นโยบายความเป็ นส่ วนตัว
ของบริษทั เอเซีย พลัส กรุ๊ ป โฮลดิงส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ในเครื อ
บริษัท เอเซี ย พลัส กรุ๊ป โฮลดิงส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ ("บริษัท") เล็งเห็นถึงความสําคัญของการคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคลของท่านและลูกค้า (ตามทีนิยามไว้ขา้ งล่างนี)
นโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี ("นโยบายความเป็ นส่ วนตัว") ใช้บงั คับกับข้อมูลส่วนบุคคล (ตามทีนิยามไว้ในข้อ 1 ข้างล่างนี )
ของ
(1) ลูกค้าบุคคลธรรมดาของบริ ษทั ทังทีเป็ นลูกค้าเป้ าหมาย (ผูท้ ีอาจเป็ นลูกค้าในอนาคต) ลูกค้าปัจจุบนั และลูกค้าในอดีต
(2) พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที ผูแ้ ทน ผูถ้ ือหุ้น บุคคลผูม้ ีอาํ นาจ กรรมการ ผูต้ ิดต่อ ตัวแทน และบุ คคลธรรมดาอืน ๆ ที
เกียวข้องกับลูกค้านิติบุคคลของบริ ษทั ทังทีเป็ นลูกค้าเป้ าหมาย (ผูท้ อาจเป็
ี
นลูกค้าในอนาคต) ลูกค้าปัจจุบนั และลูกค้าใน
อดีตของบริษัท เอเซี ย พลัส กรุ๊ป โฮลดิงส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ซึงมีรายชือดังต่อไปนี
1) บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
2) บริ ษทั ทีปรึ กษา เอเซี ย พลัส จํากัด
3) บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด
ตามเอกสารฉบับนี บุคคลธรรมดาจะรวมเรี ยกว่า "ท่ าน" ส่วนลูกค้าบุคคลธรรมดาและลูกค้านิติบคุ คลจะเรี ยกว่า "ลูกค้า"
นโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี อธิบ ายถึงวิธีการทีบริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และโอนข้อมู ลส่ วนบุคคลของท่านไปยัง
ต่างประเทศ
นโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี ใช้บงั คับกับธุ รกิจ เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ เคลือนที ศูนย์บริ การข้อมูลลูกค้า (call
center) กิจกรรมและนิ ทรรศการ ช่องทางการติดต่อทางออนไลน์ โลเคชันอืน ๆ (locations) และวิธีการใด ๆ ทีบริ ษทั เก็บรวบรวม
ใช้ เปิ ดเผย หรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

1.

ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบริษทั เก็บรวบรวม
"ข้ อมู ลส่ วนบุ คคล" หมายถึง ข้อมูลเกี ยวกับท่านซึงระบุ ถึงตัวท่ านหรื อทําให้สามารถระบุตวั ท่านได้ ตามทีระบุ ไว้
ข้างล่างนี เพือทีบริ ษทั จะให้บริ การแก่ท่าน บริ ษทั อาจเก็บรวบรวมข้อมู ลของท่านด้วยวิธีการต่ าง ๆ บริ ษ ทั อาจเก็บ
รวบรวมข้อมู ลส่ วนบุคคลของท่านโดยตรง (เช่น ผ่านทางผูจ้ ดั การฝ่ ายความสัมพันธ์ พนักงานขาย หรื อศูนย์บริ การ
ข้อมู ลลู ก ค้า (call center) ของบริ ษ ัท ) หรื อจากแหล่ง อืน ๆ โดยอ้อม (เช่ น สื อสัง คม แพลตฟอร์ ม ออนไลน์ ข อง
บุคคลภายนอก หรื อแหล่งข้อมูลสาธารณะอืน ๆ) และผ่านบริ ษทั ในเครื อ ผูใ้ ห้บริ การ พันธมิตรทางธุ รกิจ หน่ วยงาน
ทางการ หรื อบุคคลภายนอก (เช่น ผูร้ ับฝากทรัพย์สินทีเป็ นบุคคลภายนอก ผูร้ ับฝากทรัพย์สินช่วง และนายหน้าซื อขาย
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หลักทรั พย์) ประเภทของข้อมูลทีบริ ษทั เก็บรวบรวมขึนอยู่กับความสัมพัน ธ์ของลูกค้ากับบริ ษ ทั และบริ การหรื อ
ผลิตภัณฑ์ทลูี กค้าต้องการจากบริ ษทั
"ข้ อมู ลที ละเอีย ดอ่ อน" หมายถึง ข้อมูลส่ วนบุค คลที กฎหมายจัด ประเภทเป็ นข้อมู ลที ละเอียดอ่อน บริ ษทั จะเก็ บ
รวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนข้อมู ลทีละเอียดอ่อนไปยังต่างประเทศก็ต่อเมือได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจาก
ท่าน หรื อกฎหมายอนุ ญาตให้กระทําได้

ลูกค้ าบุคคลธรรมดา
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านซึ งบริ ษทั จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัด
เพียงข้อมูลส่ วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี
(ก)

ข้ อมู ลส่ วนตัว เช่ น คํานําหน้าชื อ ชื อ เพศ อายุ อาชีพ ตําแหน่งงาน เงินเดือน ทีทํางาน ตําแหน่ง การศึกษา
สัญชาติ วัน เกิ ด สถานภาพทางการสมรส ข้อมูลบนบัตรที ออกโดยรั ฐ บาล (เช่ น เลขที บัตรประจํา ตัว
ประชาชน เลขหนังสื อเดินทาง เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร ข้อมูลใบอนุ ญาตขับขีรถยนต์ เป็ นต้น) ลายมือ
ชือ การบันทึกเสี ยง การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ รู ปถ่าย การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิ ด ทะเบียน
บ้าน และข้อมูลประจําตัวอืน ๆ

(ข)

ข้ อมูลเพือการติดต่ อ เช่น ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลือนที หมายเลขโทรสาร ทีอยูอ่ ีเมล
และรหัสประจําตัวสําหรับการติดต่อสื อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อืน ๆ

(ค)

ข้ อมูลบัญชีและข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต หมายเลขบัญชีและประเภทของบัญชี
ข้อมูลพร้อมเพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน รายได้และค่าใช้จ่าย ตลอดจนข้อมูลการชําระเงิ น และข้อมูลการสมัคร
ใช้บริ การและผลิตภัณฑ์

