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นโยบายความเป็นส่วนตวั 

ของบริษทั เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดงิส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ 
 

 

บริษัท เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิงส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ ("บริษัท") เล็งเห็นถึงความสําคญัของการคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่านและลูกคา้ (ตามทีนิยามไวข้า้งล่างนี) 

 

นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") ใชบ้งัคบักบัขอ้มูลส่วนบุคคล (ตามทีนิยามไวใ้นขอ้ 1 ขา้งลา่งนี) 

ของ  

(1)  ลกูคา้บุคคลธรรมดาของบริษทั ทงัทเีป็นลกูคา้เป้าหมาย (ผูที้อาจเป็นลูกคา้ในอนาคต) ลูกคา้ปัจจุบนั และลูกคา้ในอดีต 

(2)  พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที ผูแ้ทน ผูถื้อหุ้น บุคคลผูมี้อาํนาจ กรรมการ ผูติ้ดต่อ ตวัแทน และบุคคลธรรมดาอืน ๆ ที

เกียวขอ้งกบัลูกคา้นิติบุคคลของบริษทั ทงัทีเป็นลูกคา้เป้าหมาย (ผูท้อีาจเป็นลูกคา้ในอนาคต) ลูกคา้ปัจจุบนั และลูกคา้ใน

อดีตของบริษัท เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดงิส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ ซึงมีรายชือดงัต่อไปนี 

 1) บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั 

 2) บริษทัทีปรึกษา เอเซีย พลสั จาํกดั 

 3) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แอสเซท พลสั จาํกดั 

 

ตามเอกสารฉบบันีบุคคลธรรมดาจะรวมเรียกว่า "ท่าน" ส่วนลูกคา้บุคคลธรรมดาและลูกคา้นิติบคุคลจะเรียกว่า "ลกูค้า" 

 

นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันีอธิบายถึงวิธีการทีบริษทัเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงั

ต่างประเทศ 

 

นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันีใช้บงัคบักบัธุรกิจ เวบ็ไซต ์แอปพลิเคชนับนอุปกรณ์เคลือนที ศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ (call 

center) กิจกรรมและนิทรรศการ ช่องทางการติดต่อทางออนไลน ์โลเคชนัอืน ๆ (locations) และวธีิการใด ๆ ทบีริษทัเก็บรวบรวม 

ใช ้เปิดเผย หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ 

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบริษทัเกบ็รวบรวม 

 

 "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ขอ้มูลเกียวกับท่านซึงระบุถึงตวัท่านหรือทาํให้สามารถระบุตวัท่านได้ ตามทีระบุไว้

ขา้งล่างนี เพือทีบริษทัจะให้บริการแก่ท่าน บริษทัอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านดว้ยวิธีการต่าง ๆ บริษทัอาจเก็บ

รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง (เช่น ผ่านทางผูจ้ดัการฝ่ายความสัมพนัธ์ พนกังานขาย หรือศูนยบ์ริการ

ข้อมูลลูกค้า (call center) ของบริษัท) หรือจากแหล่งอืน ๆ โดยอ้อม (เช่น สือสังคม แพลตฟอร์มออนไลน์ของ

บุคคลภายนอก หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอืน ๆ) และผ่านบริษทัในเครือ ผูใ้ห้บริการ พนัธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงาน

ทางการ หรือบุคคลภายนอก (เช่น ผูรั้บฝากทรัพยสิ์นทีเป็นบุคคลภายนอก ผูรั้บฝากทรัพยสิ์นช่วง และนายหน้าซือขาย
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หลกัทรัพย)์ ประเภทของขอ้มูลทีบริษทัเก็บรวบรวมขึนอยู่กับความสัมพนัธ์ของลูกค้ากบับริษทั และบริการหรือ

ผลิตภณัฑท์ลูีกคา้ตอ้งการจากบริษทั 

 

"ข้อมูลทีละเอียดอ่อน" หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลทีกฎหมายจัดประเภทเป็นข้อมูลทีละเอียดอ่อน บริษทัจะเก็บ

รวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มูลทีละเอียดอ่อนไปยงัต่างประเทศก็ต่อเมือไดรั้บความยินยอมโดยชดัแจ้งจาก

ท่าน หรือกฎหมายอนุญาตใหก้ระทาํได ้

 

 ลูกค้าบคุคลธรรมดา 

 

 ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านซึงบริษทัจะเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนไปยงัต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จาํกัด

เพียงขอ้มูลส่วนบคุคลประเภทดงัต่อไปนี 

 

 (ก) ข้อมูลส่วนตัว เช่น คาํนาํหน้าชือ ชือ เพศ อายุ อาชีพ ตาํแหน่งงาน เงินเดือน ทีทาํงาน ตาํแหน่ง การศึกษา 

สัญชาติ วนัเกิด สถานภาพทางการสมรส ข้อมูลบนบตัรทีออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขทีบตัรประจําตัว

ประชาชน เลขหนงัสือเดินทาง เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร ขอ้มูลใบอนุญาตขบัขีรถยนต ์เป็นตน้) ลายมือ

ชือ การบนัทึกเสียง การบนัทึกการสนทนาทางโทรศพัท ์รูปถ่าย การบนัทกึภาพจากกลอ้งวงจรปิด  ทะเบียน

บา้น และขอ้มูลประจาํตวัอืน ๆ 

 

 (ข) ข้อมูลเพือการติดต่อ เช่น ทอียู ่หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรศพัทเ์คลือนที หมายเลขโทรสาร ทีอยูอ่ีเมล 

และรหสัประจาํตวัสาํหรับการติดต่อสือสารทางอเิลก็ทรอนิกส์อืน ๆ 

 

 (ค) ข้อมูลบัญชีและข้อมูลทางการเงนิ เช่น ขอ้มูลบตัรเครดิตและบตัรเดบิต หมายเลขบญัชีและประเภทของบญัชี 

ขอ้มูลพร้อมเพย ์สินทรัพยห์มุนเวียน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ตลอดจนขอ้มูลการชาํระเงิน และขอ้มูลการสมคัร

ใชบ้ริการและผลิตภณัฑ ์

 

