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คําแถลงการคุมครองขอมูลสวนบคุคล (Privacy Notice) สําหรับคูคา 

บริษัท เอเชียเสริมกิจ ลีสซิ่ง จํากัด(มหาชน) และบรษิัทในเครือ  ไดจัดทําวิธีปฏิบัตคิุมครองขอมูลสวนบุคคลสําหรับ
คูคา(รวมถึง พันธมิตร ตัวแทนผูขาย ผูขาย ผูจัดหาสินคา คูสัญญา ผูใหบริการ รวมถึงตวัแทนและผูที่เขามาติดตอบริษัท) รวม
เรยีกวา “ทาน” เพื่อแจงใหทานทราบวา บริษัทมีวิธีปฏิบัติในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อ นําไปใช หรือ
เปดเผย อยางไร โดยมีวัตถุประสงคใดบาง และมีวิธีการจดัการขอมูลสวนบุคคลอยางไรตลอดจนสิทธิ ตามกฎหมายของทาน
ที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลดวย ทั้งนี้ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลนี้ครอบคลุมการใหบริการตางๆ ของบริษัท ทั้งทาง Website Application Social Media 
และชองทางอื่นๆ แกทานและผูที่มาติดตอหรือเกี่ยวของกับบริษัท ทานยอมรบัวา การที่ทานใชบริการของบริษัทผานทาง
ชองทางตางๆ หรือการใหขอมูลกับบรษิัทถือวาทานไดยอมรับวิธีปฏิบัติของ บริษัทตามที่ระบุนี้แลว ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายใน
การพัฒนาและปรับปรุง การใหบริการใหมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายที่
เกี่ยวของอยูเสมอบริษัทจึงอาจมีการปรับปรุงแกไขวิธีปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคลนี้เปนคร้ังคราว จึงขอใหทาน
ตรวจสอบวิธีปฏิบัตินี้เปนระยะๆ เพื่อทานที่จะไดทราบวิธีปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคลลาสุดของบริษัท 

ขอ 1 คํานิยาม 

ลําดับ  เนื้อหา  ความหมาย  
1.  “ขอมูลสวนบุคคล”  ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไมวาทางตรงหรือ

ทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ  
2.  “ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล”  บริษัทซึ่งมีอาํนาจหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวน

บุคคล  
3.  ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล”  บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดาเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลตามคําสั่งหรือในนามของบริษัท ทั้งน้ี บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่ง
ดําเนินการดังกลาวไมเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล  

4. 
 
5. 
 

“เจาของขอมูลสวนบุคคล” 
 
“บุคคล” 

บุคคลซึ่งเปนเจาของขอมูลสวนบุคคล ไดแกลูกคาและผูมีสวนไดเสียของ 
ของบรษิัท  
บุคคลธรรมดา 
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6.  “ขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหว” ขอมูลที่เปนเรื่องสวนบุคคลโดยแทของบุคคลแตมีความละเอียดออนและ 
  อาจสุมเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมเชน เชื้อชาติ เผาพันธุ  

ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธศิาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรม
ทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการขอมูลสหภาพ
แรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอื่นใดซึ่งกระทบตอ
เจาของขอมูลสวนบุคคลในทํานองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลประกาศกําหนด 

 
ขอ 2 ขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวม วัตถุประสงค ฐานทางกฎหมาย  
2.1 บริษัทจะทําการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามวัตถุประสงคที่ไดแจงให ทานทราบ  
      ไวกอนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม  
2.2 บริษัทจะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากทานโดยตรง ในกรณทีี่เก็บรวบรวมจากแหลงอื่น บริษัทจะปฏิบัติตาม 
      กฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางเครงครดั  
2.3 ทานตองใหขอมูลสวนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรอืสัญญาหรือมีความจําเปนตองใหขอมูลสวนบุคคลเพื่อ

       เขาทําสัญญา การไมใหขอมูลอาจสงผลกระทบตอการดําเนินการดังกลาว 

ขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวม วัตถุประสงค และฐานทางกฎหมาย 

ขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวม วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช  
หรือเปดเผยขอมูลสวนบคุคล ฐานทางกฎหมาย 

1. ขอมูลสวนบคุคลท่ีเกี่ยวกับ ชือ่ นามสกุล 
อายุ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท สาํเนาบัตร
ประจําตวัประชาชน ขอมูลสวนบุคคลอื่นๆ ท่ี
ปรากฏในสัญญาหรือเอกสารแนบทายสัญญา 

เพ่ือประโยชนในการยืนยันตัวตน ใน
การทําสญัญาประเภทตางๆ การ
ประสานงาน 

การปฏิบติัตามสญัญาตาม 
มาตรา 24 (3) 

2. ขอมูลที่ไดจากกลองวงจรปด CCTV เพ่ือปองกันอันตรายตอชีวติ รางกาย 
หรือสุขภาพของพนกังานและบุคคล
ทั่วไป และเพือ่ประโยชนโดยชอบ
ดวยกฎหมาย ของบริษัท พนักงาน
และบุคคลอื่น ซ่ึงไมกระทบตอสทิธิ
ขั้นพื้นฐานในขอมูลสวนบคุคลของ
พนักงาน 

1. เพือ่ปองกันหรือระงับอันตราย
ตอชีวติ รางกาย หรือสุขภาพของ
บุคคลตามมาตรา 24 (2) 
2. เพือ่ประโยชนอันชอบดวย
กฎหมาย ตามมาตรา 24 (5) 
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ขอ 3 ระยะเวลาในการรักษาและลบขอมูลสวนบุคคล สําหรับคูคา (Data Retention and Disposal Policy) 