(ง)

ข้ อมู ลการทํ าธุรกรรม เช่ น ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ หลักทรั พย์ ตราสารอนุ พนั ธ์ ราคาและปริ ม าณ
หมายเลขคําสังซื อ หมายเลขนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ เงื อนไข (ถ้ามี) ประวัติการซื อขายและยอดคงเหลือ
ประวัติการชําระเงิ น และการทําธุรกรรมที เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของท่าน งบการเงิน หนี สิ น ภาษี รายได้
กําไรและเงินลงทุน แหล่งทีมาของความมังคังและเงินทุน การเป็ นตัวแทน ข้อมูลการซื อขาย ประวัติการผิด
นัด มูลค่าของหลักประกัน (margin balance) และข้อมูลเงินกูย้ ืมเพือซื อหลักทรัพย์ (margin loan)

(จ)

ข้ อมูลทางเทคนิค เช่น เลขทีอยู่ไอพีหรื ออินเทอร์ เน็ตโพรโทคอล (IP address) เว็บบีคอน (web beacon) ล็อก
(Log) ไอดีอปุ กรณ์ (Device ID) รุ่ นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครื อข่าย ข้อมูลการเชือมต่อ ข้อมูลการ
เข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ single sign-on (SSO) การเข้าสู่ ระบบ (Login log) เวลาทีเข้าถึง ระยะเวลาที
ใช้บนหน้าเพจของบริ ษทั คุกกี ข้อมูลการเข้าสู่ ระบบ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรี ยกดู ประเภทและเวอร์
ชันของเบราว์เซอร์ การตังค่าเขตเวลา (Time zone setting) และสถานทีตัง ประเภทและเวอร์ ชนของปลั
ั
กอิน
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เบราว์เซอร์ ระบบปฏิบ ตั ิก ารและแพลตฟอร์ ม และเทคโนโลยีอืน ๆ บนอุปกรณ์ ที ท่ านใช้ในการเข้าถึ ง
แพลตฟอร์ม
(ฉ)

รายละเอียดข้ อมูลส่ วนตัว เช่น ชือบัญชี (account identifiers) ชือผูใ้ ช้และรหัสผ่าน รหัสประจําตัว (PIN ID
code) สํา หรั บ การซื อขาย ความสนใจและความพึ ง พอใจ กิ จ กรรม เป้ าหมายการลงทุ น ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์การลงทุน และระดับความเสี ยงทียอมรับได้ (risk tolerance)

(ช)

ข้ อมู ลการใช้ ง าน เช่น ข้อมู ลเกี ยวกับการใช้งานของท่านบนเว็บ ไซต์ แพลตฟอร์ม การใช้ผลิตภัณ ฑ์และ
บริ การ

ลูกค้ านิ ติบคุ คล
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านซึ งบริ ษทั จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัด
เพียงข้อมูลส่ วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี
(ก)

ข้ อมูลระบุ ตัวบุคคล เช่น ชือ นามสกุล คํานําหน้าชือ อายุ เพศ รู ปถ่าย ข้อมูลในประวัติส่วนบุคคล การศึกษา
ข้อมูลเกียวกับงาน (เช่น สถานะ หน้าที อาชีพ ตําแหน่งงาน บริ ษทั ทีท่านทํางานให้ หรื อเป็ นพนักงาน หรื อ
ถื อหุ ้น อยู่) ข้อ มูลบนบัต รทีออกโดยรัฐ บาล (เช่ น เลขทีบัต รประจําตัว ประชาชน เลขหนังสื อเดิ น ทาง)
อัตราส่ วนการถือหุ้น ลายมือชือ และข้อมูลประจําตัวอืน ๆ ของท่าน

(ข)

ข้ อมูลเพือการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ทีอยู่ ประเทศ ทีอยูอ่ เี มล และข้อมูลอืน ๆ ในทํานองเดียวกัน

(ค)

ข้ อมูลส่ วนตัวทีสร้ างขึนเกียวกับความสัมพันธ์ ของลูกค้ากับบริษัท เช่น การเปิ ดบัญชี การบริ หารจัดการ การ
ดําเนิ นงาน การชําระเงิ น การชําระบัญชี การประมวลผลและการรายงานในนามของลูกค้า ข้อมูลส่ วนตัว
ดังกล่าวอาจรวมถึงลายมือชือและหนังสื อติดต่อกับบริ ษทั

(ง)

ข้ อมูลอืน ๆ ทีมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยโดยเกี ยวข้องกับความสัมพันธ์กบั บริ ษทั เช่น ข้อมูลทีท่าน
ให้แก่บริ ษทั ในสัญญา แบบฟอร์ มหรื อการสํารวจ หรื อข้อมูลทีเก็บรวบรวมในเวลาทีท่านเข้าร่ วมกิจกรรม
ทางธุรกิจ การสัมมนา หรื อกิจกรรมทางสังคมของบริ ษทั

ข้อมูลทีละเอียดอ่อนของท่านซึ งบริ ษทั จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนไปยังต่างประเทศ ได้แก่
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)

ข้อมูลชีวมาตร ได้แก่ ระบบจดจําใบหน้า ลายนิ วมือ
ข้อมูลสุ ขภาพ เช่น ข้อมูลการรักษาพยาบาล
ประวัติอาชญากรรม, ประวัติการทําความผิด พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, กฎหมายฟอกเงิน
ศาสนา และ
ข้อมูลทีละเอียดอ่อนอืน ๆ ซึงแสดงอยู่ในบัตรประจําตัวประชาชน (เช่น เชือชาติและศาสนา)
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2.

