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นโยบายความเป็นส่วนตัว 

ของบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
 
 
 
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ("บริษัท") เล็งเห็นถึงความส าคัญของการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านและลูกค้า (ตามที่นิยามไว้ข้างล่างน้ี) 
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่นิยามไว้ในข้อ 1 ข้างล่างน้ี) 
ของ  
(1)  ลูกค้าบุคคลธรรมดาของบริษัท ทั้งที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย (ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต) ลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าในอดีต 

(2)  พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น บุคคลผู้มีอ านาจ กรรมการ ผู้ติดต่อ ตัวแทน และบุคคลธรรมดาอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
กับลูกค้านิติบุคคลของบริษัท ทั้งที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย (ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต) ลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าในอดีตของ
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปน้ี 

 1) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด 

 2) บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จ ากัด 

 3) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด 
 
ตามเอกสารฉบับน้ีบุคคลธรรมดาจะรวมเรยีกว่า "ท่าน" ส่วนลูกค้าบุคคลธรรมดาและลูกค้านิติบุคคลจะเรียกว่า "ลูกค้า" 
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ีอธิบายถึงวิธีการทีบ่ริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบคุคลของท่านไปยัง 

ต่างประเทศ 

 
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ีใช้บังคับกับธุรกิจ เวบ็ไซต์ แอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ศูนย์บริการข้อมลูลูกค้า (call center) 
กิจกรรมและนิทรรศการ ช่องทางการติดต่อทางออนไลน์ โลเคชั่นอื่น ๆ  (locations) และวิธีการใด ๆ  ที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย 
หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ 

 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวม 
 
 "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับท่านซึ่งระบถุึงตัวท่านหรือท าให้สามารถระบุตัวท่านได้ ตามที่ระบไุว้ข้างล่างน้ี 

เพ่ือที่บริษัทจะให้บริการแกท่่าน บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมลูของท่านด้วยวิธีการต่าง ๆ บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านโดยตรง (เช่น ผ่านทางผู้จัดการฝ่ายความสัมพันธ์ พนักงานขาย หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call 
center) ของบริษัท) หรือจากแหล่งอื่น ๆ โดยอ้อม (เช่น สื่อสังคม แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลภายนอก หรือ
แหล่งข้อมลูสาธารณะอื่น ๆ ) และผ่านบริษทัในเครอื ผู้ใหบ้รกิาร พันธมิตรทางธรุกิจ หน่วยงานทางการ หรือบุคคลภายนอก 
(เช่น ผู้รับฝากทรัพย์สินที่เป็นบุคคลภายนอก ผู้รบัฝากทรัพยส์ินช่วง และนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์) ประเภทของข้อมลู
ที่บริษัทเกบ็รวบรวมขึ้นอยู่กับความสมัพันธ์ของลูกค้ากับบริษัท และบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการจากบริษัท 

 
"ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน บรษิัทจะเก็บรวบรวม 
ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลทีล่ะเอียดอ่อนไปยังต่างประเทศก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือ
กฎหมายอนุญาตให้กระท าได้ 

 
 ลูกค้าบุคคลธรรมดา 
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 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง

ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปน้ี 

 
 (ก) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ เพศ อายุ อาชีพ ต าแหน่งงาน เงินเดือน ที่ท างาน ต าแหน่ง การศึกษา 

สัญชาติ วันเกิด สถานภาพทางการสมรส ข้อมลูบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 
เลขหนังสือเดินทาง เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ข้อมูลใบอนุญาตขับขีร่ถยนต์ เป็นต้น) ลายมือชือ่ การ
บันทึกเสียง การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ รูปถ่าย การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด  ทะเบียนบ้าน และ
ข้อมูลประจ าตัวอ่ืน ๆ 

 
 (ข) ข้อมูลเพ่ือการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร ทีอ่ยู่อีเมล 

และรหัสประจ าตัวส าหรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ 

 
 (ค) ข้อมูลบัญชีและข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต หมายเลขบัญชแีละประเภทของบัญชี 

ข้อมูลพร้อมเพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน รายได้และค่าใช้จ่าย ตลอดจนข้อมูลการช าระเงิน และข้อมูลการสมัครใช้
บริการและผลิตภัณฑ ์

 
 (ง) ข้อมูลการท าธุรกรรม เช่น ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ หลักทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ ราคาและปริมาณ 

หมายเลขค าสั่งซื้อ หมายเลขนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เง่ือนไข (ถ้ามี) ประวัติการซื้อขายและยอดคงเหลือ 
ประวัติการช าระเงินและการท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของท่าน งบการเงิน หน้ีสิน ภาษี รายได้ ก าไร
และเงินลงทุน แหล่งที่มาของความมั่งค่ังและเงินทุน การเป็นตัวแทน ข้อมูลการซื้อขาย ประวัติการผิดนัด มูลค่า
ของหลักประกัน (margin balance) และข้อมูลเงินกู้ยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพย์ (margin loan) 