 (ง) ข้อมูลการทําธุรกรรม เช่น ประเภทของผลิตภณัฑ์ (อาทิ หลกัทรัพย ์ตราสารอนุพนัธ์ ราคาและปริมาณ 

หมายเลขคาํสังซือ หมายเลขนายหน้าซือขายหลกัทรัพย ์เงือนไข (ถา้มี) ประวตัิการซือขายและยอดคงเหลือ 

ประวติัการชาํระเงินและการทาํธุรกรรมทีเกียวข้องกบัทรัพยสิ์นของท่าน งบการเงิน หนีสิน ภาษี รายได ้

กาํไรและเงินลงทุน แหล่งทีมาของความมงัคงัและเงินทุน การเป็นตวัแทน ขอ้มูลการซือขาย ประวตัิการผิด

นดั มูลค่าของหลกัประกนั (margin balance) และขอ้มูลเงินกูย้ืมเพือซือหลกัทรัพย ์(margin loan) 

 

 (จ) ข้อมูลทางเทคนิค เช่น เลขทีอยู่ไอพีหรืออนิเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) เว็บบีคอน (web beacon) ล็อก 

(Log) ไอดีอปุกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ขอ้มูลการเชือมต่อ ขอ้มูลการ

เขา้ถึง ขอ้มูลการเขา้ใชง้านแบบ single sign-on (SSO) การเขา้สู่ระบบ (Login log) เวลาทีเขา้ถึง ระยะเวลาที

ใชบ้นหน้าเพจของบริษทั คุกกี ขอ้มูลการเขา้สู่ระบบ ประวติัการคน้หา ขอ้มูลการเรียกดู ประเภทและเวอร์

ชนัของเบราวเ์ซอร์ การตงัค่าเขตเวลา (Time zone setting) และสถานทีตงั ประเภทและเวอร์ชนัของปลกัอิน
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เบราว์เซอร์ ระบบปฏิบติัการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอืน ๆ บนอุปกรณ์ทีท่านใช้ในการเข้าถึง

แพลตฟอร์ม 

 

 (ฉ) รายละเอยีดข้อมูลส่วนตัว เช่น ชือบญัชี (account identifiers) ชือผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน รหัสประจาํตวั (PIN ID 

code) สําหรับการซือขาย ความสนใจและความพึงพอใจ กิจกรรม เป้าหมายการลงทุน ความรู้และ

ประสบการณก์ารลงทุน และระดบัความเสียงทยีอมรับได ้(risk tolerance) 

 

 (ช) ข้อมูลการใช้งาน เช่น ขอ้มูลเกียวกบัการใช้งานของท่านบนเวบ็ไซต ์แพลตฟอร์ม การใช้ผลิตภณัฑ์และ

บริการ 

 

 ลูกค้านิติบคุคล 

 

 ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านซึงบริษทัจะเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนไปยงัต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จาํกัด

เพียงขอ้มูลส่วนบคุคลประเภทดงัต่อไปนี 

 

 (ก) ข้อมูลระบุตัวบุคคล เช่น ชือ นามสกุล คาํนาํหน้าชือ อาย ุเพศ รูปถ่าย ขอ้มูลในประวติัส่วนบคุคล การศึกษา 

ขอ้มูลเกียวกบังาน (เช่น สถานะ หน้าที อาชีพ ตาํแหน่งงาน บริษทัทีท่านทาํงานให้ หรือเป็นพนกังาน หรือ

ถือหุ้นอยู่) ข้อมูลบนบตัรทีออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขทีบตัรประจําตวัประชาชน เลขหนังสือเดินทาง) 

อตัราส่วนการถือหุ้น ลายมือชือ และขอ้มูลประจาํตวัอนื ๆ ของทา่น 

 

 (ข) ข้อมูลเพือการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศพัท ์ทีอยู ่ประเทศ ทอียูอี่เมล และขอ้มูลอนื ๆ ในทาํนองเดียวกนั 

 

 (ค) ข้อมูลส่วนตวัทีสร้างขนึเกยีวกบัความสัมพนัธ์ของลูกค้ากบับริษัท เช่น การเปิดบญัชี การบริหารจดัการ การ

ดาํเนินงาน การชาํระเงิน การชาํระบญัชี การประมวลผลและการรายงานในนามของลูกค้า ขอ้มูลส่วนตวั

ดงักล่าวอาจรวมถึงลายมือชือและหนงัสือติดต่อกบับริษทั 

 

 (ง) ข้อมูลอืน ๆ ทีมีการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยโดยเกียวขอ้งกับความสัมพนัธ์กบับริษทั เช่น ขอ้มูลทีท่าน

ให้แก่บริษทัในสัญญา แบบฟอร์มหรือการสํารวจ หรือขอ้มูลทีเก็บรวบรวมในเวลาทีท่านเขา้ร่วมกิจกรรม

ทางธุรกิจ การสมัมนา หรือกิจกรรมทางสงัคมของบริษทั  

 

 ขอ้มูลทีละเอยีดออ่นของท่านซึงบริษทัจะเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนไปยงัต่างประเทศ ไดแ้ก่ 

 

 (ก) ขอ้มูลชีวมาตร ไดแ้ก่ ระบบจดจาํใบหนา้ ลายนิวมือ 

 (ข) ขอ้มูลสุขภาพ เช่น ขอ้มูลการรกัษาพยาบาล 

(ค) ประวตัิอาชญากรรม, ประวติัการทาํความผดิ พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย,์ กฎหมายฟอกเงิน 

 (ง) ศาสนา และ 

 (จ) ขอ้มูลทีละเอยีดอ่อนอนื ๆ ซึงแสดงอยู่ในบตัรประจาํตวัประชาชน (เช่น เชือชาติและศาสนา) 
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2. วตัถุประสงค์ทีบริษทัเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

 บริษทัอาจเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลทีละเอยีดออ่นของท่านไปยงัต่างประเทศ 

เพอืวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี 

 

2.1  วตัถุประสงค์ทีบริษทัจําเป็นต้องได้รับความยนิยอม 

   

 บริษทัอาศยัความยนิยอมของท่านเพือ 

 