วัตถุประสงค์ ทีบริษทั เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษทั อาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลและข้อมูลทีละเอียดอ่อนของท่านไปยังต่างประเทศ
เพือวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี

2.1

วัตถุประสงค์ ทีบริษทั จําเป็ นต้ องได้ รับความยินยอม
บริ ษทั อาศัยความยินยอมของท่านเพือ
(ก)

การติ ด ต่ อสื อสารทางการตลาด การเสนอข้อ เสนอพิ เ ศษ เอกสารส่ ง เสริ ม การขายที เกี ยวกับ
ผลิ ตภัณฑ์และบริ การของบริ ษ ทั บริ ษทั ในเครื อและบริ ษ ัทย่อยของบริ ษ ทั และบุคคลภายนอกซึ ง
บริ ษทั ไม่สามารถอาศัยหลักเกณฑ์หรื อฐานทางกฎหมายอืน

(ข)

การเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลทีละเอีย ดอ่อนของท่าน เพือวัต ถุประสงค์
ดังต่อไปนี

(ค)

(1)

ข้อมูลชีวมาตร ได้แก่ ระบบจดจําใบหน้า ลายนิ วมือ เพือการเข้าถึงสถานที/การสมัครใช้
บริ การ และการยืนยันและพิสูจน์ตวั บุคคล

(2)

ข้อมูลสุ ขภาพ เช่น ข้อมูลการรักษาพยาบาล เพือการอํานวยความสะดวก

(3)

ประวัติอาชญากรรม, ประวัติการทําความผิด พรบ.หลักทรั พย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์,
กฎหมายฟอกเงินเพือการตรวจสอบภูมิหลัง

(4)

ศาสนาเพือการอํานวยความสะดวก

(5)

ข้อมูลทีละเอียดอ่อนซึ งแสดงอยูใ่ นเอกสารประจําตัว (เช่น เชือชาติและศาสนา) เพือการ
ยืนยันและพิสูจน์ตวั บุคคล

การโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังประเทศทีอาจจะไม่มีระดับการคุม้ ครองข้อมูลทีเพียงพอ
ซึงกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รับความยินยอม

ในกรณีทีหลักเกณฑ์หรื อฐานทางกฎหมายคือการขอความยินยอม ท่านมีสิทธิ ทีจะถอนความยินยอมของท่าน
ณ เวลาใดก็ได้ โดยท่านสามารถติดต่อบริ ษทั ทีท่านทําธุ รกรรมด้วยตามรายละเอียดในข้อ 10 เพือถอนความ
ยินยอม การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการเก็บรวบรวม การใช้ และการ
เปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทีละเอียดอ่อนของท่านตามความยินยอมของท่านก่อนทีจะขอถอน
4

2.2

วัตถุประสงค์ ทีบริษทั อาจดําเนินการโดยอาศัยหลักเกณฑ์ หรือฐานทางกฎหมายอื น ๆ ในการประมวลผล
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษ ทั อาจอาศัยหลักเกณฑ์ห รื อฐานทางกฎหมายดังต่ อไปนี เพือเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอน
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ กล่าวคือ (1) เป็ นการจําเป็ นเพือการปฏิบตั ิตามสัญญา สําหรับ
การเข้าทําสัญญาหรื อการปฏิ บตั ิตามสัญญากับท่าน (2) เป็ นการปฏิ บตั ิหน้าทีตามกฎหมาย (3) เป็ นการ
จําเป็ นเพือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั และของบุคคลภายนอก เพือให้สมดุลกับประโยชน์
และสิ ทธิและเสรี ภาพขันพืนฐานทีเกียวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน (4) เพือการป้ องกันหรื อ
ระงับ อัน ตรายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล และ (5) ประโยชน์สาธารณะ สําหรั บการดําเนิ น
ภารกิจเพือประโยชน์สาธารณะ หรื อปฏิบตั ิหน้าทีในการใช้อาํ นาจรัฐ
บริ ษทั จะอาศัยหลักเกณฑ์หรื อฐานทางกฎหมายใน (1) ถึง (5) ข้างต้น เพือการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/
หรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพือวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี

ลูกค้ าบุคคลธรรมดา
(ก)

การติดต่อกับท่านก่อนทีท่านจะเข้าทําสัญญากับบริ ษทั

(ข)

การประมวลผล คําขอเปิ ดบัญชี การดํารงบัญชี และการดําเนิ น การทีเกี ยวกับบัญชี ของท่ าน
รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จ ํา กัด เพี ย ง การประมวลผลคํา ขอหรื อ การร้ อ งขอบริ ก ารหรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ การ
ประมวลผลธุรกรรมของท่าน การออกรายงานแสดงความเคลือนไหวของบัญชี (account statement)
และการดําเนินการและการปิ ดบัญชีของท่าน

(ค)

การให้บริ การแก่ ท่าน เช่น การวางแผน/ทีปรึ กษาทางการเงิ น บริ การนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์
และซือขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า นายหน้าค้าหลักทรัพย์ ตราสารหนี หน่วยลงทุน การรับประกัน
การจําหน่ ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่ วนบุคคล ทีปรึ กษาการลงทุน
การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ การค้าตราสารอนุพนั ธ์ นายหน้าซื อขายตราสารอนุ พนั ธ์ การให้การ
ร่ วมลงทุน การให้คาํ ปรึ กษาด้านตราสารอนุพนั ธ์ และการจัดการกองทุนตราสารอนุ พนั ธ์ เป็ นครัง
คราว และการจัดการเรื องทังปวงทีเกียวข้องกับบริ การเหล่านี

(ง)

การจัดหาผลิตภัณฑ์การลงทุ น การเสนอทางเลือกให้แก่ ท่าน (รวมถึง ผลิตภัณฑ์การลงทุน ของ
บุคคล ภายนอก) เป็ นครังคราว และการจัดการเรื องทังปวงทีเกี ยวข้องกับผลิตภัณฑ์การลงทุน
เหล่านี

(จ)

การบริ หารความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริ ษทั และการบริ หารจัดการบัญชีทีท่านมีอยูก่ บั บริ ษทั
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(ฉ)

การป้ องกันลูกค้าจากข้อจํากัดบางประการ (เช่น การป้ องกัน ผูส้ ู งอายุจากการเข้าทําธุ รกรรมบาง
ประเภทด้วยตนเอง เพือวัตถุประสงค์ในการควบคุมความเสี ยหาย)

(ช)

การดําเนิ นการตามคําสังของท่ าน หรื อการตอบข้อซักถามหรื อความคิดเห็น ของท่ าน และการ
แก้ไขเรื องร้องเรี ยนของท่าน

(ซ)

การยืนยันตัวบุคคลและการตรวจสอบข้อมูลเครดิต กระบวนการทําความรู ้จกั ลูกค้า (know-yourcustomer (KYC)) และตรวจสอบสถานะลูกค้า (customer due diligence (CDD)) การตรวจสอบ
และคัดกรองอืน ๆ และการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื องทีอาจจําเป็ นตามกฎหมายทีใช้บงั คับโดย
อาศัยสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน ใบสําคัญการสมรส และเอกสารทีเกียวข้อง