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

(Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ขอ้มูลการ
เข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ single sign-on (SSO) การเข้าสู่ระบบ (Login log) เวลาที่เข้าถึง ระยะเวลาที่
ใช้บนหน้าเพจของบริษัท คุกกี้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรยีกดู ประเภทและเวอร์ชั่น
ของเบราว์เซอร์ การต้ังค่าเขตเวลา (Time zone setting) และสถานที่ต้ัง ประเภทและเวอร์ชั่นของปลั๊กอิน
เบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอรม์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ  บนอุปกรณ์ทีท่่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม 

 
 (ฉ) รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อบัญชี (account identifiers) ชื่อผู้ใช้และรหสัผ่าน รหัสประจ าตัว (PIN ID 

code) ส าหรบัการซื้อขาย ความสนใจและความพึงพอใจ กิจกรรม เป้าหมายการลงทุน ความรู้และประสบการณ์
การลงทุน และระดับความเสี่ยงทีย่อมรับได้ (risk tolerance) 

 
 (ช) ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ 

และ 

 
 ลูกค้านิติบุคคล 

 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง

ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปน้ี 
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 (ก) ข้อมูลระบุตัวบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ อายุ เพศ รูปถ่าย ข้อมลูในประวัติส่วนบุคคล การศึกษา 
ข้อมูลเกี่ยวกับงาน (เช่น สถานะ หน้าที่ อาชีพ ต าแหน่งงาน บริษัทที่ท่านท างานให้ หรือเป็นพนักงาน หรือถือ
หุ้นอยู่) ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง) อัตราส่วนการ
ถือหุ้น ลายมือชื่อ และข้อมูลประจ าตัวอ่ืน ๆ ของท่าน 

 
 (ข) ข้อมูลเพ่ือการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ประเทศ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 

 
 (ค) ข้อมูลส่วนตัวที่สร้างข้ึนเก่ียวกับความสัมพันธ์ของลูกค้ากับบริษัท เช่น การเปิดบัญชี การบริหารจัดการ การ

ด าเนินงาน การช าระเงิน การช าระบัญชี การประมวลผลและการรายงานในนามของลูกค้า ข้อมูลส่วนตัว
ดังกล่าวอาจรวมถึงลายมือชื่อและหนังสือติดต่อกับบริษัท 

 
 (ง) ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยเกี่ยวข้องกับความสมัพันธ์กับบริษัท เช่น ข้อมลูที่ท่าน

ให้แก่บริษัทในสัญญา แบบฟอรม์หรือการส ารวจ หรือข้อมลูที่เก็บรวบรวมในเวลาที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ธุรกิจ การสัมมนา หรือกิจกรรมทางสังคมของบริษัท และ 

 
 ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่านซึ่งบริษัทจะเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ ได้แก่ 
 
 (ก) ข้อมูลชีวมาตร ได้แก่ ระบบจดจ าใบหน้า ลายน้ิวมือ 

 (ข) ข้อมูลสุขภาพ เช่น ข้อมูลการรักษาพยาบาล 

(ค) ประวัติอาชญากรรม, ประวัติการท าความผิด พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย,์ กฎหมายฟอกเงิน 

 (ง) ศาสนา และ 

 (จ) ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ ซึ่งแสดงอยู่ในบัตรประจ าตัวประชาชน (เช่น เชื้อชาติและศาสนา) 
 
 
2. วัตถุประสงค์ท่ีบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 
 บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมลูส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่านไปยังต่างประเทศ 

เพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 

 

2.1 วัตถุประสงค์ท่ีบริษัทจ าเป็นต้องได้รับความยินยอม 

  บริษัทอาศัยความยินยอมของท่านเพ่ือ 

 
  (ก) การติดต่อสื่อสารทางการตลาด การเสนอข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขายทีเ่กี่ยวกับผลิตภัณฑ์

และบริการของบริษัท บริษัทในเครือและบริษัทย่อยของบริษัท และบุคคลภายนอกซึ่งบริษัทไม่สามารถ
อาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น 

 
  (ข) การเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมลูที่ละเอยีดอ่อนของท่าน เพ่ือวัตถุประสงค์

ดังต่อไปน้ี 

 
   (1) ข้อมูลชีวมาตร ได้แก่ ระบบจดจ าใบหน้า ลายน้ิวมือ เพ่ือการเข้าถึงสถานที่/การสมัครใช้

บริการ และการยืนยันและพิสูจน์ตัวบุคคล 
 



 

  4 

 

   (2) ข้อมูลสุขภาพ เช่น ข้อมูลการรักษาพยาบาล เพ่ือการอ านวยความสะดวก 

 
   (3) ประวัติอาชญากรรม, ประวัติการท าความผิด พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย,์ 