  (ก) การติดต่อสือสารทางการตลาด การเสนอข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขายทีเกียวกับ

ผลิตภณัฑ์และบริการของบริษทั บริษทัในเครือและบริษัทย่อยของบริษทั และบุคคลภายนอกซึง

บริษทัไม่สามารถอาศยัหลกัเกณฑห์รือฐานทางกฎหมายอืน 

 

  (ข) การเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลทีละเอียดอ่อนของท่าน เพือวตัถุประสงค์

ดงัต่อไปนี 

 

   (1) ขอ้มูลชีวมาตร ไดแ้ก่ ระบบจดจาํใบหนา้ ลายนิวมือ เพือการเขา้ถึงสถานที/การสมคัรใช้

บริการ และการยนืยนัและพิสูจน์ตวับุคคล 

 

   (2) ขอ้มูลสุขภาพ เช่น ขอ้มูลการรกัษาพยาบาล เพอืการอาํนวยความสะดวก 

 

   (3) ประวติัอาชญากรรม, ประวติัการทาํความผิด พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย,์ 

กฎหมายฟอกเงินเพือการตรวจสอบภูมิหลงั 

 

   (4) ศาสนาเพอืการอาํนวยความสะดวก 

 

   (5) ขอ้มูลทีละเอียดอ่อนซึงแสดงอยูใ่นเอกสารประจาํตวั (เช่น เชือชาติและศาสนา) เพือการ

ยนืยนัและพิสูจน์ตวับุคคล 

 

  (ค) การโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัประเทศทีอาจจะไม่มีระดบัการคุม้ครองขอ้มูลทีเพียงพอ 

ซึงกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดรั้บความยนิยอม 

 

  ในกรณีทีหลกัเกณฑห์รือฐานทางกฎหมายคือการขอความยินยอม ท่านมีสิทธิทีจะถอนความยนิยอมของท่าน 

ณ เวลาใดก็ได ้โดยท่านสามารถติดต่อบริษทัทีท่านทาํธุรกรรมด้วยตามรายละเอียดในขอ้ 10 เพอืถอนความ

ยินยอม การถอนความยนิยอมจะไม่กระทบต่อความชอบดว้ยกฎหมายของการเก็บรวบรวม การใช ้และการ

เปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลทีละเอียดอ่อนของท่านตามความยนิยอมของท่านก่อนทีจะขอถอน 
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2.2 วตัถุประสงค์ทีบริษทัอาจดาํเนินการโดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอืน ๆ ในการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

   

  บริษทัอาจอาศยัหลกัเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายดงัต่อไปนีเพือเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ กล่าวคือ (1) เป็นการจาํเป็นเพือการปฏิบติัตามสัญญา สาํหรับ

การเขา้ทาํสัญญาหรือการปฏิบตัิตามสัญญากบัท่าน (2) เป็นการปฏิบตัิหน้าทีตามกฎหมาย  (3) เป็นการ

จาํเป็นเพือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัและของบุคคลภายนอก เพือให้สมดุลกบัประโยชน์

และสิทธิและเสรีภาพขนัพนืฐานทีเกียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน (4) เพือการป้องกนัหรือ

ระงับอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ (5) ประโยชน์สาธารณะ สําหรับการดาํเนิน

ภารกิจเพือประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบตัิหนา้ทีในการใชอ้าํนาจรัฐ 

 

  บริษทัจะอาศยัหลกัเกณฑห์รือฐานทางกฎหมายใน (1) ถึง (5) ขา้งตน้ เพอืการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/

หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ เพือวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี 

 

  ลูกค้าบคุคลธรรมดา 

 

  (ก) การติดต่อกบัท่านก่อนทีท่านจะเขา้ทาํสัญญากบับริษทั 

 

  (ข) การประมวลผล  คาํขอเปิดบญัชี  การดาํรงบญัชี  และการดาํเนินการทีเกียวกับบญัชีของท่าน 

รวมถึงแต่ไม่จ ํากัดเพียง การประมวลผลคําขอหรือการร้องขอบริการหรือผลิตภัณฑ์ การ

ประมวลผลธุรกรรมของท่าน การออกรายงานแสดงความเคลือนไหวของบญัชี (account statement) 

และการดาํเนินการและการปิดบญัชีของท่าน 

 

  (ค) การให้บริการแก่ท่าน เช่น การวางแผน/ทีปรึกษาทางการเงิน บริการนายหน้าซือขายหลกัทรัพย์

และซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้า นายหนา้คา้หลกัทรัพย ์ตราสารหนี หน่วยลงทนุ การรับประกนั

การจาํหน่ายหลกัทรัพย ์การจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล  ทีปรึกษาการลงทุน 

การยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์การคา้ตราสารอนุพนัธ์ นายหน้าซือขายตราสารอนุพนัธ์ การให้การ

ร่วมลงทุน การใหค้าํปรึกษาดา้นตราสารอนุพนัธ ์ และการจดัการกองทุนตราสารอนุพนัธ ์เป็นครัง

คราว และการจดัการเรืองทงัปวงทเีกียวขอ้งกบับริการเหล่านี  

 

  (ง) การจดัหาผลิตภณัฑ์การลงทุน การเสนอทางเลือกให้แก่ท่าน (รวมถึงผลิตภณัฑ์การลงทุนของ

บุคคล ภายนอก) เป็นครังคราว และการจดัการเรืองทงัปวงทีเกียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์การลงทุน

เหล่านี 

 

  (จ) การบริหารความสัมพนัธ์ระหว่างท่านกบับริษทั และการบริหารจดัการบญัชีทีท่านมีอยูก่บับริษทั 



 

  6 

 

  (ฉ) การป้องกนัลูกคา้จากขอ้จาํกดับางประการ (เช่น การป้องกนัผูสู้งอายุจากการเขา้ทาํธุรกรรมบาง

ประเภทดว้ยตนเอง เพือวตัถปุระสงคใ์นการควบคุมความเสียหาย) 

 

  (ช) การดาํเนินการตามคาํสังของท่าน หรือการตอบขอ้ซักถามหรือความคิดเห็นของท่าน และการ

แกไ้ขเรืองร้องเรียนของท่าน 

 

