setting) และสถานที่ ตั ง้ ประเภทและเวอร์ ช ั น่ ของปลั ก๊ อิ น เบราว์ เ ซอร์
ระบบปฏิบตั กิ ารและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอ่นื ๆ บนอุปกรณ์ทท่ี ่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม เป็ นต้น

(ฉ)

รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อบัญชี (Account Identifiers) ชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่าน รหัสประจาตัว (PIN ID code)
สาหรับการซื้อขาย ความสนใจและความพึงพอใจ กิจกรรม เป้ าหมายการลงทุน ความรูแ้ ละประสบการณ์การลงทุน
และระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Tolerance) เป็ นต้น

(ช)

ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลเกีย่ วกับการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ
เป็ นต้น
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1.2

ลูกค้านิ ติบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งบริษทั จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้
(ก)

ข้อมูลระบุตวั บุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล คานาหน้ าชื่อ อายุ เพศ รูปถ่าย ข้อมูลในประวัติส่วนบุคคล การศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับงาน (เช่น สถานะ หน้าที่ อาชีพ ตาแหน่ งงาน บริษทั ทีท่ ่านทางานให้ หรือเป็ นพนักงาน หรือถือหุน้
อยู่ เป็ นต้น) ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เป็ นต้น)
อัตราส่วนการถือหุน้ ลายมือชื่อ และข้อมูลประจาตัวอื่นๆ ของท่าน เป็ นต้น

(ข)

ข้อมูลเพื่อการติ ดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ทีอ่ ยู่ ประเทศ ทีอ่ ยู่อเี มล และข้อมูลอื่นๆ ในทานองเดียวกัน เป็ นต้น

(ค)

ข้อมูลส่วนตัวที่สร้างขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลูกค้ากับบริ ษทั เช่น การเปิ ดบัญชี การบริหารจัดการ การ
ดาเนินงาน การชาระเงิน การชาระบัญชี การประมวลผลและการรายงานในนามของลูกค้า ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว
อาจรวมถึงลายมือชื่อและหนังสือติดต่อกับบริษทั เป็ นต้น

(ง)

ข้อมูลอื่นๆ ทีม่ กี ารเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยโดยเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กบั บริษทั เช่น ข้อมูลทีท่ ่านให้แก่
บริษทั ในสัญญา แบบฟอร์มหรือการสารวจ หรือข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมในเวลาทีท่ ่านเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ การ
สัมมนา หรือกิจกรรมทางสังคมของบริษทั เป็ นต้น

1.3

การเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

ข้อมูลทีล่ ะเอียดอ่อนของท่านซึง่ บริษทั จะเก็บรวมรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ ได้แก่
(ก)

ข้อมูลชีวมาตร ได้แก่ ระบบจดจาใบหน้า ลายนิ้วมือ เป็ นต้น

(ข)

ข้อมูลสุขภาพ เช่น ข้อมูลการรักษาพยาบาล เป็ นต้น

(ค)

ประวัตอิ าชญากรรม ประวัตกิ ารทาความผิด พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายฟอกเงิน

(ง)

ข้อมูลทีล่ ะเอียดอ่อนอื่นๆ ซึง่ แสดงอยู่ในบัตรประจาตัวประชาชน หรือเอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงาน
ราชการ

2.

วัตถุประสงค์ที่บริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษทั อาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทีล่ ะเอียดอ่อนของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อ
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
2.1

วัตถุประสงค์ที่บริษทั จาเป็ นต้องได้รบั ความยิ นยอม

บริษทั อาศัยความยินยอมของท่านเพื่อ
(ก)

การติดต่อสื่อสารทางการตลาด การเสนอข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขายทีเ่ กี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ
ของบริษทั และบุคคลภายนอกซึง่ บริษทั ไม่สามารถอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น

(ข)

การเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิ ดเผยข้อมูลทีล่ ะเอียดอ่อนของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(1) ข้อมูลชีวมาตร ได้แก่ ระบบจดจาใบหน้า ลายนิ้วมือ เพื่อการเข้าถึงสถานที/่ การสมัครใช้บริการ และการยืนยัน
และพิสจู น์ตวั บุคคล
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(2) ข้อมูลสุขภาพ เช่น ข้อมูลการรักษาพยาบาล เพื่อการอานวยความสะดวก
(3) ประวัตอิ าชญากรรม ประวัตกิ ารกระทาความผิดตามกฎหมาย เพื่อการตรวจสอบภูมหิ ลัง
อย่างไรก็ตาม สาหรับเอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่ วยงานราชการซึ่งบริษัทจาเป็ นต้องใช้เพื่อการยืนยันและ
พิสจู น์ตวั บุคคล และเอกสารดังกล่าวมีขอ้ มูลทีล่ ะเอียดอ่อนแสดงอยู่ซง่ึ บริษทั จะไม่ใช้และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
บริษทั สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่ตอ้ งขอความยินยอมจากท่าน
(ค)