กฎหมายฟอกเงินเพ่ือการตรวจสอบภมูิหลัง 

 
   (4) ศาสนาเพ่ือการอ านวยความสะดวก 

 
   (5) ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนซึ่งแสดงอยู่ในเอกสารประจ าตัว (เช่น เชื้อชาติและศาสนา) เพ่ือการ

ยืนยันและพิสูจน์ตัวบุคคล 

 
  (ค) การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศที่อาจจะไมม่ีระดับการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอ ซึ่ง

กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับความยินยอม 
 
  ในกรณีทีห่ลักเกณฑห์รือฐานทางกฎหมายคือการขอความยินยอม ท่านมีสิทธทิี่จะถอนความยินยอมของท่าน ณ 

เวลาใดกไ็ด้ โดยท่านสามารถติดต่อบริษทัที่ท่านท าธรุกรรมด้วยตามรายละเอียดในข้อ 10 เพ่ือถอนความยินยอม 
การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย 
ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่านตามความยินยอมของท่านก่อนที่จะขอถอน 

 

2.2 วัตถุประสงค์ท่ีบริษัทอาจด าเนินการโดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอ่ืน ๆ ในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

  บริษัทอาจอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายดังต่อไปน้ีเพ่ือเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ กล่าวคือ (1) เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา ส าหรับการเข้าท า
สัญญาหรือการปฏบิัติตามสัญญากับท่าน (2) เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย  (3) เป็นการจ าเป็นเพ่ือ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและของบุคคลภายนอก เพ่ือให้สมดุลกับประโยชน์และสทิธิและ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) เพ่ือการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อ
ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ (5) ประโยชน์สาธารณะ ส าหรับการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ หรือปฏบิัติหน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐ 

 
  บริษัทจะอาศัยหลักเกณฑห์รือฐานทางกฎหมายใน (1) ถึง (5) ข้างต้น เพ่ือการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/

หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 

 
  ลูกค้าบุคคลธรรมดา 

 
  (ก) การติดต่อกับท่านก่อนที่ท่านจะเข้าท าสัญญากับบริษัท 

 
  (ข) การประมวลผล  ค าขอเปิดบัญชี  การด ารงบัญชี  และการด าเนินการที่เกี่ยวกับบัญชขีองท่าน รวมถึง

แต่ไม่จ ากัดเพียง การประมวลผลค าขอหรือการร้องขอบริการหรือผลิตภัณฑ์ การประมวลผลธรุกรรม
ของท่าน การออกรายงานแสดงความเคลื่อนไหวของบัญชี (account statement) และการด าเนินการ
และการปิดบัญชขีองท่าน 

 
  (ค) การให้บริการแก่ท่าน เช่น การวางแผน/ที่ปรึกษาทางการเงิน บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพยแ์ละ

ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นายหน้าค้าหลักทรัพย์ ตราสารหน้ี หน่วยลงทุน การรับประกันการ
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จ าหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล  ที่ปรึกษาการลงทุน การ
ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ การค้าตราสารอนุพันธ์ นายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ การให้การร่วม
ลงทุน การให้ค าปรึกษาด้านตราสารอนุพันธ์  และการจัดการกองทุนตราสารอนุพันธ์ เป็นครั้งคราว 
และการจัดการเรื่องทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับบริการเหล่าน้ี  

 
  (ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์การลงทุน การเสนอทางเลือกให้แก่ท่าน (รวมถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนของบุคคล 

ภายนอก) เป็นครั้งคราว และการจัดการเรื่องทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์การลงทุนเหล่าน้ี 

 
  (จ) การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษทั และการบริหารจัดการบัญชีที่ท่านมีอยู่กบับริษัท 

 
  (ฉ) การป้องกันลูกค้าจากข้อจ ากัดบางประการ (เช่น การป้องกันผู้สูงอายุจากการเข้าท าธุรกรรมบาง

ประเภทด้วยตนเอง เพ่ือวัตถุประสงค์ในการควบคุมความเสียหาย) 
 
  (ช) การด าเนินการตามค าสั่งของท่าน หรือการตอบข้อซักถามหรือความคิดเห็นของท่าน และการแกไ้ข

เรื่องร้องเรียนของท่าน 

 
  (ซ) การยืนยันตัวบุคคลและการตรวจสอบข้อมูลเครดิต กระบวนการท าความรู้จักลูกค้า (know-your-

customer (KYC)) และตรวจสอบสถานะลูกค้า (customer due diligence (CDD)) การตรวจสอบ
และคัดกรองอื่น ๆ และการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเน่ืองที่อาจจ าเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับโดย
อาศัยส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ใบส าคัญการสมรส และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
  (ฌ) การปอ้งกัน ตรวจจับ และสอบสวนการฉ้อโกง การประพฤติมิชอบ หรือกิจกรรมทีไ่มช่อบด้วยกฎหมาย 