(ฌ)

การป้ องกัน ตรวจจับ และสอบสวนการฉ้อโกง การประพฤติ มิชอบ หรื อกิ จกรรมทีไม่ ชอบด้วย
กฎหมาย ไม่วา่ จะได้รับการร้องขอจากหน่ วยงานของรัฐหรื อหน่วยงานกํากับดูแลหรื อไม่ และการ
วิเคราะห์และบริ หารความเสี ยง

(ญ)

การปฏิบ ตั ิ ตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง คําสัง คําแนะนํา และการร้องขอจาก
หน่ วยงานของรัฐ หน่ วยงานภาษีอากร หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรื อหน่ วยงานอืน ๆ หรื อ
หน่ วยงานกํากับดูแล (ไม่ว่าในประเทศหรื อต่างประเทศ) เช่น ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น กรมสรรพากร และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

(ฎ)

การจัดการโครงสร้างพืนฐานของบริ ษทั การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการดําเนิ น
ธุรกิจ และการปฏิบตั ิตามนโยบายและขันตอนของบริ ษทั ทีอาจจําเป็ นโดยกฎหมายและกฎระเบียบ
ทีใช้บ งั คับ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการควบคุมความเสี ยง การรั กษาความ
ปลอดภัย การตรวจสอบ การเงินและการบัญชี ระบบต่าง ๆ และความต่อเนื องทางธุรกิจ

(ฏ)

การจัดการหรื อการสอบสวนเรื องร้องเรี ยน ข้อเรี ยกร้อง หรื อข้อพิพาทใด ๆ

(ฐ)

การติดต่อสื อสารทางการตลาด การให้ขอ้ มูล ข้อเสนอพิเศษ และเอกสารส่ งเสริ มการขายเกี ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อและบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั และบุคคลภายนอก

(ฑ)

การพัฒนาบริ การและผลิตภัณฑ์ใหม่ และการให้ขอ้ มูลทีเป็ นปั จจุบนั แก่ ท่านเกียวกับบริ การและ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เป็ นครังคราว
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(ฒ)

การทําวิจยั การวางแผนและการวิเคราะห์ทางสถิติ ตัวอย่างเช่น ในด้านวงเงินลงทุนและพฤติกรรม
การลงทุนของท่าน เพือวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบริ การและผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั

(ณ)

การจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริ มการขาย การประชุม การสัมมนา และการเยียมชมบริ ษทั

(ด)

การบังคับสิ ทธิ ตามกฎหมายหรื อตามสัญญาของบริ ษทั รวมถึงแต่ ไม่จาํ กัดเพียง การติดตามทวง
ถามจํานวนเงินใด ๆ ทังหมดทีค้างชําระต่อบริ ษทั

(ต)

การอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบทางการเงิ นที จะดําเนิ นการโดยผูส้ อบบัญชี หรื อการรั บ
บริ การทีปรึ กษากฎหมายจากทีปรึ กษากฎหมายทีแต่งตังโดยท่านหรื อบริ ษทั

(ถ)

การปฏิ บ ตั ิ ตามภาระหน้าที ของบริ ษ ัทภายใต้สัญญาใด ๆ ที บริ ษ ัทเป็ นคู่ สัญญา เช่ น สัญญากับ
พันธมิตรทางธุรกิจของบริ ษทั ผูข้ าย หรื อบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์อืน ๆ หรื อภายใต้สญ
ั ญาทีบริ ษทั
ทําหน้าทีเป็ นตัวแทน และ

ถ้าข้อมูลส่ วนบุคคลทีบริ ษทั เก็บรวบรวมจากท่านจําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิตามภาระหน้าทีตามกฎหมายของ
บริ ษ ทั หรื อการเข้าทําสัญญากับท่าน บริ ษัทอาจจะไม่ ส ามารถจัด หาผลิ ต ภัณฑ์และบริ การให้ แก่ บ ริ ษ ัท
(หรื อไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การให้แก่ท่านต่อไป) ถ้าบริ ษทั ไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมู ลส่ วน
บุคคลของท่านเมือมีการร้องขอ

ลูกค้ านิ ติบคุ คล
(ก)

การติดต่ อสื อสารทางธุ ร กิจ เช่ น การติ ดต่ อสื อสารกับ ลู กค้าเกี ยวกับผลิต ภัณฑ์หรื อบริ ก ารของ
บริ ษทั อาทิ ด้วยการตอบข้อซักถามหรื อการร้องขอ

(ข)

การคัดเลือกลูกค้ า เช่น การตรวจสอบตัวตนของท่านและสถานะลูกค้า การตรวจสอบสถานะหรื อ
การตรวจสอบภูมิหลังในรู ปแบบอืน ๆ หรื อการระบุความเสี ยงเกียวกับท่านและลูกค้า (รวมถึงการ
ตรวจสอบคัดกรองกับรายชือบุคคลทีถูกกําหนด (sanction lists) ของหน่ วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ของรัฐและ/หรื อทีเป็ นทางการซึงเปิ ดเผยเป็ นการทัวไป ตามทีกฎหมายกําหนด) การประเมินความ
เหมาะสมและคุณสมบัติของคุณและลูกค้า การออกคําขอใบเสนอราคาและการเชิ ญชวนประกวด
ราคา การเข้าทําสัญญากับท่านหรื อลูกค้า

(ค)

การจัดการข้อมูลลูกค้า เช่น การดํารงและปรับปรุ งรายชือ/รายนามลูกค้า (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน) การจัดเก็บสัญญาและเอกสารทีเกียวข้องซึ งอาจมีการอ้างถึงท่าน
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(ง)

การบริ หารความสั ม พันธ์ เช่น การวางแผน การดําเนิ นการ และการบริ ห ารความสัมพันธ์ (ทาง
สัญญา) กับลูกค้า อาทิ ด้วยการทําธุ รกรรมและดําเนิ นการตามคําสังสําหรับผลิตภัณฑ์หรื อบริ ก าร
การประมวลผลการชําระเงิน การดําเนิ นกิจกรรมด้านการบัญชี การตรวจสอบ การเรี ยกเก็บเงิ น
และการจัดเก็บเงิน การจัดการด้านการจัดส่ งและการส่งมอบ การให้บริ การสนับสนุ น