การโอนข้อ มูลส่ว นบุ คคลของท่า นไปยังประเทศที่อาจจะไม่มีระดับ การคุ้มครองข้อ มูลที่เพียงพอ ซึ่ง กฎหมาย
กาหนดให้ตอ้ งได้รบั ความยินยอม

ในกรณีทห่ี ลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายกาหนดให้บริษทั ต้องขอความยินยอมและท่านให้ความยิ นยอมดังกล่าว ท่านมี
สิทธิทจ่ี ะถอนความยินยอมของท่านได้โดยติดต่อบริษทั ตามรายละเอียดในข้อ 10 ทัง้ นี้ การถอนความยินยอมจะไม่กระทบ
ต่อความชอบด้วยกฎหมายของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทีล่ ะเอียดอ่อนของท่าน
ตามความยินยอมของท่านก่อนทีจ่ ะขอถอน
2.2. วัตถุประสงค์ที่บริ ษทั อาจดาเนิ นการโดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่นๆ ในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษทั อาจอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านไปยังต่างประเทศ กล่าวคือ (1) เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ติ ามสัญญา สาหรับการเข้าทาสัญญาหรือการปฏิบตั ติ าม
สัญญากับท่าน (2) เป็ นการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมาย (3) เป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษทั
และของบุคคลภายนอก เพื่อให้สมดุลกับประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ กี่ ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน (4) เพื่อการป้ องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ (5) ประโยชน์ สาธารณะ
สาหรับการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการใช้อานาจรัฐ
บริษทั จะอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายใน (1) ถึง (5) ข้างต้น เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
2.2.1. ลูกค้าบุคคลธรรมดา
(ก) การติดต่อกับท่านก่อนทีท่ ่านจะเข้าทาสัญญากับบริษทั
(ข) การประมวลผลคาขอเปิ ดบัญชี การดารงบัญชี และการดาเนินการทีเ่ กี่ยวกับบัญชีของท่าน รวมถึงแต่
ไม่จากัดเพียงการประมวลผลคาขอหรือการร้องขอบริการหรือผลิตภัณฑ์ การประมวลผลธุรกรรมของ
ท่าน การออกรายงานแสดงความเคลื่อนไหวของบัญชี และการดาเนินการและการปิ ดบัญชีของท่าน
(ค) การให้บริการแก่ท่านทัง้ ทีบ่ ริษทั ให้บริการอยู่ในปั จจุบนั หรือทีอ่ าจมีเพิม่ เติมขึน้ ในอนาคต
(ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์การลงทุน การเสนอทางเลือกให้แก่ท่าน (รวมถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนของบุคคล
ภายนอก) เป็ นครัง้ คราวและการจัดการเรื่องทัง้ ปวงทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์การลงทุนเหล่านี้
(จ) การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษทั และการบริหารจัดการบัญชีทท่ี ่านมีอยู่กบั บริษทั
(ฉ) การป้ องกันลูกค้าจากข้อจากัดบางประการ (เช่น การป้ องกันผูส้ ูงอายุหรือผู้ทต่ี ้องใช้ความระมัดระวัง
เป็ นพิเศษจากการเข้าทาธุรกรรมบางประเภทด้วยตนเองเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมความเสียหาย
เป็ นต้น
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(ช) การดาเนินการตามคาสั ่งของท่าน หรือการตอบข้อซักถามหรือความคิดเห็นของท่าน และการแก้ไข
เรื่องร้องเรียนของท่าน
(ซ) การยืน ยันตัว บุคคลและการตรวจสอบข้อ มูลเครดิต กระบวนการทาความรู้จกั ลู ก ค้า ( know-yourcustomer (KYC)) และตรวจสอบสถานะลูกค้า (customer due diligence (CDD)) การตรวจสอบและ
คัดกรองอื่น ๆ และการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทีอ่ าจจาเป็ นตามกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับโดยอาศัย
สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน ใบสาคัญการสมรส และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
(ฌ) การป้ องกัน ตรวจจับ และสอบสวนการฉ้อโกง การประพฤติมชิ อบ หรือกิจกรรมทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
