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                         การคุมครองขอมูลสวนบุคคลสําหรับลูกคา (Privacy Notice) 

บริษัท เอเชียเสริมกิจ ลีสซิ่ง จํากัด มหาชน และบริษัทในเครือ เคารพสิทธิสวนบุคคลและใหความสําคัญตอการคุมครอง
ขอมูลสวน บุคคลของทาน บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายนี้ขึ้นในการดําเนินงานของบริษัท ดวยมาตรการที่เขมงวด เพื่อใหทาน
มั่นใจไดวา บริษัท มีวิธีปฏิบัติในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อนําไปใช หรือเปดเผยอยางไร มีวัตถุประสงค
อะไรบาง และมีวิธีการจดัการขอมูลสวนบุคคล ตลอดจนปฏิบัติตอสิทธิของทานที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคล การคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลนี้ครอบคลุมการใหบริการตางๆของบริษัท ทั้งทาง Website และชองทางอื่นๆ แกทานและผูที่มาติดตอหรือ
เกี่ยวของกับบรษิัท ทานยอมรบัวา การที่ทานใชบรกิารของบรษิัทผานทางชองทางตางๆ หรือการใหขอมูลกับบรษิัทถือวาทาน
ไดยอมรบัวิธีปฏิบัติของบรษิัทตามที่ระบุในนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลนี้แลว ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการพัฒนา
และปรับปรุงการใหบริการใหมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและกฎหมายที่เกี่ยวของอยูเสมอ บริษัทจึงอาจมีการปรับปรุง
แกไขนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลนี้เปนครั้งคราว จึงขอใหทานตรวจสอบวิธีปฏิบัตินี้เปนระยะๆ เพื่อที่ทานจะได
ทราบวิธีปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคลลาสุดของบริษัท 
ขอ 1 คํานิยาม  

“บริษัท”   หมายความวา  เอเชียเสริมกิจ ลีสซิ่ง จํากัด มหาชน  
“ขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไมวาทางตรงหรือ  

          ทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ  
“ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา บริษัทซึ่งมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวการเก็บรวบรวม ใช หรือ  

  เปดเผยขอมูลสวนบุคคล  
“ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช  

หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคําสั่งหรือในนามของบริษัท ทั้งนี ้       
บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดําเนินการดังกลาวไมเปนผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคล 

“การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา การดําเนินการใดๆ กับขอมูลสวนบุคคล เชน เก็บรวบรวม บันทึก  
สําเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช กูคืน 
เปดเผยสงตอ เผยแพร โอน รวม ลบ ทําลาย เปนตน  

“เจาของขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา บุคคลซึ่งเปนเจาของขอมูลสวนบุคคล ไดแกลูกคาและผูมีสวนไดเสียของ 
               บริษัท ในนโยบายนี้จะเรียกวา “ทาน”  
“บุคคล”     หมายความวา บุคคลธรรมดา  
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“ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความออนไหว” หมายถึง   ขอมูลที่เปนเรื่องสวนบุคคลโดยแทของบุคคลแตมีความละเอยีดออน 

 และอาจสุมเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมเชน เชื้อชาติ 
         เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลัทธิศาสนาหรือ 
         ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ  
 ความพิการขอมูล สหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ 
          หรือขอมูลอื่นใดซึ่งกระทบตอเจาของขอมลูสวนบุคคลในทํานอง    
          เดียวกันตามที คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศ   
          กําหนด  

“บุคคลท่ีถูกกําหนด” หมายความวา บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือบรษิัทตามรายชื่อซึ่งมีมติของหรือประกาศ  
   ภายใตคณะมนตรคีวามมั่นคงแหงสหประชาชาติกําหนดใหเปนผูที่มีการกระทํา

อันเปนการกอการรายหรือการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงและ
สํานักงานไดประกาศรายช่ือนั้น หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือบรษิัท
ตามรายชื่อที่ศาลไดพิจารณาและมีคําสั่งใหเปนบุคคลที่ถูกกําหนดตาม
พระราชบัญญตัินี้ 

ขอ 2 ขอมูลสวนบุคคลของลูกคาท่ีบริษัทเก็บรวบรวม วัตถุประสงค ฐานทางกฎหมาย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
         (สรุปการเก็บรวบรวมขอมูล  วัตถุประสงค และฐานทางกฎหมาย) 
2.1 บริษัทจะทําการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามวัตถุประสงคที่ไดแจงใหทานทราบไว 
 กอนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม  
2.2 บริษัทจะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากทานโดยตรง ในกรณทีี่เก็บรวบรวมจากแหลงอื่น บริษัทจะปฏิบัติตาม

กฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางเครงครัด  
2.3 ทานตองใหขอมูลสวนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจําเปนตองใหขอมูลสวนบุคคลเพื่อเขา    

ทําสัญญา การไมใหขอมูลอาจสงผลกระทบตอการดําเนินการดังกลาว 
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ขอ 3 ระยะเวลาในการรักษาและลบขอมูลสวนบุคคล สําหรับลูกคา (Data Retention and Disposal Policy) 

ประเภทของขอมูลสวนบุคคล ระยะเวลาการเก็บรักษา 
1. ขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู 
หมายเลขโทรศัพท สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนคนตางชาติ) 

ตลอดระยะเวลาของสัญญา และ 10 ป นับแตเลิก
สัญญาหรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดหรือ
จนกวาจะพนกําหนดอายุความตามกฎหมาย 