ไม่ว่าจะได้รบัการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานก ากับดูแลหรือไม่ และการวิเคราะหแ์ละ
บริหารความเสี่ยง 

 
  (ญ) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบยีบ กฎเกณฑ์ แนวทาง ค าสั่ง ค าแนะน า และการร้องขอจาก

หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาษีอากร หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานอื่น ๆ หรือ
หน่วยงานก ากับดูแล (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) เช่น ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัท ส านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ ากัด ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
  (ฎ) การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานของบริษัท การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการด าเนิน

ธุรกิจ และการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของบริษัทที่อาจจ าเป็นโดยกฎหมายและกฎระเบียบที่
ใช้บังคับ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความเสี่ยง การรักษาความปลอดภัย 
การตรวจสอบ การเงินและการบัญชี ระบบต่าง ๆ และความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

 
  (ฏ) การจัดการหรือการสอบสวนเรื่องร้องเรียน ข้อเรยีกร้อง หรือข้อพิพาทใด ๆ  

 
  (ฐ) การติดต่อสื่อสารทางการตลาด การให้ข้อมูล ข้อเสนอพิเศษ และเอกสารส่งเสริมการขายเกีย่วกับ

ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท  บริษัทในเครือและบริษทัย่อยของบริษัท และบุคคลภายนอก 
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  (ฑ) การพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ และการให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่ท่านเกี่ยวกับบริการและผลิต 
ภัณฑ์ของบริษัทเป็นครั้งคราว 

 
  (ฒ) การท าวิจัย การวางแผนและการวิเคราะห์ทางสถิติ ตัวอย่างเช่น ในด้านวงเงินลงทุนและพฤติกรรม

การลงทุนของท่าน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑข์องบริษัท 

 
  (ณ) การจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย การประชุม การสมัมนา และการเยี่ยมชมบริษัท 

 
  (ด) การบังคับสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การติดตามทวงถาม

จ านวนเงินใด ๆ ทั้งหมดที่ค้างช าระต่อบริษัท 

 
  (ต) การอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบทางการเงินที่จะด าเนินการโดยผู้สอบบัญชี หรือการรับบริการ

ที่ปรึกษากฎหมายจากที่ปรึกษากฎหมายทีแ่ต่งต้ังโดยท่านหรือบริษัท 

 
  (ถ) การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของบริษทัภายใต้สัญญาใด ๆ  ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา เช่น สัญญากบัพันธมิตร

ทางธุรกิจของบริษัท ผู้ขาย หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์อื่น ๆ หรือภายใต้สัญญาที่บริษทัท าหน้าที่เป็น
ตัวแทน และ 

 
  ถ้าข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเกบ็รวบรวมจากท่านจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายของ

บริษัท หรือการเข้าท าสัญญากับท่าน บริษัทอาจจะไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่บริษัท (หรือไม่
สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่านต่อไป) ถ้าบริษัทไมส่ามารถเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบคุคลของ
ท่านเมื่อมีการร้องขอ 

 
  ลูกค้านิติบุคคล 

 
  (ก) การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ เช่น การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑห์รือบริการของบริษัท 

อาทิ ด้วยการตอบข้อซักถามหรือการร้องขอ 

 
  (ข) การคัดเลือกลูกค้า เช่น การตรวจสอบตัวตนของท่านและสถานะลูกค้า การตรวจสอบสถานะหรือ

การตรวจสอบภมูิหลังในรูปแบบอื่น ๆ หรือการระบุความเสีย่งเกี่ยวกับท่านและลูกค้า (รวมถึงการ
ตรวจสอบคัดกรองกับรายชื่อบุคคลทีถู่กก าหนด (sanction lists) ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ของรัฐและ/หรือที่เป็นทางการซึ่งเปิดเผยเป็นการทั่วไป ตามที่กฎหมายก าหนด)  การประเมินความ
เหมาะสมและคุณสมบัติของคุณและลูกค้า การออกค าขอใบเสนอราคาและการเชิญชวนประกวด
ราคา การเข้าท าสัญญากับท่านหรือลูกค้า 

 
  (ค) การจัดการข้อมูลลูกค้า เช่น การด ารงและปรับปรุงรายชื่อ/รายนามลูกค้า (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่าน) การจัดเก็บสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีการอ้างถึงท่าน 

 
  (ง) การบริหารความสัมพันธ์ เช่น การวางแผน การด าเนินการ และการบริหารความสมัพันธ์ (ทาง