(จ)

การวิเคราะห์ และปรับปรุงธุรกิจ เช่น การทําวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูล การประเมิน การสํารวจและ
การรายงานเกียวกับผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั และผลการดําเนินงานของท่านหรื อของลูกค้า
การพัฒนาและปรับปรุ งกลยุทธ์การตลาด และผลิตภัณฑ์และบริ การ

(ฉ)

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุน เช่น การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับ
สนุ นการใช้งานระบบ (helpdesk supports) การสร้ างและดํารงรหัสและข้อมูลส่ วนตัวสําหรับท่าน
การบริ หารจัดการการเข้าถึงระบบใด ๆ ทีบริ ษทั ได้อนุญาตให้ท่านเข้าถึงได้ การถอนบัญชีทีไม่ มี
การใช้งาน (inactive accounts) การดําเนิ นการควบคุมธุ รกิจ (business controls) เพือให้ธุรกิ จของ
บริ ษ ทั สามารถดําเนิ นไปได้ และการช่ วยให้บริ ษ ัทสามารถระบุ และแก้ไขปั ญหาต่ าง ๆ ในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั และการดูแลให้ระบบของบริ ษทั มีความปลอดภัย การพัฒนา การ
ใช้ การดําเนิ น งาน และการบํารุ งรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ช)

การติดตามตรวจสอบความปลอดภัยและระบบ เช่ น การยืนยันตัวบุคคล การควบคุมและการ
บัน ทึ ก การเข้า ถึ ง ระบบ การติ ด ตามตรวจสอบระบบ อุ ป กรณ์ และระบบอิน เทอร์ เ น็ ต การ
ตรวจสอบความมันคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ การป้ องกันและแก้ไขอาชญากรรม
ตลอดจนการบริ หารความเสี ยงและการป้ องกันการฉ้อโกง

(ซ)

การจัดการข้อพิพาท เช่น การแก้ไขข้อพิพาท การบังคับสัญญาของบริ ษทั การกําหนด การใช้หรื อ
การต่อสู ้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย

(ฌ)

การสอบสวนภายใน การสอบสวน การป้องกันการร้องเรี ยนและ/หรื ออาชญากรรมหรื อการฉ้อโกง

(ญ)

การปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในองค์กร เช่น การปฏิบตั ิตามนโยบายภายในองค์กร และกฎหมาย
กฎระเบียบ คําสัง และแนวทางของหน่วยงานกํากับดูแลทีมีผลบังคับใช้

(ฎ)

การปฏิบัติตามกฎหมายและหน่ วยงานของรั ฐ เช่น การประสานงาน การปฏิสัมพันธ์ และการ
ตอบสนองหน่วยงานของรัฐหรื อศาล

(ฏ)

วัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การแจ้งข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ซึ งอาจเป็ นที
น่าสนใจต่อท่าน กิจกรรมต่าง ๆ การเสนอบริ การใหม่ การทําการสํารวจ
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(ฐ)

3.

การปฏิบัติตามข้อกําหนดทางธุ รกิจทีสมเหตุสมผล เช่น การจัดการ การฝึ กอบรม การตรวจสอบ
การรายงาน การควบคุม หรื อการบริ หารความเสี ยง สถิติ การวิเคราะห์แนวโน้มและการวางแผน
หรื อกิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องหรื อคล้ายคลึงกัน

วิธีการทีบริษทั อาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
บริ ษ ัทอาจเปิ ดเผย หรื อโอนข้อ มู ล ส่ ว นบุ คคลของท่ านไปยัง บุ ค คลภายนอก (รวมถึ ง บุ ค ลากรและตัว แทนของ
บุคคลภายนอก) ภายในประเทศไทยหรื อต่างประเทศดังต่อไปนี ซึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพือวัตถุประสงค์ตาม
นโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี โดยท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็ นส่ วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านันเพือศึกษา
ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับวิธีการทีบุคคลภายนอกดังกล่าวประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

ลูกค้ าบุคคลธรรมดา
3.1

กลุ่มบริษทั บริษทั เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิงส์ จํากัด (มหาชน)
เนื องจาก บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จํากัด, บริ ษทั ทีปรึ กษา เอเซี ย พลัส จํากัด, บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน แอสเซท พลัส จํากัด เป็ นส่ วนหนึ งของกลุ่มบริ ษทั บริ ษทั อาจจําเป็ นต้องโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่านไปยังบริ ษทั อืน ๆ ภายในกลุ่มบริ ษทั หรื ออนุญาตให้บริ ษทั อืน ๆ ภายในกลุ่มบริ ษทั เข้าถึงข้อมู ลส่ วน
บุคคลของท่านได้ เพือวัตถุประสงค์ต ามที ระบุไว้ข ้างต้น ท่านสามารถดูร ายชือบริ ษทั และขอบเขตของ
กิจกรรมภายในกลุม่ บริ ษทั ได้ที https://www.asiaplusgroup.co.th/

3.2

ผู้ให้บริการของบริษทั
บริ ษทั อาจใช้บริ ษทั ตัวแทน หรื อผูร้ ับจ้างเพือการให้บริ การต่าง ๆ ในนามของบริ ษทั หรื อเพือช่วยเหลือใน
การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ ก ารให้แก่ ท่าน บริ ษทั อาจแบ่ ง ปั น ข้อมู ลส่ วนบุค คลของท่ านกับ ผูใ้ ห้บ ริ ก าร
เหล่านี รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง (1) ผูใ้ ห้บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ตัวแทนการวิจยั (3) ผูใ้ ห้บริ การการ
วิเคราะห์ (4) ตัวแทนการสํารวจ (5) ตัวแทนด้านการตลาด สื อโฆษณาและการติ ดต่ อสื อสาร (6) ผูใ้ ห้บริ การ
ชําระเงิน และ (7) ผูใ้ ห้บริ การด้านธุรการและการดําเนินงาน
ในการให้บริ การเหล่านี ผูใ้ ห้บริ การอาจเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม บริ ษทั จะให้ขอ้ มูล
ส่ วนบุคคลแก่ผใู ้ ห้บริ การของบริ ษทั เพียงเท่าทีจําเป็ นในการให้บริ การโดยผูใ้ ห้บริ การเหล่านี และบริ ษทั จะ
ขอให้ผใู ้ ห้ บริ การเหล่านีไม่ใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านเพือวัตถุประสงค์อืนใด บริ ษทั จะดําเนินการให้เป็ น
ทีมันใจว่าผูใ้ ห้ บริ การทุกรายทีบริ ษทั ทํางานด้วยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัย
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3.3