ประเภทของขอมลูสวนบุคคล ระยะเวลาการเก็บรกัษา 
1. ขอมูลสวนบคุคลท่ีเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล อายุ ท่ี
อยู หมายเลขโทรศัพท สาํเนาบัตรประจําตวั
ประชาชน หรือสําเนาหนังสอืเดินทาง (กรณีเปนคน
ตางชาติ) 

ตลอดระยะเวลาของสัญญา และ 10 ป นับแต
เลกิสญัญาหรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
หรือจนกวาจะพนกําหนดอายุความตามกฎหมาย 

2. ขอมูลที่ไดจากกลองวงจรปด CCTV บริษัทจะเก็บรักษาขอมลูสวนบุคคลของทานไว
ในระยะเวลาเทาท่ีขอมลูนั้นยังมีความจาเปน
ตามวัตถุประสงคในการเกบ็รวบรวมขอมลู
เทานั้น 

การลบ ทาํลาย หรือทาํใหขอมูลสวนบุคคลไมอาจระบุตัวบุคคลได 

บริษัทจะลบ ทาํลาย หรือทําใหขอมูลนั้นเปนขอมลูนิรนาม เมื่อหมดความจาํเปนในการเก็บรักษาไวตาม
วัตถุประสงคในการประมวลผลขอมูล หรือเมือ่พนระยะเวลาในการเก็บรักษาตามที่กฎหมายกําหนด โดย
บริษัทอาจเลอืกที่จะดําเนนิการดังตอไปนี้ 
1. เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสจะตองถกูลบดวยวิธกีารที่ทาํใหขอมลูนั้นไมอาจถูกเขาถึงไดอีกเลย 
2. ขอมูลสวนบคุคลท่ีถูกเกบ็อยูในอุปกรณทีเ่ก็บขอมูลหรือวตัถใุดๆ จะตองถกูลบออกจากอปุกรณ
ดังกลาวกอนที่จะมีการทิ้งอุปกรณนั้น 
3.ในกรณีที่ขอมลูนั้นไมสามารถถูกลบจากอุปกรณได จะตองมีการทาํลายตวัอุปกรณนั้นโดยบุคคลที่มี
สิทธหิรือบริษทัที่ไดรับอนญุาตใหประกอบกิจการทําลาย 
4. กระดาษจะตองถูกทําลายโดยเครือ่งยอยกระดาษ 

ขอ 4 การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

บริษัทจะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหแกหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย หรือเปนไปตาม คําสั่งของ
หนวยงานของรัฐ เชนศาล พนักงานสอบสวน กรมบังคับคดี สํานักงานประกันสังคม สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ กรมสรรพากร เปนตน 

ขอ 5 สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล  
5.1 สิทธิในการขอถอนความยินยอม : ขอมูลสวนบุคคลที่ทานไดใหความยินยอมใหบรษิัทเก็บรวบรวม ใช  
 หรือเปดเผย ไมวาจะเปนความยินยอมที่ทานไดใหไวกอนวันที่กฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลใช

บังคับหรือหลังจากนั้น ทานมีสิทธิที่จะถอนความยนิยอมเมื่อใดก็ได เวนแตมีขอจาํกัดสิทธินัน้โดยกฎหมายหรือมี
สัญญาที่ใหประโยชนแกทานอยู ในกรณีที่การถอนความยินยอมมีผลกระทบตอทานในเรื่องใด บริษัทจะแจงให
ทานทราบถึงผลกระทบดังกลาว  

5.2 สิทธิในการเขาถึง : ทานมีสิทธิในการเขาถึงและขอสําเนาขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับทานหรือขอให  
 เปดเผยถึงการไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลดังกลาวที่ทานไมไดใหความยินยอม  

5.3 สิทธิในการขอรับขอมูล : ทานมีสิทธิในการขอรับขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับทานหรอืขอใหสงหรือโอนขอมูล
สวนบุคคล  
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5.4 สิทธิในการคัดคาน : ทานมีสิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลในบางกรณี  
5.5 สิทธิในการขอใหลบหรือทําลายหรือทําใหขอมูล : ทานมีสิทธิในการขอใหลบหรือทําลายหรือทําให ขอมูลสวน 
 บุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมูลสวนบุคคลในบางกรณี  
5.6 สิทธิขอใหระงับการใชขอมูล : สิทธิขอใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลระงับการใชขอมูลสวนบุคคลในบางกรณี  
5.7 สิทธิขอใหแกไขขอมูล : ทานมีสิทธิในการขอใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลดําเนินการใหขอมูล  

 ถูกตอง เปนปจจบุัน สมบูรณและไมกอใหเกิดความเขาใจผิด  
5.8 สิทธิรองเรยีน : สิทธิในการยื่นเรื่องรองเรียนตอคณะกรรมการผูเช่ียวชาญ  
ขอ 6 ขอมูลเกี่ยวกับผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล สถานท่ีติดตอ/วิธีการติดตอ  
6.1 ขอมูลเกี่ยวกับผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล/สถานที่ติดตอ  

บริษัท เอเชียเสริมกิจ ลีสซิ่ง จํากัด(มหาชน) สํานักงานเลขที ่175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพฯ 10120  

6.2 วิธีการติดตอ  
 ทําเปนหนังสือ หรือ ทางโทรศัพทหมายเลข 0-2679-6226 , 0-2679-6226 โทรสารหมายเลข 0-2679-6233 

      
 
 

ประกาศนี้ใชบังคับวันที่ ........................................ 
ประกาศ ณ วันที่ .................................... 
 
 

ลงชื่อ...................................................กรรมการผูมีอํานาจ 
        (..................................................) 
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