สัญญา) กับลูกค้า อาทิ ด้วยการท าธุรกรรมและด าเนินการตามค าสั่งส าหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
การประมวลผลการช าระเงิน การด าเนินกิจกรรมด้านการบัญชี การตรวจสอบ การเรียกเก็บเงินและ
การจัดเก็บเงิน การจัดการด้านการจัดส่งและการส่งมอบ การให้บริการสนับสนุน 
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  (จ) การวิเคราะห์และปรับปรุงธุรกิจ เช่น การท าวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมิน การส ารวจและ
การรายงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑแ์ละบริการของบริษัท และผลการด าเนินงานของท่านหรือของลูกค้า 
การพัฒนาและปรับปรุงกลยทุธ์การตลาด และผลิตภัณฑ์และบริการ 

 
  (ฉ) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุน เช่น การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับ 

สนุนการใช้งานระบบ (helpdesk supports) การสร้างและด ารงรหัสและข้อมลูส่วนตัวส าหรับท่าน 
การบริหารจัดการการเข้าถึงระบบใด ๆ ที่บริษัทได้อนุญาตให้ท่านเข้าถึงได้ การถอนบัญชีที่ไมม่ีการ
ใช้งาน (inactive accounts) การด าเนินการควบคุมธุรกิจ (business controls) เพ่ือให้ธุรกิจของ
บริษัทสามารถด าเนินไปได้ และการช่วยให้บริษัทสามารถระบุและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัท  และการดูแลให้ระบบของบริษัทมีความปลอดภัย การพัฒนา การใช้ การด าเนิน 
งาน และการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
  (ช) การติดตามตรวจสอบความปลอดภัยและระบบ เช่น การยืนยันตัวบุคคล การควบคุมและการ

บันทึกการเข้าถึงระบบ การติดตามตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ และระบบอินเทอร์เน็ต การตรวจสอบ
ความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ การป้องกันและแกไ้ขอาชญากรรม ตลอดจนการ
บริหารความเสี่ยงและการป้องกันการฉ้อโกง 

 
  (ซ) การจัดการข้อพิพาท เช่น การแก้ไขข้อพิพาท การบังคับสัญญาของบริษัท การก าหนด การใช้หรือ

การต่อสู้สิทธิเรยีกร้องตามกฎหมาย 

 
  (ฌ) การสอบสวนภายใน การสอบสวน การป้องกันการร้องเรียนและ/หรืออาชญากรรมหรือการฉ้อโกง 

 
  (ญ) การปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในองค์กร เช่น การปฏิบัติตามนโยบายภายในองค์กร และกฎหมาย 

กฎระเบียบ ค าสั่ง และแนวทางของหน่วยงานก ากับดูแลที่มีผลบังคับใช้ 
 
  (ฎ) การปฏิบัติตามกฎหมายและหน่วยงานของรัฐ เช่น การประสานงาน การปฏิสัมพันธ์ และการ

ตอบสนองหน่วยงานของรัฐหรือศาล  
 
  (ฏ) วัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การแจ้งข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของบริษัทซึ่งอาจเป็นที่

น่าสนใจต่อท่าน กิจกรรมต่าง ๆ  การเสนอบริการใหม่ การท าการส ารวจ 

 
  (ฐ) การปฏิบัติตามข้อก าหนดทางธุรกิจที่สมเหตุสมผล เช่น การจัดการ การฝึกอบรม การตรวจสอบ 

การรายงาน การควบคุม หรือการบริหารความเสีย่ง สถิติ การวิเคราะห์แนวโน้มและการวางแผน 
หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคลึงกัน 

 
 
 
3. วิธีการท่ีบริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 
 บริษัทอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก (รวมถึงบุคลากรและตัวแทนของบุคคลภายนอก) 

ภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศดังต่อไปน้ี ซึ่งประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์ตามนโยบายความเป็น
ส่วนตัวฉบบัน้ี โดยท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่าน้ันเพ่ือศึกษาขอ้มลูเพ่ิมเติมเกีย่วกับ
วิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของท่านได้ 
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 ลูกค้าบุคคลธรรมดา 

 

3.1 กลุ่มบริษัท บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน)  

  เน่ืองจาก บริษัทหลักทรัพย์ เอเซยี พลัส จ ากัด, บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จ ากัด, บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มบริษัท บริษัทอาจจ าเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ไปยังบริษัทอื่น ๆ ภายในกลุ่มบริษัท หรืออนุญาตให้บริษัทอื่น ๆ ภายในกลุ่มบริษัท เข้าถึงข้อมูลส่วนบคุคลของ
ท่านได้ เพ่ือวัตถุประสงค์ตามที่ระบไุว้ข้างต้น ท่านสามารถดูรายชื่อบริษัทและขอบเขตของกิจกรรมภายในกลุ่ม
บริษัทได้ที่ https://www.asiaplusgroup.co.th/ 

 