พันธมิตรทางธุรกิจของบริษทั
บริ ษทั อาจโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลทีกระทําการในนามของท่าน หรื อเกี ยวข้องในการ
จัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การประเภทใดทีท่านได้รับจากบริ ษทั ซึ งรวมถึงผูร้ ับเงิน ผูร้ ับผลประโยชน์ ผูแ้ ทน
ในบัญ ชี (account nominees) ตัว กลาง (เช่น บริ ษัท หลัก ทรัพ ย์ที เป็ นบุ ค คลภายนอก หรื อบริ ษัท บริ หาร
สิ น ทรัพ ย์) ผูร้ ับ ฝากทรั พย์สิ น ธนาคารตัว แทน ตัว แทน ผู ข้ าย พัน ธมิ ต รธุ รกิ จ ร่ ว ม (co-brand partners)
คู่ สั ญ ญา (market counterparties) ผู้อ อกผลิ ต ภัณ ฑ์ หรื อ ระบบคลัง ข้อ มู ล ทางการค้า โลก (global trade
repositories) ทีบริ ษทั ทําการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลให้ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การให้แก่ท่าน และที
ท่านอนุ ญาตให้บริ ษทั เปิ ด เผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านได้ แต่ทงนี
ั ผูร้ ับข้อมูลเหล่านี ต้องตกลงทีจะปฏิบตั ิต่อ
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี

3.4

บุคคลภายนอกตามทีกฎหมายอนุญาต
ในบางสถานการณ์ บริ ษ ัทอาจจะจําเป็ นที จะต้ อ งเปิ ดเผยหรื อ แบ่ ง ปั น ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นกั บ
บุคคลภายนอก เพือปฏิบตั ิตามภาระหน้าทีตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบ ซึงรวมถึง การปฏิบตั ิตามหน่ วยงานที
บังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกํากับดูแล หน่วยงานของรัฐ หรื อบุคคลภายนอกอืน ๆ ในกรณีทีบริ ษทั เชือ
ว่าการเปิ ดเผยหรื อการโอนนันจําเป็ นเพือทีจะปฏิบตั ิตามภาระหน้าทีตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบ หรื อเพือ
การปกป้ องสิ ทธิ ของบริ ษ ทั สิ ทธิ ของบุคคลอืน หรื อเพือความปลอดภัยของบุคคลหรื อบุคคลภายนอกใด ๆ
หรือเพือตรวจสอบ ป้ องกัน หรื อจัดการเกียวกับปั ญหาการฉ้อโกง หรื อด้านความมันคงหรื อความปลอดภัย

3.5

ทีปรึกษาวิชาชีพ
บริ ษทั อาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังทีปรึ กษาวิชาชี พของบริ ษทั ทีเกียวกับบริ การด้าน
การตรวจสอบ กฎหมาย การบัญชี และภาษีอากร ซึ งช่ วยในการประกอบธุ รกิจและแก้ต่ าง หรื อจัดการ
เกียวกับข้อเรี ยกร้องทางกฎหมาย

3.6

บุคคลภายนอก เช่ น ผู้รับโอนสิ ทธิ ผู้รับโอน หรื อผู้รับแปลงหนี
บริ ษ ทั อาจมอบ โอน หรื อแปลงหนี สิ ทธิ หรื อภาระผูกพันของบริ ษทั ให้แก่บุคคลภายนอก เพียงเท่าที ได้รั บ
อนุ ญาตตามข้อกําหนดและเงื อนไขของสัญญาใด ๆ ทีเข้าทําระหว่างท่านกับบริ ษทั บริ ษทั อาจเปิ ดเผยหรื อ
โอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังผูร้ ับโอนสิ ทธิ ผูร้ ับโอน หรื อผูร้ ับแปลงหนี รวมถึงบุคคลทีอาจเป็ นผูร้ ั บ
โอนสิ ทธิ ผูร้ ับโอน หรื อผูร้ ับแปลงหนี แต่ทงนี
ั ผูร้ ับข้อมูลเหล่านี ต้องตกลงทีจะปฏิบตั ิ ต่อข้อมูลส่ วนบุคคล
ของท่านโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี
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3.7

บุคคลภายนอกทีเกียวข้ องกับการโอนธุรกิจ
บริ ษทั อาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังพัน ธมิตรทางธุ รกิจ ผูล้ งทุน ผูถ้ ือหุ ้นรายสําคัญ
ผูร้ ับโอนสิ ทธิ บุคคลทีอาจเป็ นผูร้ ับโอนสิ ทธิ ผูร้ ับโอนหรื อบุคคลทีอาจเป็ นผูร้ ับโอนของบริ ษทั ในกรณี ทมีี
การฟื นฟูกิจการ การปรับโครงสร้ างกิจการ การควบรวมกิจการ การเข้าซื อกิ จการ การขาย การซื อ กิจการ
ร่ วมค้า การโอน การเลิกกิจการ หรื อเหตุการณ์ใดในทํานองเดียวกันทีเกียวข้องกับการโอนหรื อการจําหน่ าย
จ่ายโอนธุ รกิ จ สิ นทรัพย์ หรื อหุ้น ทังหมดหรื อส่ วนใด ๆ ของบริ ษทั ถ้ามีเหตุการณ์ใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น
เกิ ดขึ น ผูร้ ับข้อมูลจะปฏิบตั ิ ตามนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี ในส่ วนทีเกี ยวกับข้อมู ลส่ วนบุคคลของ
ท่าน