  (ซ) การยืนยนัตวับุคคลและการตรวจสอบขอ้มูลเครดิต กระบวนการทาํความรู้จกัลูกคา้ (know-your-

customer (KYC)) และตรวจสอบสถานะลูกค้า (customer due diligence (CDD)) การตรวจสอบ

และคดักรองอนื ๆ และการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนืองทอีาจจาํเป็นตามกฎหมายทีใชบ้งัคบัโดย

อาศยัสาํเนาบตัรประชาชน สาํเนาทะเบยีนบา้น ใบสาํคญัการสมรส และเอกสารทีเกียวขอ้ง 

 

  (ฌ) การป้องกนั ตรวจจบั และสอบสวนการฉ้อโกง การประพฤติมิชอบ หรือกิจกรรมทีไม่ชอบด้วย

กฎหมาย ไม่วา่จะไดรั้บการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกาํกบัดูแลหรือไม่ และการ

วิเคราะห์และบริหารความเสียง 

 

  (ญ) การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง คาํสัง คาํแนะนํา และการร้องขอจาก

หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาษีอากร หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย หรือหน่วยงานอืน ๆ หรือ

หน่วยงานกาํกบัดูแล (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทั สํานกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สํานักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร และ

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

  (ฎ) การจดัการโครงสร้างพืนฐานของบริษทั การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการดาํเนิน

ธุรกิจ และการปฏิบตัิตามนโยบายและขนัตอนของบริษทัทีอาจจาํเป็นโดยกฎหมายและกฎระเบียบ

ทีใช้บงัคบั รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้องกับการควบคุมความเสียง การรักษาความ

ปลอดภยั การตรวจสอบ การเงินและการบญัชี ระบบต่าง ๆ และความต่อเนืองทางธุรกิจ 

 

  (ฏ) การจดัการหรือการสอบสวนเรืองร้องเรียน ขอ้เรียกร้อง หรือขอ้พิพาทใด ๆ 

 

  (ฐ) การติดต่อสือสารทางการตลาด การให้ขอ้มูล ขอ้เสนอพิเศษ และเอกสารส่งเสริมการขายเกียวกบั

ผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษทั  บริษทัในเครือและบริษทัยอ่ยของบริษทั และบุคคลภายนอก 

 

  (ฑ) การพฒันาบริการและผลิตภณัฑใ์หม่ และการให้ขอ้มูลทีเป็นปัจจุบนัแก่ท่านเกียวกบับริการและ

ผลิตภณัฑข์องบริษทัเป็นครังคราว 
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  (ฒ) การทาํวจิยั การวางแผนและการวิเคราะห์ทางสถิติ ตวัอยา่งเช่น ในดา้นวงเงินลงทุนและพฤติกรรม

การลงทุนของท่าน เพือวตัถุประสงคใ์นการพฒันาบริการและผลิตภณัฑข์องบริษทั 

 

  (ณ) การจดัโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย การประชุม การสมัมนา และการเยยีมชมบริษทั 

 

  (ด) การบงัคบัสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาของบริษทั รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง การติดตามทวง

ถามจาํนวนเงินใด ๆ ทงัหมดทคีา้งชาํระต่อบริษทั 

 

  (ต) การอาํนวยความสะดวกในการตรวจสอบทางการเงินทีจะดาํเนินการโดยผูส้อบบญัชี หรือการรับ

บริการทีปรึกษากฎหมายจากทีปรึกษากฎหมายทแีต่งตงัโดยท่านหรือบริษทั 

 

  (ถ) การปฏิบติัตามภาระหน้าทีของบริษัทภายใต้สัญญาใด ๆ ทีบริษัทเป็นคู่สัญญา เช่น สัญญากับ

พนัธมิตรทางธุรกิจของบริษทั ผูข้าย หรือบริษทับริหารสินทรัพยอื์น ๆ หรือภายใตส้ญัญาทีบริษทั

ทาํหนา้ทเีป็นตวัแทน และ 

 

  ถา้ขอ้มูลส่วนบุคคลทีบริษทัเก็บรวบรวมจากท่านจาํเป็นสาํหรับการปฏิบติัตามภาระหน้าทีตามกฎหมายของ

บริษทั หรือการเข้าทาํสัญญากับท่าน บริษัทอาจจะไม่สามารถจดัหาผลิตภณัฑ์และบริการให้แก่บริษัท 

(หรือไม่สามารถจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการให้แก่ท่านต่อไป) ถา้บริษทัไม่สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วน

บุคคลของทา่นเมือมีการร้องขอ 

 

  ลูกค้านิติบคุคล 

 

  (ก) การติดต่อสือสารทางธุรกิจ เช่น การติดต่อสือสารกับลูกคา้เกียวกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการของ

บริษทั อาทิ ดว้ยการตอบขอ้ซกัถามหรือการร้องขอ 

 

  (ข) การคดัเลือกลูกค้า เช่น การตรวจสอบตวัตนของท่านและสถานะลูกคา้ การตรวจสอบสถานะหรือ

การตรวจสอบภูมิหลงัในรูปแบบอืน ๆ หรือการระบุความเสียงเกียวกบัท่านและลูกคา้ (รวมถึงการ

ตรวจสอบคดักรองกบัรายชือบุคคลทีถูกกาํหนด (sanction lists) ของหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย

ของรัฐและ/หรือทีเป็นทางการซึงเปิดเผยเป็นการทวัไป ตามทกีฎหมายกาํหนด)  การประเมินความ

เหมาะสมและคุณสมบติัของคุณและลูกคา้ การออกคาํขอใบเสนอราคาและการเชิญชวนประกวด

ราคา การเขา้ทาํสัญญากบัท่านหรือลูกคา้ 

 

  (ค) การจัดการข้อมูลลูกค้า เช่น การดาํรงและปรับปรุงรายชือ/รายนามลูกคา้ (รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคล

ของท่าน) การจดัเกบ็สญัญาและเอกสารทีเกียวขอ้งซึงอาจมีการอา้งถึงทา่น 
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  (ง) การบริหารความสัมพันธ์ เช่น การวางแผน การดาํเนินการ และการบริหารความสัมพนัธ์ (ทาง