3.2 ผู้ให้บริการของบริษัท 

  บริษัทอาจใช้บริษัทตัวแทน หรือผูร้ับจ้างเพ่ือการให้บริการต่าง ๆ ในนามของบริษัท หรือเพ่ือช่วยเหลอืในการ
จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แกท่่าน บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ให้บริการเหล่าน้ี รวมถึง
แต่ไม่จ ากัดเพียง (1) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ตัวแทนการวิจัย (3) ผู้ให้บริการการวิเคราะห์ (4) 
ตัวแทนการส ารวจ (5) ตัวแทนด้านการตลาด สื่อโฆษณาและการติดต่อสื่อสาร (6) ผู้ให้บริการช าระเงิน และ (7) 
ผู้ให้บริการด้านธุรการและการด าเนินงาน 

 
  ในการให้บริการเหล่าน้ี ผู้ให้บริการอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะให้ข้อมูลส่วน

บุคคลแก่ผู้ให้บริการของบริษัทเพียงเท่าที่จ าเป็นในการให้บริการโดยผู้ให้บริการเหล่าน้ี และบริษทัจะขอให้ผู้ให้ 
บริการเหล่าน้ีไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นใด บริษัทจะด าเนินการให้เป็นที่มั่นใจว่าผู้ให้ 
บริการทุกรายทีบ่ริษัทท างานด้วยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัย 

 

3.3 พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท 

  บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่กระท าการในนามของท่าน หรือเกี่ยวข้องในการจัดหา
ผลิตภัณฑ์หรือบริการประเภทใดที่ท่านได้รบัจากบริษัท ซึ่งรวมถึงผู้รบัเงิน ผู้รับผลประโยชน์ ผู้แทนในบัญชี 
(account nominees) ตัวกลาง (เช่น บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นบุคคลภายนอก หรือบริษัทบรหิารสินทรัพย์) ผู้รับ
ฝากทรัพย์สิน ธนาคารตัวแทน ตัวแทน ผู้ขาย พันธมิตรธุรกิจร่วม (co-brand partners) คู่สัญญา (market 
counterparties) ผู้ออกผลิตภัณฑ์ หรือระบบคลังข้อมูลทางการค้าโลก (global trade repositories) ที่บริษัท
ท าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการใหแ้ก่ท่าน และที่ท่านอนุญาตให้บริษัทเปิด 
เผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ แต่ทั้งน้ีผู้รับข้อมูลเหล่าน้ีต้องตกลงที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย
สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี 

 

3.4 บุคคลภายนอกตามท่ีกฎหมายอนุญาต 

  ในบางสถานการณ์ บริษัทอาจจะจ าเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอก 
เพ่ือปฏบิัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบยีบ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย 
ศาล หน่วยงานก ากับดูแล หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ในกรณีที่บริษัทเชื่อว่าการเปิดเผยหรือ
การโอนน้ันจ าเป็นเพ่ือที่จะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือเพ่ือการปกป้องสิทธิของ
บริษทั สิทธขิองบุคคลอื่น หรือเพ่ือความปลอดภยัของบุคคลหรอืบุคคลภายนอกใด ๆ  หรือเพ่ือตรวจสอบ ป้องกัน 
หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการฉ้อโกง หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย 

https://www.asiaplusgroup.co.th/
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3.5 ท่ีปรึกษาวิชาชีพ 

  บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมลูส่วนบุคคลของท่านไปยังที่ปรึกษาวิชาชีพของบริษัททีเ่กี่ยวกับบริการด้านการ
ตรวจสอบ กฎหมาย การบัญชี และภาษีอากร ซึ่งช่วยในการประกอบธุรกิจและแก้ต่าง หรือจัดการเกี่ยวกับข้อ
เรียกร้องทางกฎหมาย 

 

3.6 บุคคลภายนอก เช่น ผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้ 

  บริษทัอาจมอบ โอน หรอืแปลงหน้ีสิทธหิรอืภาระผูกพันของบริษทัใหแ้ก่บุคคลภายนอก เพียงเท่าทีไ่ด้รบัอนุญาต
ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสัญญาใด ๆ  ทีเ่ข้าท าระหว่างท่านกบับริษัท  บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านไปยังผู้รับโอนสิทธิ ผูร้ับโอน หรือผูร้ับแปลงหน้ี รวมถึงบุคคลที่อาจเป็นผูร้ับโอนสิทธิ ผู้รับโอน 
หรือผู้รบัแปลงหน้ี แต่ทั้งน้ีผู้รับข้อมูลเหล่าน้ีต้องตกลงที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับ
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี 

 