ลูกค้ านิ ติบคุ คล
บริ ษทั อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลอืน ๆ เพือวัตถุประสงค์ตามทีระบุในข้อ 2 ข้างต้น เช่น
บริ ษทั ในเครื อของบริ ษ ทั ภายใน บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จํากัด, บริ ษทั ทีปรึ กษา เอเซี ย พลัส จํากัด,
บริ ษ ัทหลักทรั พย์จ ัดการกองทุ น แอสเซท พลัส จํากัด พันธมิ ตรทางธุ รกิ จอื น ๆ ของบริ ษ ัท ผูใ้ ห้บริ การ
บุคคลภายนอกทีบริ ษทั จ้าง ในบางสถานการณ์ บริ ษทั แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่ วยงานของรัฐ
หน่ วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกํากับดูแล หรื อบุคคลภายนอกอืน ๆ ในกรณีทีบริ ษทั เชือว่าการ
แบ่งปั นนันจําเป็ นเพือทีจะปฏิบตั ิตามภาระหน้าทีตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบ หรื อเพือการปกป้องสิ ทธิ ของ
บริ ษ ทั สิ ทธิ ของบุคคลอืน หรื อเพือความปลอดภัย ของบุคคลหรื อบุคคลภายนอกใด ๆ หรื อเพือตรวจสอบ
ป้องกัน หรื อจัดการเกียวกับปั ญหาการฉ้อโกง หรื อด้านความมันคงหรื อความปลอดภัย
เมือบริ ษทั โอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก บริ ษทั จะดําเนินการเพือให้มนใจถึ
ั งการคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคลของท่าน เช่น ความตกลงการเก็บรักษาความลับ หรื อมาตรการรักษาความปลอดภัยทีเหมาะสมอืน ๆ
ตามทีกฎหมายกําหนด

4.

การโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านระหว่ างประเทศ
บริ ษทั อาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรื อเครื องแม่ข่ายทีตังอยูใ่ นต่างประเทศซึ ง
ประเทศปลายทางอาจมี หรื ออาจไม่มีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับประเทศไทย ทังนี บริ ษทั ได้
ดําเนิ นการตามขันตอนและมาตรการต่าง ๆ เพือทําให้ท่านมันใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจะโอนอย่าง
ปลอดภัยและบุคคลทีรับโอนข้อมู ลนันมี มาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที เหมาะสม และการโอนข้อมู ลนัน
ชอบด้วยกฎหมายโดยอาศัยข้อยกเว้นตามทีได้รับอนุ ญาตตามกฎหมาย
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5.

ระยะเวลาในการทีบริษัทเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษ ัท จะเก็ บ รั ก ษาข้อ มู ลส่ ว นบุ ค คลของท่ า นในระยะเวลาเท่ า ที จํา เป็ นอย่ า งสมเหตุ ส มผล เพื อให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ทีบริ ษทั ได้รับ ข้อมูลส่ วนบุคคลนันมาตามทีระบุไว้ในนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี และเพือปฏิ บตั ิ
ตามภาระหน้าทีทางกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั อาจเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเป็ นระยะ
เวลานานขึนหากจําเป็ นตามกฎหมายทีใช้บงั คับ

6.

ข้ อมูลทีสําคัญอืน ๆ เกียวกับข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน

6.1

คุกกีและวิธีการใช้ คุกกี
หากท่านเยียมชมเว็บไซต์ของบริ ษทั บริ ษทั จะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากท่านด้วยการ
ใช้คุกกี คุกกีคือเทคโนโลยีการติดตามประเภทหนึ งซึ งนํามาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิ ยม (trend) การ
บริ ห ารจัดการเว็บไซต์ ติดตามความเคลือนไหวการใช้เว็บไซต์ข องบริ ษทั หรื อเพือจดจําการตังค่ า ของ
ผูใ้ ช้บริ การ
อินเทอร์ เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะให้ท่านควบคุมได้ว่าจะยอมรับคุกกี หรื อไม่ หากท่านปฏิเสธการติดตาม
โดยคุกกี ความสามารถของท่านในการใช้งานคุณลักษณะหรื อพืนทีทังหมดหรื อบางส่ วนของเว็บไซต์อาจ
ถูกจํากัด

6.2

ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีใช้ โดยผู้เยาว์
โดยทัวไป กิจกรรมของบริ ษทั ไม่ได้มีเป้ าหมายทีผูเ้ ยาว์ และบริ ษทั จะไม่เจตนาเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล
จากลูกค้าซึ งเป็ นผูเ้ ยาว์ (บุคคลซึ งยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (บุคคลจะบรรลุนิติภาวะเมืออายุครบ 20 ปี บริ บูรณ์
หรือโดยการสมรส) โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองในกรณี ทีจําเป็ น หรื อจากคนเสมือนไร้
ความสามารถ โดยไม่ได้รับความยิมยอมจากผูพ้ ิทกั ษ์ตามกฎหมาย หรื อคนไร้ ความสามารถโดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากผูอ้ นุ บ าลตามกฎหมาย ถ้าท่านเป็ นผูเ้ ยาว์ คนเสมือนไร้ ความสามารถ คนไร้ ความสามารถ ซึ ง
ประสงค์จะมีความสัมพันธ์ทางสัญญากับบริ ษทั ท่านต้องได้รับความยินยอมจากผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองหรื อผู ้
พิทกั ษ์ หรื อผูอ้ นุบาลตามกฎหมายของท่านก่อนทีจะติดต่อบริ ษทั หรื อให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านแก่ บริ ษ ทั
ถ้าบริ ษทั ทราบว่าบริ ษทั ได้เก็บรวบ รวมข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่เจตนาจากผูเ้ ยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอม
จากผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองในกรณีทีจําเป็ น หรื อจากคนเสมือนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู ้
พิทกั ษ์ตามกฎหมายหรื อคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผูอ้ นุบาลตามกฎหมาย บริ ษทั จะลบ
ข้อมูลส่ วนบุคคลนันทันที หรื อยังคงประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลนันต่อไปถ้าบริ ษทั สามารถอาศัยหลักเกณฑ์
หรื อฐานทางกฎหมายอืนนอกจากการขอความยินยอม
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6.3

ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีเกียวกับบุคคลภายนอก
หากท่านให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของบุคคลทีสามใด ๆ เช่น คู่สมรสและบุตรของท่าน ผูถ้ ือหุ ้น กรรมการ ผูร้ ับ
ผลประโยชน์ รายละเอียดการติดต่อในกรณี ฉุกเฉิน การส่ งต่อในกรณีการรักษาเร่ งด่วน เช่น ชื อ นามสกุล ที
อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลเหล่านัน ท่านควรมันใจว่าท่านมีอาํ นาจทีจะให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล
ดังกล่าว และอนุ ญาตให้บริ ษทั ใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี ได้ อีกทังท่าน
ต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้บุคคลทีสามเหล่านันทราบถึงนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี และขอรับความ
ยินยอมจากบุคคลทีสามทีเกียวข้อง หากจําเป็ น หรื ออาศัยหลักเกณฑ์หรื อฐานทางกฎหมายอืน

7.