ไม่ว่าจะได้รบั การร้องขอจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกากับดูแลหรือไม่ และการวิเคราะห์และ
บริหารความเสีย่ ง
(ญ) การปฏิบ ัติต ามกฎหมาย กฎระเบีย บ กฎเกณฑ์ แนวทาง ค าสั ่ง ค าแนะน า และการร้อ งขอจาก
หน่ ว ยงานของรัฐ หน่ ว ยงานภาษี อ ากร หน่ ว ยงานบัง คับ ใช้ก ฎหมาย หรือ หน่ ว ยงานอื่น ๆ หรือ
หน่ วยงานกากับดูแล (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) เช่น ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ สานักหักบัญชี สานักงาน กลต. สานักงานป้ องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน กรมสรรพากร และธนาคารแห่งประเทศไทย
(ฎ) การจัดการโครงสร้างพืน้ ฐานของบริษทั การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการดาเนินธุรกิจ
และการปฏิบตั ติ ามนโยบายและขัน้ ตอนของบริษทั ทีอ่ าจจาเป็ นโดยกฎหมายและกฎระเบียบทีใ่ ช้บงั คับ
รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับการควบคุมความเสี่ยง การรักษาความปลอดภัย การ
ตรวจสอบ การเงินและการบัญชี ระบบต่างๆ และความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(ฏ) การจัดการหรือการสอบสวนเรื่องร้องเรียน ข้อเรียกร้อง หรือข้อพิพาทใดๆ
(ฐ) การติดต่อสื่อสารทางการตลาด การให้ขอ้ มูล ข้อเสนอพิเศษ และเอกสารส่งเสริมการขายเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทั บริษทั ในกลุ่ม และบุคคลภายนอก
(ฑ) การพัฒ นาบริก ารและผลิต ภัณฑ์ใ หม่ และการให้ข้อ มูลที่เ ป็ น ปั จจุ บ ัน แก่ ท่ า นเกี่ยวกับบริก ารและ
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั เป็ นครัง้ คราว
(ฒ) การทาวิจยั การวางแผนและการวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น ในด้านวงเงินลงทุนและพฤติกรรมการลงทุน
ของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษทั เป็ นต้น
(ณ) การจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย การประชุม การสัมมนา และการเยีย่ มชมบริษทั
(ด) การบังคับสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาของบริษทั รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การติดตามทวงถาม
จานวนเงินใดๆ ทัง้ หมดทีค่ า้ งชาระต่อบริษทั
(ต) การอานวยความสะดวกในการตรวจสอบทางการเงินทีจ่ ะดาเนินการโดยผูส้ อบบัญชี หรือการรับบริการ
ทีป่ รึกษากฎหมายจากทีป่ รึกษากฎหมายทีแ่ ต่งตัง้ โดยท่านหรือบริษทั
(ถ) การปฏิบตั ติ ามภาระหน้าทีข่ องบริษทั ภายใต้สญ
ั ญาใดๆ ทีบ่ ริษทั เป็ นคู่สญ
ั ญา เช่ น สัญญากับพันธมิตร
ทางธุรกิจของบริษทั ผูข้ าย หรือบริษทั บริหารสินทรัพย์อ่นื ๆ หรือภายใต้สญ
ั ญาทีบ่ ริษทั ทาหน้าทีเ่ ป็ น
ตัวแทน และในกรณีทบ่ี ริษัทไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทีจ่ าเป็ นสาหรับการปฏิบตั ติ าม
ภาระหน้ าที่ตามกฎหมายของบริษัทหรือการเข้าทาสัญญากับท่าน บริษัทอาจจะไม่สามารถจัดหา
ผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่านได้ตามทีท่ ่านประสงค์
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2.2.2. ลูกค้านิ ติบุคคล
(ก) การติ ดต่อสื่อสารทางธุรกิ จ เช่น การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษทั
เป็ นต้น
(ข) การคัดเลือกลูกค้า เช่น การตรวจสอบตัวตนของท่านและสถานะลูกค้า การตรวจสอบสถานะหรือการ
ตรวจสอบภูมหิ ลังในรูปแบบอื่นๆ หรือการระบุความเสีย่ งเกีย่ วกับท่านและลูกค้า (รวมถึงการตรวจสอบ
คัดกรองกับรายชื่อบุคคลทีถ่ ูกกาหนด (sanction lists) ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐและ/หรือ
ที่เป็ นทางการซึ่งเปิ ดเผยเป็ นการทัวไป
่ ตามที่กฎหมายกาหนด) การประเมินความเหมาะสมและ
คุณสมบัติของคุณและลูกค้า การออกคาขอใบเสนอราคาและการเชิญชวนประกวดราคา การเข้าทา