3.7  บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้องกับการโอนธุรกิจ 

  บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมลูส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นรายส าคัญ ผู้รับ
โอนสิทธิ บุคคลที่อาจเป็นผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอนหรือบุคคลที่อาจเป็นผู้รับโอนของบริษัท ในกรณีที่มีการฟ้ืนฟู
กิจการ การปรับโครงสร้างกิจการ การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การขาย การซื้อ กิจการร่วมค้า การ
โอน การเลิกกิจการ หรือเหตุการณ์ใดในท านองเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับการโอนหรือการจ าหน่ายจ่ายโอนธุรกิจ 
สินทรัพย์ หรือหุ้นทั้งหมดหรือส่วนใด ๆ ของบริษัท ถ้ามีเหตุการณ์ใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้น ผู้รับข้อมูลจะ
ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ีในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 
 
 ลูกค้านิติบุคคล 

 
  บริษัทอาจแบ่งปันข้อมลูส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลอื่น ๆ เพ่ือวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 2 ข้างต้น เช่น 

บริษัทในเครือของบริษทัภายใน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซยี พลัส จ ากัด, บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จ ากัด, บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด พันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัท ผู้ให้บริการบุคคลภายนอกที่
บริษัทจ้างในบางสถานการณ์ บริษัทแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานบังคับใช้
กฎหมาย ศาล หน่วยงานก ากับดูแล หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ในกรณีที่บริษัทเชื่อว่าการแบ่งปันน้ันจ าเป็น
เพ่ือที่จะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรอืเพ่ือการปกป้องสทิธขิองบริษัท สิทธขิองบุคคล
อื่น หรือเพ่ือความปลอดภัยของบุคคลหรือบุคคลภายนอกใด ๆ  หรือเพ่ือตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับ
ปัญหาการฉ้อโกง หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย 

 
  เมื่อบริษทัโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก บริษัทจะด าเนินการเพ่ือให้มั่นใจถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลของท่าน เช่น ความตกลงการเก็บรักษาความลับ หรือมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมอื่น ๆ ตามที่
กฎหมายก าหนด 

 
4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างประเทศ 
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บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมลูส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือเครื่องแมข่่ายที่ต้ังอยูใ่นต่างประเทศซึ่ง
ประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับประเทศไทย ทั้งน้ี บริษัทได้
ด าเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ  เพ่ือท าให้ท่านมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะโอนอย่างปลอดภัย
และบุคคลที่รบัโอนข้อมูลน้ันมมีาตรฐานการคุ้มครองขอ้มลูส่วนบุคคลที่เหมาะสม และการโอนข้อมลูน้ันชอบด้วยกฎหมาย
โดยอาศัยข้อยกเว้นตามที่ได้รบัอนุญาตตามกฎหมาย 

 
5. ระยะเวลาในการท่ีบริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 
 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จ าเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพ่ือให้บรรลตุามวัตถุประสงค์ที่

บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลน้ันมาตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี และเพ่ือปฏบิัติตามภาระหน้าที่ทาง
กฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเก็บข้อมลูส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานขึ้นหากจ าเป็น
ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ 

 
6. ข้อมูลท่ีส าคัญอ่ืน ๆ เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 

6.1 คุกก้ีและวิธีการใช้คุกก้ี 

 หากท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษทั บริษัทจะเกบ็รวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากท่านด้วยการใช้
คุกกี้ คุกกี้คือเทคโนโลยีการติดตามประเภทหน่ึงซึ่งน ามาใช้ในการวิเคราะหก์ระแสความนิยม (trend) การบริหาร
จัดการเว็บไซต์ ติดตามความเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของบริษัท หรือเพ่ือจดจ าการต้ังค่าของผู้ใช้บริการ 

 
 อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะให้ท่านควบคุมได้ว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ หากท่านปฏิเสธการติดตามโดย

คุกกี้ ความสามารถของท่านในการใช้งานคุณลักษณะหรือพ้ืนที่ทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์อาจถูกจ ากัด  

 

6.2 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีใช้โดยผู้เยาว์ 

 โดยทั่วไป กิจกรรมของบริษัทไมไ่ด้มีเป้าหมายทีผู่้เยาว์ และบริษัทจะไม่เจตนาเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลจาก
ลูกค้าซึ่งเป็นผู้เยาว์ (บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (บุคคลจะบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุครบ 20 ปีบรบิูรณ์หรือโดย
การสมรส) โดยไมไ่ด้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองในกรณีที่จ าเป็น หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถ 
โดยไม่ได้รับความยิมยอมจากผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย หรือคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาล
ตามกฎหมาย ถ้าท่านเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถ ซึ่งประสงค์จะมีความสัมพันธ์
ทางสัญญากับบริษัท ท่านต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองหรือผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย
ของท่านก่อนที่จะติดต่อบริษัทหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท ถ้าบริษทัทราบว่าบริษัทได้เก็บรวบ 
รวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เจตนาจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รบัความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองในกรณีที่จ าเป็น 
หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รบัความยินยอมจากผู้พิทักษ์ตามกฎหมายหรือคนไร้ความสามารถ
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาลตามกฎหมาย บริษัทจะลบข้อมูลส่วนบุคคลน้ันทันที หรือยังคงประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลน้ันต่อไปถ้าบริษัทสามารถอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่นนอกจากการขอความยินยอม 