สัญญา) กบัลูกคา้ อาทิ ดว้ยการทาํธุรกรรมและดาํเนินการตามคาํสังสําหรับผลิตภณัฑห์รือบริการ 

การประมวลผลการชาํระเงิน การดาํเนินกิจกรรมดา้นการบญัชี การตรวจสอบ การเรียกเก็บเงิน

และการจดัเก็บเงิน การจดัการดา้นการจดัส่งและการส่งมอบ การใหบ้ริการสนบัสนุน 

 

  (จ) การวิเคราะห์และปรับปรุงธุรกจิ เช่น การทาํวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูล การประเมิน การสาํรวจและ

การรายงานเกียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษทั และผลการดาํเนินงานของท่านหรือของลูกคา้ 

การพฒันาและปรับปรุงกลยุทธก์ารตลาด และผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 

  (ฉ) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุน เช่น การจดัหาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับ 

สนุนการใชง้านระบบ (helpdesk supports) การสร้างและดาํรงรหสัและขอ้มูลส่วนตวัสําหรับท่าน 

การบริหารจดัการการเขา้ถึงระบบใด ๆ ทีบริษทัไดอ้นุญาตให้ท่านเขา้ถึงได ้การถอนบญัชีทีไม่มี

การใชง้าน (inactive accounts) การดาํเนินการควบคุมธุรกิจ (business controls) เพือให้ธุรกิจของ

บริษทัสามารถดาํเนินไปได ้และการช่วยให้บริษัทสามารถระบุและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทั  และการดูแลให้ระบบของบริษทัมีความปลอดภยั การพฒันา การ

ใช ้การดาํเนิน งาน และการบาํรุงรักษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

  (ช) การติดตามตรวจสอบความปลอดภัยและระบบ เช่น การยืนยนัตวับุคคล การควบคุมและการ

บันทึกการเข้าถึงระบบ การติดตามตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ และระบบอินเทอร์เน็ต การ

ตรวจสอบความมนัคงปลอดภยัของเทคโนโลยีสารสนเทศ การป้องกนัและแก้ไขอาชญากรรม 

ตลอดจนการบริหารความเสียงและการป้องกนัการฉ้อโกง 

 

  (ซ) การจัดการข้อพิพาท เช่น การแกไ้ขขอ้พิพาท การบงัคบัสญัญาของบริษทั การกาํหนด การใชห้รือ

การต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

 

  (ฌ) การสอบสวนภายใน การสอบสวน การป้องกนัการร้องเรียนและ/หรืออาชญากรรมหรือการฉ้อโกง 

 

  (ญ) การปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในองค์กร เช่น การปฏิบติัตามนโยบายภายในองคก์ร และกฎหมาย 

กฎระเบียบ คาํสงั และแนวทางของหน่วยงานกาํกบัดูแลทีมีผลบงัคบัใช ้

 

  (ฎ) การปฏิบัติตามกฎหมายและหน่วยงานของรัฐ เช่น การประสานงาน การปฏิสัมพนัธ์ และการ

ตอบสนองหน่วยงานของรัฐหรือศาล  

 

  (ฏ) วัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การแจง้ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ของบริษทัซึงอาจเป็นที

น่าสนใจตอ่ท่าน กิจกรรมต่าง ๆ  การเสนอบริการใหม่ การทาํการสาํรวจ 
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  (ฐ) การปฏิบัติตามข้อกําหนดทางธุรกิจทีสมเหตุสมผล เช่น การจดัการ การฝึกอบรม การตรวจสอบ 

การรายงาน การควบคุม หรือการบริหารความเสียง สถิติ การวิเคราะห์แนวโน้มและการวางแผน 

หรือกิจกรรมอนื ๆ ทีเกียวขอ้งหรือคลา้ยคลึงกนั 

 

3. วธีิการทีบริษทัอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบคุคลของท่าน 

 

 บริษัทอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก (รวมถึงบุคลากรและตัวแทนของ

บุคคลภายนอก) ภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศดงัต่อไปนี ซึงประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพือวตัถุประสงคต์าม

นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี โดยท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตวัของบุคคลภายนอกเหล่านนัเพือศึกษา

ขอ้มูลเพิมเติมเกียวกบัวิธีการทบีุคคลภายนอกดงักล่าวประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได ้

 

 ลูกค้าบคุคลธรรมดา 

 

3.1 กลุ่มบริษทั บริษทั เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดงิส์ จาํกดั (มหาชน)  

 

  เนืองจาก บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั, บริษทัทีปรึกษา เอเซีย พลสั จาํกดั, บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ

กองทุน แอสเซท พลสั จาํกดั เป็นส่วนหนึงของกลุ่มบริษทั บริษทัอาจจาํเป็นตอ้งโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่านไปยงับริษทัอนื ๆ ภายในกลุ่มบริษทั หรืออนุญาตให้บริษทัอืน ๆ ภายในกลุ่มบริษทั เขา้ถึงขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่านได้ เพือวตัถุประสงค์ตามทีระบุไวข้้างตน้ ท่านสามารถดูรายชือบริษทัและขอบเขตของ

กิจกรรมภายในกลุ่มบริษทัไดท้ี https://www.asiaplusgroup.co.th/  

 

3.2 ผู้ให้บริการของบริษทั 

 

  บริษทัอาจใชบ้ริษทัตวัแทน หรือผูรั้บจา้งเพือการให้บริการต่าง ๆ ในนามของบริษทั หรือเพือช่วยเหลือใน

การจดัหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน บริษทัอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผูใ้ห้บริการ

เหล่านี รวมถึงแตไ่ม่จาํกดัเพียง (1) ผูใ้หบ้ริการเทคโนโลยสีารสนเทศ (2) ตวัแทนการวิจยั (3) ผูใ้หบ้ริการการ

วิเคราะห์ (4) ตวัแทนการสํารวจ (5) ตวัแทนดา้นการตลาด สือโฆษณาและการติดต่อสือสาร (6) ผูใ้ห้บริการ

ชาํระเงิน และ (7) ผูใ้หบ้ริการดา้นธุรการและการดาํเนินงาน 

 