สัญญากับท่านหรือลูกค้า เป็ นต้น
(ค) การจัดการข้อมูลลูกค้า เช่น การเก็บและปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปั จจุบนั (รวมถึงข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน) การจัดเก็บสัญญาและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ อาจมีการอ้างถึงท่าน เป็ นต้น
(ง) การบริ หารความสัมพันธ์ เช่น การวางแผน การดาเนินการ และการบริหารความสัมพันธ์ (ทาง
สัญญา) กับลูกค้า ด้วยการทาธุรกรรมและดาเนินการตามคาสั ่งสาหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ การ
ประมวลผลการชาระเงิน การดาเนินกิจกรรมด้านการบัญชี การตรวจสอบ การเรียกเก็บเงินและการ
จัดเก็บเงิน การจัดการด้านการจัดส่งและการส่งมอบ การให้บริการสนับสนุน เป็ นต้น
(จ) การวิ เคราะห์และปรับปรุงธุรกิ จ เช่น การทาวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูล การประเมิน การสารวจและ
การรายงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทั และผลการดาเนินงานของลูกค้า การพัฒนาและ
ปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด และผลิตภัณฑ์และบริการ เป็ นต้น
(ฉ) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนั บสนุ น เช่ น การจัด หาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สนับสนุ นการใช้งานระบบ การสร้างและเก็บรหัสและข้อมูลส่วนตัวสาหรับท่าน การบริหารจัดการการ
เข้า ถึง ระบบใดๆ ที่บ ริษัทได้อ นุ ญาตให้ท่ านเข้ า ถึงได้ การยกเลิกบัญ ชีท่ไี ม่มีก ารเคลื่อนไหว การ
ดาเนินการควบคุมธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจของบริษทั สามารถดาเนินไปได้ และการช่วยให้บริษทั สามารถระบุ
และแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท และการดูแลให้ระบบของบริษทั มี
ความปลอดภัย การพัฒนา การใช้ การดาเนินงาน และการบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ น
ต้น
(ช) การติ ดตามตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ เช่น การยืนยันตัวบุคคล การควบคุมและการ
บันทึกการเข้าถึงระบบ การติดตามตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ และระบบอินเทอร์เน็ต การตรวจสอบ
ความมั ่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ การป้ องกัน และแก้ไขอาชญากรรม ตลอดจนการ
บริหารความเสีย่ งและการป้ องกันการฉ้อโกง เป็ นต้น
(ซ) การจัดการข้อพิ พาท เช่น การแก้ไขข้อพิพาท การบังคับสัญญาของบริษทั การกาหนด การใช้หรือ
การต่อสูส้ ทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย เป็ นต้น
(ฌ) การตรวจสอบกิ จการภายใน เช่น การตรวจสอบ การป้ องกัน การพิจารณาข้อร้องเรียนและ/หรือ
อาชญากรรมหรือการฉ้อโกง เป็ นต้น
(ญ) การปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบียบภายในองค์กร เช่น การปฏิบตั ติ ามนโยบายภายในองค์กร และกฎหมาย
กฎระเบียบ คาสั ่ง และแนวทางของหน่วยงานกากับดูแลทีม่ ผี ลบังคับใช้
(ฎ) การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและคาสังของหน่
่
วยงานของรัฐ เช่ น การประสานงาน การให้ข้อมูล
ข้อเท็จจริง และปฏิบตั ติ ามคาสั ่งของหน่วยงานของรัฐหรือศาลตามทีร่ อ้ งขอ เป็ นต้น
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(ฏ) วัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การแจ้งข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของบริษัทซึ่งอาจเป็ นที่
น่าสนใจต่อลูกค้า กิจกรรมต่างๆ การเสนอบริการใหม่ การทาการสารวจ (Survey) เป็ นต้น
(ฐ) การปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดทางธุรกิ จที่สมเหตุสมผล เช่น การจัดการ การฝึ กอบรม การตรวจสอบ
การรายงาน การควบคุม หรือการบริหารความเสีย่ ง สถิติ การวิเคราะห์แนวโน้มและการวางแผน หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือคล้ายคลึงกัน เป็ นต้น