2. ขอมูลที่ไดจากกลองวงจรปด CCTV บริษัทจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไว
ในระยะเวลาเทาที่ขอมูลนั้นยังมีความจําเปนตาม
วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลเทานั้น 

การลบ ทําลาย หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลไมอาจระบุตัวบุคคลได 
บริษัทจะลบ ทําลาย หรือทําใหขอมูลนั้นเปนขอมูลนิรนาม เมื่อหมดความจําเปนในการเก็บรกัษาไวตาม
วัตถุประสงคในการประมวลผลขอมูล หรือเมื่อพนระยะเวลาในการเก็บรักษาตามที่กฎหมายกําหนด โดย
บริษัทอาจเลือกที่จะดําเนินการดังตอไปนี้ 
1. เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสจะตองถูกลบดวยวิธีการที่ทําใหขอมูลนั้นไมอาจถูกเขาถึงไดอกีเลย 
2. ขอมูลสวนบุคคลที่ถูกเก็บอยูในอุปกรณที่เก็บขอมูลหรือวัตถุใดๆ จะตองถูกลบออกจากอุปกรณดังกลาว
กอนที่จะมีการทิ้งอุปกรณน้ัน 
3.ในกรณีที่ขอมลูนั้นไมสามารถถูกลบจากอุปกรณได จะตองมีการทําลายตัวอปุกรณน้ันโดยบุคคลที่มีสิทธิ
หรือบริษัทที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการทําลาย 
4. กระดาษจะตองถูกทําลายโดยเครื่องยอยกระดาษ 

 

ขอ 4 การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

บริษัทจะเปดเผยขอมูลใหแกบุคคลหรือหนวยงานดังตอไปนี ้

4.1 หนวยงานของรัฐที่มีอานาจหนาที่ตามกฎหมาย หรือเปนไปตามคําสั่งของรัฐ เชนศาล พนักงานสอบสวน กรมบังคับ 

คดี สานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปนตน 

4.2 บรษิัทในเครอื คูคา โดยบรษิัทจะดําเนินการเพื่อปองกันมิใหผูรับขอมูลใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดย
ปราศจากอํานาจหรือโดยมิชอบ 
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ขอ 5 การใหบริการโดยบุคคลท่ีสามหรือผูใหบริการชวง 

บริษัทอาจมีการมอบหมายหรือจางบุคคลที่สาม (ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล) ใหทําการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
แทนหรือในนามของบริษัท บริษัทจะจัดใหมีขอตกลงระบุสิทธิและหนาที่ของบริษัท และผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 
ซึ่งรวมถึงกําหนดรายละเอียดประเภทขอมูลสวนบุคคลที่บริษัท มอบหมายใหประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค ขอบเขต
ในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลและขอตกลงอื่นๆ ที่เก่ียวของ ซึ่งผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีหนาที่ประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคลตามขอบเขตที่ระบุในขอตกลงและตามคําสั่งของบริษัทเทานั้นโดยไมสามารถประมวลผลเพื่อ
วัตถุประสงคอื่นได 

ขอ 6 สิทธิของลูกคา 

ลูกคามีสิทธิตาง ๆ คามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล รวม 8 ประเภท คือ 

6.1 สิทธิในการขอถอนความยินยอม : ขอมูลสวนบุคคลที่ทานไดใหความยินยอมใหบริษัทเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย 
ไมวาจะเปนความยินยอมที่ทานไดใหไวกอนวันที่กฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลใชบังคับหรือ
หลังจากนั้น ทานมีสิทธิที่จะถอนความยนิยอมเมื่อใดก็ได เวนแตมีขอจํากัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให
ประโยชนแกทานอยู ในกรณีที่การถอนความยินยอมมีผลกระทบตอทานในเรื่องใด บริษัทจะแจงใหทานทราบถึง
ผลกระทบดังกลาว 

6.2 สิทธิในการเขาถึง : ทานมีสิทธิในการเขาถึงและขอสําเนาขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับทานหรือขอให เปดเผยถึงการ
 ไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลดังกลาวที่ทานไมไดใหความยินยอม 

6.3 สิทธิในการขอรับขอมูล : ทานมีสิทธิในการขอรับขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับทานหรือขอใหสงหรือ โอนขอมูลสวน
 บุคคล 

6.4 สิทธิในการคัดคาน : ทานมีสิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวมใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

6.5 สิทธิในการขอใหลบหรือทําลายหรือทําใหขอมูล : ทานมีสิทธิในการขอใหลบหรือทําลายหรือทําใหขอมูล สวน
 บุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมูลสวนบุคคล 

6.6 สิทธิขอใหระงับการใชขอมูล : สิทธิขอใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลระงับการใชขอมูลสวนบุคคล 
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6.7 สิทธิขอใหแกไขขอมูล : ทานมีสิทธิในการขอใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลดําเนินการใหขอมูลถูกตองเปนปจจุบัน 
สมบูรณและไมกอใหเกิดความเขาใจผิด 

6.8 สิทธิรองเรียน : สิทธิในการยื่นเรื่องรองเรียนตอคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญ ขอ 7 ขอมูลเกี่ยวกับผูควบคุมขอมูลสวน
 บุคคล 

ขอ 7 ขอมูลเกี่ยวกับผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

7.1 ขอมูลเกี่ยวกับผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล/สถานที่ติดตอ  

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

7.2 วิธีการติดตอ 

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

 

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

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

 

บริษัท เอเชยีเสริมกิจ ลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 