 

6.3 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก 

 หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามใด ๆ เช่น คู่สมรสและบุตรของท่าน ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้รับ
ผลประโยชน์ รายละเอียดการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การส่งต่อในกรณีการรักษาเร่งด่วน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่
อีเมล และหมายเลขโทรศัพทข์องบุคคลเหล่าน้ัน ท่านควรมั่นใจว่าท่านมีอ านาจที่จะให้ขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าว 
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และอนุญาตให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ีได้ อีกทั้งท่านต้องรับผิดชอบ
ในการแจ้งให้บุคคลที่สามเหล่าน้ันทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี และขอรบัความยินยอมจากบุคคล
ที่สามที่เกี่ยวข้อง หากจ าเป็น หรืออาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น 

 
7. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 
 ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิตามที่ระบุไวดั้งต่อไปน้ีเกี่ยวกับ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 
(ก) การเข้าถึง: ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรบัส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผลเกี่ยวกับท่าน 

 
(ข) การโอนย้ายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษทัมีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบ

แล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพ่ือส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลอื่น 

 
(ค) การคัดค้าน: ในบางกรณี ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านวิธีการที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบาง

กิจกรรมซึ่งระบุในนโยบายฉบับน้ี 

 
(ง) การลบหรือท าลายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริษทัด าเนินการลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่านที่บริษัทประมวลผลเกี่ยวกับท่าน เป็นข้อมูลทีไ่ม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เช่น หาก
ข้อมูลน้ันไม่จ าเป็นส าหรับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมลูอีกต่อไป 

 
(จ) การจ ากัด: ท่านอาจมีสิทธิจ ากัดการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน หากท่านเชื่อว่าข้อมูลน้ันไม่ถูกต้อง 

หรือการประมวลผลของบริษัทไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบริษัทไม่จ าเป็นต้องประมวลผลข้อมูลน้ันเพ่ือวัตถุประสงค์
อย่างหน่ึงอย่างใดอีกต่อไป 

 
(ฉ) การแก้ไขให้ถูกต้อง: ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการด าเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิด

ความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน 

 
(ช) การถอนความยินยอม: ท่านอาจมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้แกบ่ริษัทเพ่ือการประมวลผลข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับสิทธิที่จะถอนความยินยอมตามที่กฎหมายก าหนด หรือมสีัญญาที่
ให้ประโยชน์แกท่่าน 

 
(ซ) การยื่นเรื่องร้องเรียน: ท่านอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอ านาจในกรณีที่ท่านเชื่อว่าบริษัทท า

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ที่บังคับใช้ 

 
8. วันท่ีกฎหมายมีผลใช้บังคับ 
 
 โดยที่บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 

7 และความในมาตรา 95 และมาตรา 96 ขณะน้ียังไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ดังน้ันเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว
บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ีให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว 
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9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ 
 

บริษัทอาจเปลีย่นแปลงหรือปรบัปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ีเป็นครั้งคราว บริษัทขอแนะน าใหท้่านอ่านนโยบาย
ความเป็นส่วนตัวฉบับน้ีอย่างละเอียดรอบคอบ และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นตามข้อก าหนดของนโยบาย
ความเป็นส่วนตัวฉบับน้ีที่ https://www.asiaplus.co.th เป็นระยะ ๆ โดยบริษัทจะแจ้งเตือนให้ท่านทราบหรือขอความ
ยินยอมจากท่านอีกครั้งหากมีการเปลีย่นแปลงที่มีนัยส าคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี หรือหากบริษัทมีความ
จ าเป็นโดยกฎหมายที่จะต้องท าการเปลีย่นแปลงทีม่ีนัยส าคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี 

 
10. รายละเอียดการติดต่อบริษัท 
 
 หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยหรือเรื่อง

ร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี โปรดติดต่อบริษทัหรือเจ้าหน้าที่คุ้ม 
ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ที ่

 
(ก) ข้อมูลการติดต่อบริษัท 

 บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากัด (มหาชน) 

  175 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 3/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 

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

  0-2680-1111, 0-2285-1666, 0-2285-1888 
 

 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด 

  175 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 3/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 

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

  0-2680-1000 
 

 บริษัทท่ีปรึกษา เอเซีย พลัส จ ากัด 

  175 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 

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

  0-2680-4002-3 

 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด 

  175 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 

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

  0-2672-1111 

 
(ข) เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

คณะอนุกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO Committee) 
175 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 3/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 

 dpo@asiaplus.co.th 
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