สิ ทธิในข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายทีเกียวข้อง ท่านอาจมีสิทธิ ตามทีระบุไว้ดงั ต่ อไปนี เกียวกับ
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
(ก)

การเข้ าถึง: ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรื อขอรับสําเนาข้อมูลส่ วนบุคคลทีบริ ษทั ประมวลผลเกี ยวกับ
ท่าน

(ข)

การโอนย้ ายข้ อมู ล: ท่านอาจมี สิท ธิ ขอรั บ ข้อมู ลส่ วนบุค คลที บริ ษทั มี เกี ยวกับท่ านในรู ป แบบที มี ก ารจัด
ระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพือส่ งหรื อโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุม
ข้อมูลส่ วนบุคคลอืน

(ค)

การคัดค้ าน: ในบางกรณี ท่านอาจมีสิทธิคดั ค้านวิธีการทีบริ ษทั ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านในบาง
กิจกรรมซึ งระบุในนโยบายฉบับนี

(ง)

การลบหรื อทําลายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริ ษทั ดําเนินการลบหรื อทําลาย หรื อทําให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล
ของท่านทีบริ ษทั ประมวลผลเกียวกับท่าน เป็ นข้อมูลทีไม่สามารถระบุตวั บุคคลทีเป็ นเจ้าของข้อมูล เช่น หาก
ข้อมูลนันไม่จาํ เป็ นสําหรับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลอีกต่อไป

(จ)

การจํากัด: ท่านอาจมี สิทธิ จาํ กัดการประมวลผลข้อมูลส่ ว นบุค คลของท่าน หากท่านเชื อว่าข้อมู ลนันไม่
ถูกต้อง หรื อการประมวลผลของบริ ษทั ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรื อบริ ษทั ไม่จาํ เป็ นต้องประมวลผลข้อมูลนันเพือ
วัตถุประสงค์อย่างหนึงอย่างใดอีกต่อไป

(ฉ)

การแก้ ไขให้ ถู กต้ อง: ท่านอาจมี สิ ทธิ ขอให้ มี การดําเนิ นการแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลที ไม่ สมบู รณ์ ไม่ถูกต้อง
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรื อไม่เป็ นปัจจุบนั
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8.

(ช)

การถอนความยินยอม: ท่านอาจมี สิทธิ ทีจะถอนความยิน ยอมที ท่านได้ให้แก่บ ริ ษทั เพื อการประมวลผล
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน เว้นแต่มีขอ้ จํากัดเกียวกับสิ ทธิ ทีจะถอนความยินยอมตามทีกฎหมายกําหนด หรื อ
มีสญ
ั ญาทีให้ประโยชน์แก่ท่าน

(ซ)

การยืนเรื องร้ องเรียน: ท่านอาจมีสิทธิยนเรื
ื องร้องเรี ยนไปยังหน่วยงานทีมีอาํ นาจในกรณีทีท่านเชือว่าบริ ษทั
ทําการประมวลผลข้อ มู ลส่ วนบุค คลของท่านโดยไม่ ชอบด้ว ยกฎหมายหรื อไม่ ส อดคล้องกับกฎหมาย
คุม้ ครองข้อมูลทีบังคับใช้

วันทีกฎหมายมีผลใช้ บังคับ
โดยทีบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.
หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด
และความในมาตรา และมาตรา ขณะนียังไม่ มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ดังนันเมือกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว
บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนีให้เป็ นไปตามบทบัญญัติดงั กล่าว

9.

การเปลียนแปลงนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี
บริ ษทั อาจเปลียนแปลงหรื อปรับปรุ งนโยบายความเป็ น ส่ วนตัวฉบับนี เป็ นครังคราว บริ ษ ทั ขอแนะนําให้ท่านอ่าน
นโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี อย่างละเอียดรอบคอบ และตรวจสอบการเปลียนแปลงใด ๆ ทีอาจเกิดขึนตามข้อกําหนด
ของนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ที www.assetfund.co.th เป็ นระยะ ๆ โดยบริ ษทั จะแจ้งเตือนให้ท่านทราบหรื อขอ
ความยินยอมจากท่านอีกครังหากมีการเปลียนแปลงทีมีนยั สําคัญในนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี หรื อหากบริ ษทั มี
ความจําเป็ นโดยกฎหมายทีจะต้องทําการเปลียนแปลงทีมีนยั สําคัญในนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี

10.

รายละเอียดการติดต่ อบริษัท
หากท่านมีความประสงค์ทีจะใช้สิทธิของท่านทีเกียวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน หรื อหากท่านมีขอ้ สงสัยหรื อ
เรื องร้ องเรี ย นเกี ยวกับข้อมูลส่ วนบุค คลของท่านภายใต้น โยบายความเป็ นส่ วนตัว ฉบับนี โปรดติ ดต่ อบริ ษ ทั หรื อ
เจ้าหน้าทีคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ที

(ก)

ข้ อมูลการติดต่อบริษัท


บริษัท เอเซี ย พลัส กรุ๊ป โฮลดิงส์ จํากัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิ ตีทาวเวอร์ ชัน 3/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
support@asiaplus.co.th หรื อ dpo@asiaplus.co.th
0-2680-1111, 0-2285-1666, 0-2285-1888
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(ข)



บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
175 อาคารสาธรซิ ตีทาวเวอร์ ชัน 3/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
support@asiaplus.co.th หรื อ dpo@asiaplus.co.th
0-2680-1000



บริษัททีปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด
175 อาคารสาธรซิ ตีทาวเวอร์ ชัน 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
ib@asiaplus.co.th หรื อ dpo@asiaplus.co.th
0-2680-4002-3



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด
175 อาคารสาธรซิ ตีทาวเวอร์ ชัน 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
customercare@assetfund.co.th หรื อ dpo@assetfund.co.th
0-2682-1111
เจ้าหน้ าทีคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
คณะอนุกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO Committee)
175 อาคารสาธรซิ ตีทาวเวอร์ ชัน 3/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
dpo@asiaplus.co.th
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