3.

วิ ธีการที่บริ ษทั อาจเปิ ดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษทั อาจเปิ ดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก (รวมถึงบุคลากรและตัวแทนของบุคคลภายนอก)
ภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้
โดยท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็ นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านัน้ เพื่อศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับวิธกี ารที่
บุคคลภายนอกดังกล่าวประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ตามรายละเอียดดังนี้
3.1. ลูกค้าบุคคลธรรมดา
3.1.1 บริษทั ภายในกลุ่มของบริษทั เอเซีย พลัส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
เนื่องจาก บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษทั เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮล
ดิ้งส์ จากัด (มหาชน) บริษทั อาจจาเป็ นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษทั อื่นๆ ภายในกลุ่มบริษทั หรือ
อนุ ญาตให้บริษทั อื่นๆ ภายในกลุ่มบริษทั เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น
ท่านสามารถดูรายชื่อบริษทั และขอบเขตของกิจกรรมภายในกลุ่มบริษทั ได้ท่ี https://www.asiaplusgroup.co.th/
3.1.2. ผู้ให้บริการของบริษทั
บริษทั อาจมอบหมายให้บริษทั ตัวแทน หรือผูร้ บั จ้างเพื่อการให้บริการต่างๆ ในนามของบริษทั หรือเพื่อช่วยเหลือใน
การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน บริษทั อาจแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผูใ้ ห้บริการเหล่านี้ เช่น ผู้
ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวแทนการวิจยั ผูใ้ ห้บริการการวิเคราะห์ ตัวแทนการสารวจ ตัวแทนด้านการตลาด
สื่อโฆษณาและการติด ต่อ สื่อ สาร ผู้ใ ห้บ ริก ารชาระเงิน ผู้ใ ห้บ ริก ารด้า นธุร การและการดาเนิน งาน เป็ น ต้น ใน
การให้บ ริก ารเหล่า นี้ ผู้ให้บริการอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม บริษทั จะให้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
แก่ผู้ให้บริการของบริษทั เพียงเท่าที่จาเป็ นในการให้บริการโดยผู้ให้บริการเหล่านี้ และบริษัทจะขอให้ผใู้ ห้บริการ
เหล่านี้ไม่ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ใด บริษทั จะดาเนินการให้เป็ นทีม่ ั ่นใจว่าผูใ้ ห้บริการทุกราย
ทีบ่ ริษทั ทางานด้วยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัย
3.1.3 พันธมิ ตรทางธุรกิ จของบริษทั
บริษัท อาจโอนข้อ มูลส่ว นบุ คคลของท่า นไปยังบุ คคลที่กระทาการในนามของท่า น หรือ เกี่ย วข้อ งในการจัดหา
ผลิตภัณฑ์หรือบริการประเภทใดทีท่ ่านได้รบั จากบริษทั ซึ่งรวมถึงผูร้ บั เงิน ผูร้ บั ผลประโยชน์ ตัวกลาง (เช่น บริษทั
หลักทรัพย์อ่นื เป็ นต้น) ผู้รบั ฝากทรัพย์สนิ ธนาคารตัวแทน ตัวแทน ผู้ขาย พั นธมิตรธุรกิจร่วม คู่สญ
ั ญา ผู้ออก
ผลิตภัณฑ์ ทีบ่ ริษทั เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน และทีท่ ่านอนุ ญาตให้
บริษทั เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ แต่ทงั ้ นี้ผรู้ บั ข้อมูลเหล่านี้ต้องตกลงทีจ่ ะปฏิบตั ติ ่อข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้
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3.1.4 บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายอนุญาต
ในบางสถานการณ์ บริษัทอาจจะจาเป็ นทีจ่ ะต้องเปิ ดเผยหรือแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบตั ติ ามภาระหน้าทีต่ ามกฎหมายหรือกฎระเบียบ ซึ่งรวมถึง การปฏิบตั ติ ามหน่ วยงานทีบ่ ั งคับใช้กฎหมาย
ศาล หน่ วยงานกากับดูแล หน่ วยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ในกรณีทบ่ี ริษทั เห็นว่าการเปิ ดเผยหรือการ
โอนนัน้ จาเป็ นเพื่อที่จะปฏิบตั ิตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือเพื่อการปกป้ องสิทธิของบริษัท
สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุค คลหรือบุคคลภายนอกใดๆ หรือเพื่อตรวจสอบ ป้ องกัน หรือ
จัดการเกีย่ วกับปั ญหาการฉ้อโกง หรือด้านความมั ่นคงหรือความปลอดภัย
3.1.5 ที่ปรึกษาวิ ชาชีพ
บริษัทอาจเปิ ดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังที่ปรึกษาวิชาชีพของบริษัทที่เกี่ยวกับบริการด้านการ
ตรวจสอบ กฎหมาย การบัญชี และภาษีอากร ซึ่งช่วยในการประกอบธุรกิจ หรือจัดการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องทาง
กฎหมาย
3.1.6 บุคคลภายนอก เช่น ผู้รบั โอนสิ ทธิ ผู้รบั โอน หรือผู้รบั แปลงหนี้
บริษัทอาจมอบ โอน หรือแปลงหนี้สทิ ธิหรือภาระผูกพันของบริษทั ให้แก่บุคคลภายนอก เพียงเท่าทีไ่ ด้รบั อนุ ญาต
ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาระหว่างท่านกับบริษทั บริษทั อาจเปิ ดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ไปยังผูร้ บั โอนสิทธิ ผูร้ บั โอน หรือผูร้ บั แปลงหนี้ รวมถึงบุคคลทีอ่ าจเป็ นผูร้ บั โอนสิทธิ ผูร้ บั โอน หรือผูร้ บั แปลงหนี้ แต่
ทัง้ นี้ผรู้ บั ข้อมูลเหล่านี้ตอ้ งตกลงทีจ่ ะปฏิบตั ติ ่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็ นส่วนตัว
ฉบับนี้
3.1.7 บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการโอนธุรกิ จ
บริษัทอาจเปิ ดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้รบั โอน
สิทธิ บุคคลที่อาจเป็ นผู้รบั โอนสิทธิ ผู้รบั โอนหรือบุคคลที่อาจเป็ นผูร้ บั โอนของบริษทั ในกรณีท่มี กี ารฟื้ นฟูกจิ การ
การปรับโครงสร้างกิจการ การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การขาย การซื้อ กิจการร่วมค้า การโอน การเลิก
กิจการ หรือเหตุการณ์ใดในทานองเดียวกันทีเ่ กีย่ วข้องกับการโอนหรือการจาหน่ายจ่ายโอนธุรกิจ ทรัพย์สนิ หรือหุน้
ทัง้ หมดหรือส่วนใด ๆ ของบริษทั ถ้ามีเหตุการณ์ใดๆ ดังกล่าวข้างต้นเกิดขึน้ ผูร้ บั ข้อมูลจะปฏิบตั ติ ามนโยบายความ
เป็ นส่วนตัวฉบับนี้ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
3.2