  ในการให้บริการเหล่านี ผูใ้ห้บริการอาจเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน อยา่งไรก็ตาม บริษทัจะให้ขอ้มูล

ส่วนบุคคลแก่ผูใ้หบ้ริการของบริษทัเพียงเท่าทีจาํเป็นในการใหบ้ริการโดยผูใ้ห้บริการเหล่านี และบริษทัจะ

ขอให้ผูใ้ห ้บริการเหล่านีไม่ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพือวตัถุประสงคอื์นใด บริษทัจะดาํเนินการให้เป็น

ทมีนัใจว่าผูใ้ห ้บริการทุกรายทีบริษทัทาํงานดว้ยจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวอ้ยา่งปลอดภยั 
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3.3 พนัธมิตรทางธุรกิจของบริษทั 

 

  บริษทัอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลทีกระทาํการในนามของท่าน หรือเกียวขอ้งในการ

จดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการประเภทใดทีท่านไดรั้บจากบริษทั ซึงรวมถึงผูรั้บเงิน ผูรั้บผลประโยชน์ ผูแ้ทน

ในบญัชี (account nominees) ตัวกลาง (เช่น บริษัทหลกัทรัพย์ทีเป็นบุคคลภายนอก หรือบริษัทบริหาร

สินทรัพย์) ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น ธนาคารตวัแทน ตัวแทน ผูข้าย พนัธมิตรธุรกิจร่วม (co-brand partners) 

คู่สัญญา (market counterparties) ผู ้ออกผลิตภัณฑ์ หรือระบบคลังข้อมูลทางการค้าโลก (global trade 

repositories) ทีบริษทัทาํการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้ในการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการให้แก่ท่าน และที

ท่านอนุญาตให้บริษทัเปิด เผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได ้แต่ทงันีผูร้ับขอ้มูลเหล่านีตอ้งตกลงทีจะปฏิบตัิต่อ

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคลอ้งกบันโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี 

 

3.4 บุคคลภายนอกตามทีกฎหมายอนุญาต 

 

  ในบางสถานการณ์ บริษัทอาจจะจําเป็นทีจะต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ

บุคคลภายนอก เพอืปฏิบติัตามภาระหนา้ทีตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ ซึงรวมถึง การปฏิบติัตามหน่วยงานที

บงัคบัใชก้ฎหมาย ศาล หน่วยงานกาํกบัดูแล หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอกอืน ๆ ในกรณีทีบริษทัเชือ

ว่าการเปิดเผยหรือการโอนนนัจาํเป็นเพือทีจะปฏิบตัิตามภาระหน้าทีตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือเพือ

การปกป้องสิทธิของบริษทั สิทธิของบุคคลอืน หรือเพือความปลอดภยัของบุคคลหรือบุคคลภายนอกใด ๆ 

หรือเพอืตรวจสอบ ป้องกนั หรือจดัการเกียวกบัปัญหาการฉ้อโกง หรือดา้นความมนัคงหรือความปลอดภยั 

 

3.5 ทปีรึกษาวชิาชีพ 

 

  บริษทัอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัทีปรึกษาวิชาชีพของบริษทัทีเกียวกบับริการดา้น

การตรวจสอบ กฎหมาย การบญัชี และภาษีอากร ซึงช่วยในการประกอบธุรกิจและแก้ต่าง หรือจดัการ

เกียวกบัขอ้เรียกร้องทางกฎหมาย 

 

3.6 บุคคลภายนอก เช่น ผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี 

 

  บริษทัอาจมอบ โอน หรือแปลงหนีสิทธิหรือภาระผูกพนัของบริษทัให้แก่บุคคลภายนอก เพียงเท่าทีได้รับ

อนุญาตตามขอ้กาํหนดและเงือนไขของสัญญาใด ๆ ทีเขา้ทาํระหว่างท่านกบับริษทั  บริษทัอาจเปิดเผยหรือ

โอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัผูรั้บโอนสิทธิ ผูร้ับโอน หรือผูรั้บแปลงหนี รวมถงึบคุคลทีอาจเป็นผูรั้บ

โอนสิทธิ ผูรั้บโอน หรือผูรั้บแปลงหนี แต่ทงันีผูร้ับขอ้มูลเหล่านีตอ้งตกลงทีจะปฏิบติัต่อขอ้มูลส่วนบุคคล

ของท่านโดยสอดคลอ้งกบันโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี 
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3.7 บุคคลภายนอกทเีกยีวข้องกับการโอนธุรกิจ 

 

  บริษทัอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัพนัธมิตรทางธุรกิจ ผูล้งทุน ผูถื้อหุ้นรายสําคญั 

ผูรั้บโอนสิทธิ บุคคลทีอาจเป็นผูรั้บโอนสิทธิ ผูรั้บโอนหรือบุคคลทีอาจเป็นผูรั้บโอนของบริษทั ในกรณีทมีี

การฟืนฟูกิจการ การปรับโครงสร้างกิจการ การควบรวมกิจการ การเขา้ซือกิจการ การขาย การซือ กิจการ

ร่วมคา้ การโอน การเลิกกิจการ หรือเหตุการณ์ใดในทาํนองเดียวกนัทีเกียวขอ้งกบัการโอนหรือการจาํหน่าย

จ่ายโอนธุรกิจ สินทรัพย ์หรือหุ้นทงัหมดหรือส่วนใด ๆ ของบริษทั ถา้มีเหตุการณ์ใด ๆ ดงักล่าวข้างตน้

เกิดขึน ผูรั้บขอ้มูลจะปฏิบติัตามนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันีในส่วนทีเกียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่าน 

 

 ลูกค้านิติบคุคล 

 

  บริษทัอาจแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านกบับุคคลอนื ๆ เพอืวตัถุประสงคต์ามทีระบุในขอ้ 2 ขา้งตน้ เช่น 

บริษทัในเครือของบริษทัภายใน บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั, บริษทัทีปรึกษา เอเซีย พลสั จาํกดั, 

บริษัทหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุน แอสเซท พลสั จาํกัด พนัธมิตรทางธุรกิจอืน ๆ ของบริษัท ผูใ้ห้บริการ

บุคคลภายนอกทีบริษทัจา้ง ในบางสถานการณ์ บริษทัแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านกบัหน่วยงานของรัฐ 

หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย ศาล หน่วยงานกาํกบัดูแล หรือบุคคลภายนอกอืน ๆ ในกรณีทีบริษทัเชือว่าการ

แบ่งปันนนัจาํเป็นเพือทีจะปฏิบติัตามภาระหน้าทีตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือเพือการปกป้องสิทธิของ

บริษทั สิทธิของบุคคลอืน หรือเพือความปลอดภยัของบุคคลหรือบุคคลภายนอกใด ๆ หรือเพือตรวจสอบ 

ป้องกนั หรือจดัการเกียวกบัปัญหาการฉ้อโกง หรือดา้นความมนัคงหรือความปลอดภยั 

 

  เมือบริษทัโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงับุคคลภายนอก บริษทัจะดาํเนินการเพือให้มนัใจถึงการคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่าน เช่น ความตกลงการเก็บรักษาความลบั หรือมาตรการรักษาความปลอดภยัทีเหมาะสมอนื ๆ 

ตามทีกฎหมายกาํหนด 

 

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างประเทศ 

 

บริษทัอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลภายนอก หรือเครืองแม่ข่ายทีตงัอยูใ่นต่างประเทศซึง

ประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลในลกัษณะเดียวกนักบัประเทศไทย ทงันี บริษทัได้

ดาํเนินการตามขนัตอนและมาตรการต่าง ๆ เพือทาํให้ท่านมนัใจได้ว่าการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะโอนอย่าง

ปลอดภยัและบุคคลทีรับโอนขอ้มูลนันมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทีเหมาะสม และการโอนขอ้มูลนัน

ชอบดว้ยกฎหมายโดยอาศยัขอ้ยกเวน้ตามทีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย 
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5. ระยะเวลาในการทีบริษัทเก็บข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 

 

 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าทีจ ําเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพือให้บรรลุตาม

วตัถุประสงคท์ีบริษทัไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลนนัมาตามทรีะบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี และเพือปฏิบตัิ

ตามภาระหนา้ทีทางกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม บริษทัอาจเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะ

เวลานานขึนหากจาํเป็นตามกฎหมายทีใชบ้งัคบั 

 

6. ข้อมูลทีสําคัญอืน ๆ เกยีวกบัข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

6.1  คุกกแีละวธีิการใช้คุกก ี

 

 หากท่านเยยีมชมเวบ็ไซตข์องบริษทั บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลบางประการโดยอตัโนมติัจากท่านดว้ยการ

ใชคุ้กกี คุกกีคือเทคโนโลยีการติดตามประเภทหนึงซึงนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์กระแสความนิยม (trend) การ

บริหารจดัการเว็บไซต์ ติดตามความเคลือนไหวการใช้เว็บไซต์ของบริษทั หรือเพือจดจาํการตงัค่าของ

ผูใ้ชบ้ริการ 

 

 อนิเทอร์เน็ตเบราวเ์ซอร์ส่วนใหญ่จะให้ท่านควบคุมไดว้่าจะยอมรับคุกกีหรือไม่ หากท่านปฏิเสธการติดตาม

โดยคุกกี ความสามารถของท่านในการใชง้านคุณลกัษณะหรือพืนทีทงัหมดหรือบางส่วนของเวบ็ไซต์อาจ

ถูกจาํกดั 

 

6.2  ข้อมูลส่วนบุคคลทีใช้โดยผู้เยาว์ 

 

 โดยทวัไป กิจกรรมของบริษทัไม่ไดมี้เป้าหมายทีผูเ้ยาว ์และบริษทัจะไม่เจตนาเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล

จากลูกคา้ซึงเป็นผูเ้ยาว ์(บุคคลซึงยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) (บุคคลจะบรรลุนิติภาวะเมืออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์

หรือโดยการสมรส) โดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจากผูใ้ชอ้าํนาจปกครองในกรณีทีจาํเป็น หรือจากคนเสมือนไร้

ความสามารถ โดยไม่ไดรั้บความยิมยอมจากผูพิ้ทกัษ์ตามกฎหมาย หรือคนไร้ความสามารถโดยไม่ไดรั้บความ

ยินยอมจากผูอ้นุบาลตามกฎหมาย ถา้ท่านเป็นผูเ้ยาว ์คนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถ ซึง

ประสงคจ์ะมีความสัมพนัธ์ทางสัญญากบับริษทั ท่านตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูใ้ช้อาํนาจปกครองหรือผู ้

พิทกัษ ์หรือผูอ้นุบาลตามกฎหมายของท่านก่อนทีจะติดต่อบริษทัหรือให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษทั 

ถา้บริษทัทราบว่าบริษทัไดเ้ก็บรวบ รวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่เจตนาจากผูเ้ยาวโ์ดยไม่ไดรั้บความยินยอม

จากผูใ้ชอ้าํนาจปกครองในกรณีทีจาํเป็น หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถโดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจากผู ้

พิทกัษต์ามกฎหมายหรือคนไร้ความสามารถโดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจากผูอ้นุบาลตามกฎหมาย บริษทัจะลบ

ขอ้มูลส่วนบุคคลนนัทนัที หรือยงัคงประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลนนัต่อไปถา้บริษทัสามารถอาศยัหลกัเกณฑ์

หรือฐานทางกฎหมายอนืนอกจากการขอความยนิยอม 
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6.3  ข้อมูลส่วนบุคคลทีเกยีวกับบุคคลภายนอก 

 

 หากท่านใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลทีสามใด ๆ เช่น คู่สมรสและบุตรของท่าน ผูถื้อหุ้น กรรมการ ผูรั้บ

ผลประโยชน์ รายละเอียดการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การส่งต่อในกรณีการรักษาเร่งด่วน เช่น ชือ นามสกุล ที

อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศพัทข์องบุคคลเหล่านนั ท่านควรมนัใจว่าท่านมีอาํนาจทีจะให้ขอ้มูลส่วนบุคคล