ลูกค้านิ ติบุคคล

บริษทั อาจแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ตามทีร่ ะบุในข้อ 2 ข้างต้น เช่น บริษทั
ในกลุ่ม พันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัท ผู้ให้บริการบุคคลภายนอกที่บริษัทจ้างในบางสถานการณ์ บริษัท
แบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่ วยงานของรัฐ หน่ วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่ วยงานกากับดูแล หรือ
บุคคลภายนอกอื่น ๆ ในกรณีทบ่ี ริษทั เชื่อว่าการแบ่งปั นนัน้ จาเป็ นเพื่อทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามภาระหน้าทีต่ ามกฎหมายหรือ
กฎระเบีย บ หรือ เพื่อ การปกป้ อ งสิท ธิข องบริษัท สิท ธิข องบุ ค คลอื่น หรือ เพื่อ ความปลอดภัย ของบุ ค คลหรือ
บุคคลภายนอกใด ๆ หรือเพื่อตรวจสอบ ป้ องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปั ญหาการฉ้อโกง หรือด้านความมั ่นคงหรือ
ความปลอดภัย เมื่อบริษัทโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุ คคลภายนอก บริษัทจะดาเนินการเพื่อให้ม ั ่นใจถึง การ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ทาความตกลงการเก็บรักษาความลับกับผูร้ บั ข้อมูล หรือดาเนินมาตรการ
รักษาความปลอดภัยทีเ่ หมาะสมอื่น ๆ ตามทีก่ ฎหมายกาหนด
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4.

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้รบั ที่อยู่ในต่างประเทศ

บริษัทอาจเปิ ดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือเครื่องหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Server) ทีต่ งั ้ อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจไม่มมี าตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลในลักษณะเดียวกัน
กับประเทศไทย ทัง้ นี้ บริษทั จะดาเนินการตามขัน้ ตอนและมาตรการต่างๆ เพื่อทาให้ท่านมั ่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านจะถูกโอนไปอย่างปลอดภัย บุคคลทีร่ บั โอนข้อมูลนัน้ มีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ หมาะสม และการโอน
ข้อมูลนัน้ ชอบด้วยกฎหมายโดยอาศัยข้อยกเว้นตามทีไ่ ด้รบั อนุญาตตามกฎหมาย

5.

ระยะเวลาในการที่บริ ษทั เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าทีจ่ าเป็ นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ี
บริษัทได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ มาตามทีร่ ะบุไว้ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ และเพื่อปฏิบตั ิตามภาระหน้าทีท่ าง
กฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ อย่างไรก็ตาม หากจาเป็ น บริษทั อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลานานขึน้
ตามทีก่ ฎหมายหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด

6.

ข้อมูลที่สาคัญอื่นๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6.1

คุกกี้และวิ ธีการใช้คกุ กี้

หากท่านเยีย่ มชมเว็บไซต์ของบริษทั บริษทั จะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัตจิ ากท่านด้วยการใช้คุกกี้ ซึง่ คุกกี้
เป็ นเทคโนโลยีการติดตามประเภทหนึ่งซึ่งนามาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิยม (trend) การบริหารจัดการเว็บไซต์
ติดตามความเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของบริษทั หรือเพื่อจดจาการตัง้ ค่าของผูใ้ ช้บริการอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่
จะให้ท่านควบคุมได้ว่าจะยอมรับ คุกกี้หรือไม่ หากท่านปฏิเสธการติดตามโดยคุกกี้ ความสามารถของท่านในการใช้งาน
คุณลักษณะหรือพืน้ ทีท่ งั ้ หมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์อาจถูกจากัด
6.2

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้โดยผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ

โดยทัวไป
่ ธุรกิจของบริษทั ไม่ได้มเี ป้ าหมายทีผ่ เู้ ยาว์ และบริษทั จะไม่เจตนาเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าซึ่งเป็ น
ผูเ้ ยาว์ (บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ) (บุคคลจะบรรลุนิตภิ าวะเมื่ออายุครบ 20 ปี บริบูรณ์หรือโดยการสมรส) โดยไม่ได้รบั
ความยินยอมจากผูใ้ ช้อานาจปกครอง หรือไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคนเสมือนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รบั ความ
ยินยอมจากผูพ้ ทิ กั ษ์ตามกฎหมาย หรือไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รบั ความยินยอม
จากผูอ้ นุ บาลตามกฎหมาย ในกรณีทท่ี ่านเป็ นผูเ้ ยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ซึ่งประสงค์จะมี
ความสัมพันธ์ทางสัญญากับบริษทั ท่านต้องได้รบั ความยินยอมจากผูใ้ ช้อานาจปกครอง ผู้พทิ กั ษ์ หรือผู้อนุ บาลของท่าน
ก่อนทีจ่ ะติดต่อบริษทั หรือให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษทั หากบริษทั ทราบว่าบริษทั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
โดยไม่เจตนาจากผูเ้ ยาว์โดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากผูใ้ ช้อานาจปกครอง หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รบั
ความยินยอมจากผูพ้ ทิ กั ษ์ หรือคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากผูอ้ นุบาล บริษทั จะลบข้อมูลส่วนบุคคลนัน้
ทันที อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ต่อไปหากบริษัทสามารถอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทาง
กฎหมายอื่นนอกจากการขอความยินยอม
6.3

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก

หากท่านให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามใดๆ เช่น คู่สมรสและบุตรของท่าน ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้รบั ผลประโยชน์
รายละเอียดการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การส่งต่อในกรณีการรักษาเร่งด่วน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล และหมายเลข
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โทรศัพท์ของบุคคลเหล่านัน้ ท่านต้องมีอานาจทีจ่ ะให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่าว และมีอานาจอนุ ญาตให้บริษทั ใช้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ได้ อีกทัง้ ท่านต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้บุคคลทีส่ ามเหล่านัน้ ทราบถึง
นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ และขอรับความยินยอมจากบุคคลทีส่ ามทีเ่ กี่ยวข้องหากจาเป็ น หรืออาศัยหลักเกณฑ์หรือ
ฐานทางกฎหมายอื่น

7.