ดงักล่าว และอนุญาตให้บริษทัใชข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันีได ้อีกทงัท่าน

ตอ้งรับผดิชอบในการแจง้ใหบุ้คคลทีสามเหล่านนัทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี และขอรับความ

ยนิยอมจากบุคคลทีสามทีเกียวขอ้ง หากจาํเป็น หรืออาศยัหลกัเกณฑห์รือฐานทางกฎหมายอนื 

 

7. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

 ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมายและขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง ท่านอาจมีสิทธิตามทีระบุไวด้งัต่อไปนีเกียวกบั

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

(ก) การเข้าถึง: ท่านอาจมีสิทธิในการขอเขา้ถึงหรือขอรับสําเนาขอ้มูลส่วนบุคคลทีบริษทัประมวลผลเกียวกับ

ท่าน 

 

(ข) การโอนย้ายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลทีบริษทัมีเกียวกับท่านในรูปแบบทีมีการจัด

ระเบียบแลว้และสามารถอ่านไดใ้นรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ และเพือส่งหรือโอนขอ้มูลดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุม

ขอ้มูลส่วนบุคคลอนื 

 

(ค) การคดัค้าน: ในบางกรณี ท่านอาจมีสิทธิคดัคา้นวิธีการทบีริษทัประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในบาง

กิจกรรมซึงระบุในนโยบายฉบบันี 

 

(ง) การลบหรือทําลายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริษทัดาํเนินการลบหรือทาํลาย หรือทาํให้ขอ้มูลส่วนบุคคล

ของท่านทบีริษทัประมวลผลเกียวกบัท่าน เป็นขอ้มูลทไีม่สามารถระบุตวับุคคลทีเป็นเจา้ของขอ้มูล เช่น หาก

ขอ้มูลนนัไม่จาํเป็นสําหรับวตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูลอกีต่อไป 

 

(จ) การจํากัด: ท่านอาจมีสิทธิจาํกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านเชือว่าขอ้มูลนันไม่

ถูกตอ้ง หรือการประมวลผลของบริษทัไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือบริษทัไม่จาํเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มูลนนัเพือ

วตัถุประสงคอ์ย่างหนึงอย่างใดอกีต่อไป 

 

(ฉ) การแก้ไขให้ถูกต้อง: ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดาํเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลทีไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง 

ก่อให้เกิดความเขา้ใจผดิ หรือไม่เป็นปัจจุบนั 

 



 

  14 

 

(ช) การถอนความยินยอม: ท่านอาจมีสิทธิทีจะถอนความยินยอมทีท่านไดใ้ห้แก่บริษทัเพือการประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เวน้แต่มีขอ้จาํกดัเกียวกบัสิทธิทีจะถอนความยินยอมตามทีกฎหมายกาํหนด หรือ

มีสญัญาทีใหป้ระโยชน์แก่ท่าน 

 

(ซ) การยืนเรืองร้องเรียน: ท่านอาจมีสิทธิยนืเรืองร้องเรียนไปยงัหน่วยงานทีมีอาํนาจในกรณีทีท่านเชือว่าบริษทั

ทาํการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย

คุม้ครองขอ้มูลทีบงัคบัใช ้

 

8. วนัทกีฎหมายมผีลใช้บังคับ 

 

 โดยทีบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.  หมวด  หมวด  หมวด  หมวด  หมวด  

และความในมาตรา  และมาตรา  ขณะนียงัไม่มีผลบงัคบัใชต้ามกฎหมาย ดงันนัเมือกฎหมายมีผลบงัคบัใช้แลว้

บริษทัจะปฏิบติัตามนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันีให้เป็นไปตามบทบญัญติัดงักล่าว 

 

9. การเปลยีนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบับนี 

 

บริษทัอาจเปลียนแปลงหรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันีเป็นครังคราว บริษทัขอแนะนาํให้ท่านอ่าน

นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันีอย่างละเอียดรอบคอบ และตรวจสอบการเปลียนแปลงใด ๆ ทอีาจเกิดขนึตามขอ้กาํหนด

ของนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันีท ีwww.assetfund.co.th เป็นระยะ ๆ โดยบริษทัจะแจง้เตือนให้ท่านทราบหรือขอ

ความยนิยอมจากท่านอีกครงัหากมีการเปลียนแปลงทีมีนยัสาํคญัในนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี หรือหากบริษทัมี

ความจาํเป็นโดยกฎหมายทีจะตอ้งทาํการเปลียนแปลงทีมีนยัสาํคญัในนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี 

 

10. รายละเอยีดการตดิต่อบริษัท 

 

 หากท่านมีความประสงคที์จะใชสิ้ทธิของท่านทเีกียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีขอ้สงสัยหรือ

เรืองร้องเรียนเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใตน้โยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี โปรดติดต่อบริษทัหรือ

เจา้หนา้ทีคุม้ ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั ที 

 

(ก) ข้อมูลการติดต่อบริษัท 

 

 บริษัท เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิงส์ จาํกดั (มหาชน) 

  175 อาคารสาธรซิตีทาวเวอร์ ชนั 3/1 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 

  support@asiaplus.co.th หรือ dpo@asiaplus.co.th 

  0-2680-1111, 0-2285-1666, 0-2285-1888 
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 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จาํกดั 

175 อาคารสาธรซิตีทาวเวอร์ ชนั 3/1 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 

  support@asiaplus.co.th หรือ dpo@asiaplus.co.th 

  0-2680-1000 

 

 บริษัททีปรึกษา เอเซีย พลสั จาํกดั 

175 อาคารสาธรซิตีทาวเวอร์ ชนั 11 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 

  ib@asiaplus.co.th หรือ dpo@asiaplus.co.th 

  0-2680-4002-3  

 

 บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลสั จํากดั 

175 อาคารสาธรซิตีทาวเวอร์ ชนั 17 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 

  customercare@assetfund.co.th หรือ dpo@assetfund.co.th 

  0-2682-1111 

 

(ข) เจ้าหน้าทีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

คณะอนุกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (DPO Committee) 
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 dpo@asiaplus.co.th 

 