สิ ทธิ ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ภายใต้บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ท่านอาจมีสทิ ธิตามทีร่ ะบุไว้ดงั ต่อไปนี้เกีย่ วกับข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน
(ก)

การเข้าถึง: ท่านอาจมีสทิ ธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษทั ประมวลผลเกีย่ วกับท่าน

(ข)

การโอนย้ายข้อมูล: ท่านอาจมีสทิ ธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษทั มีเกีย่ วกับท่านในรูปแบบทีม่ กี ารจัดระเบียบแล้ว
และสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

(ค)

การคัดค้าน: ในบางกรณี ท่ า นอาจมีสิทธิค ัด ค้า นวิธีการที่บริษั ทประมวลผลข้อมูลส่ วนบุ คคลของท่านในบาง
กิจกรรมซึง่ ระบุในนโยบายฉบับนี้

(ง)

การลบหรือทาลายข้อมูล: ท่านอาจมีสทิ ธิขอให้บริษทั ดาเนินการลบหรือทาลาย หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของ
ท่านทีบ่ ริษทั ประมวลผลเกีย่ วกับท่าน เป็ นข้อมูลทีไ่ ม่สามารถระบุตวั บุคคลทีเ่ ป็ นเจ้าของข้อมูล เช่น หากข้อมูลนัน้ ไม่
จาเป็ นสาหรับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลอีกต่อไป

(จ)

การจากัด: ท่านอาจมีสทิ ธิจากัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านเชื่อว่าข้อมูลนัน้ ไม่ถูกต้อง หรือ
การประมวลผลของบริษทั ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบริษทั ไม่จาเป็ นต้องประมวลผลข้อมูลนัน้ เพื่อวัตถุประสงค์อย่าง
หนึ่งอย่างใดอีกต่อไป

(ฉ)

การแก้ไขให้ถกู ต้อง: ท่านอาจมีสทิ ธิขอให้มกี ารดาเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ ม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด หรือไม่เป็ นปั จจุบนั

(ช)

การถอนความยิ นยอม: ท่านอาจมีสทิ ธิทจ่ี ะถอนความยินยอมทีท่ ่านได้ให้แก่บริษทั เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน เว้นแต่มีขอ้ จากัดเกี่ยวกับสิทธิท่จี ะถอนความยินยอมตามที่กฎหมายกาหนด หรือมีสญ
ั ญาที่ให้
ประโยชน์แก่ท่าน

(ซ)

การยื่นเรื่องร้องเรียน: ท่านอาจมีสทิ ธิย่นื เรื่องร้องเรียนไปยังหน่ วยงานทีม่ อี านาจในกรณีท่ที ่านเห็นว่าบริษัททา
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลที่
บังคับใช้

8.

วันที่กฎหมายมีผลใช้บงั คับ

บริษทั จะปฏิบตั ติ ามนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้เมื่อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องมีผลบังคับใช้แล้ว
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9.

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้

บริษทั อาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้เป็ นครัง้ คราว บริษทั ขอแนะนาให้ท่านอ่านนโยบาย
ความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้อย่างละเอียดรอบคอบ และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามข้อกาหนดของ
นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ท่ี https://www.assetfund.co.th เป็ นระยะๆ โดยบริษทั จะแจ้ง เตือนให้ท่านทราบหรือขอ
ความยินยอมจากท่านอีกครัง้ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่มนี ัยสาคัญในนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ หรือหากบริษัทมี
ความจาเป็ นโดยกฎหมายทีจ่ ะต้องทาการเปลีย่ นแปลงทีม่ นี ัยสาคัญในนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้

10. รายละเอียดการติ ดต่อบริ ษทั
หากท่านมีความประสงค์ท่จี ะใช้สทิ ธิของท่านทีเ่ กี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีขอ้ สงสัยหรือเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อบริษทั หรือเจ้าหน้าทีค่ ุม้
ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทั ที่
(ก)

(ข)

ข้อมูลการติ ดต่อบริษทั

บริษทั เอเซีย พลัส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตท้ี าวเวอร์ ชัน้ 3/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
support@asiaplus.co.th
0-2680-1111, 0-2285-1666, 0-2285-1888


บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
175 อาคารสาธรซิตท้ี าวเวอร์ ชัน้ 3/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
support@asiaplus.co.th
0-2680-1000



บริษทั ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จากัด
175 อาคารสาธรซิตท้ี าวเวอร์ ชัน้ 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
ib@asiaplus.co.th
0-2680-4002-3



บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
175 อาคารสาธรซิตท้ี าวเวอร์ ชัน้ 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
customercare@assetfund.co.th
0-2672-1111

เจ้าหน้ าที่ค้มุ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
คณะอนุกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO Committee)
175 อาคารสาธรซิตท้ี าวเวอร์ ชัน้ 3/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
dpo@asiaplus.co.th
0-2680-1567
11

