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คําแถลงการคุมครองขอมูลสวนบคุคล สําหรับ ผูสมัครงาน พนักงาน และบุคลากร 
บริษัท เอเชียเสริมกิจ ลีสซิ่ง จํากัด มหาชน และบริษัทในเครือ ยึดมั่นการดําเนินธุรกิจอยางมีจรรยาบรรณ เคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายที่ บังคับใช มุงเนนและตระหนักเปนอยางยิ่งถึงการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูสมัครงาน พนักงานและบุคลากร 
ดังนั้น บริษัท จึงใหความสําคัญดานการเคารพสิทธิในความเปนสวนตัวของทาน เปนหลักการสําคัญ จึงไดจัดทําคําแถลงฉบับนี้ 
ขอ 1 วัตถุประสงค 

วิธีการปฏิบัตนิี้จัดทําข้ึนเพื่อแจงให ผูสมัครงาน พนักงาน บุคลากร (ตอไปนี้จะเรียกรวมกันวา “ทาน”) และซึ่งมี  
ความสัมพันธกับบริษัท ทราบถึงวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลไปใชหรือเปดเผย ฐานกฎหมาย (lawful 
basis) ขอมูลสวนบุคคลที่จะมีการจัดเก็บรวบรวม ระยะเวลาการเก็บรวบรวม การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ขอมูลเกี่ยวกับผู
ควบคุมขอมูลสวนบุคคล และสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
พ.ศ. 2562 บริษัทจึงไดกําหนดวิธีการปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับน้ี 
 นอกจากวิธีการปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้แลว บริษัทยังไดกําหนดใหมีระเบียบวิธีปฏิบัติเรื่อง การเก็บ  
รวมรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล การทําลายขอมูลและเอกสาร 
ขอ 2 คํานิยาม 
 “บริษัท” หมายความวา  บริษัท เอเชียเสริมกิจ ลีสซิ่ง จํากัด มหาชน และบรษิัทในเครือ 
 “ขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึง่ทําใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไมวาทางตรงหรือ 
     ทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ 
 “ผูควบคมุขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา บริษัทซึ่งมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวการเก็บรวบรวม ใช หรือ 
      เปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
 “ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช  

หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคําสั่งหรือในนามของบริษัท ทั้งนี้ 
 บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดําเนินการดังกลาวไมเปนผูควบคุมขอมูลสวน 
บุคคล 

“การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล” หมายความวาการดําเนินการใดๆกับขอมูลสวนบุคคล เชน เก็บรวบรวม บันทึก 
สําเนา จัดระเบียบ เก็บรกัษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช กูคืน เปดเผย 
สงตอ เผยแพร โอน รวม ลบ ทําลาย เปนตน  

 “เจาของขอมูลสวนบุคคล” หมายความวาบุคคลซึ่งเปนเจาของขอมูลสวนบุคคล ไดแกผูสมัครงาน พนักงาน และ 
          บุคลากรของบริษัท ตอไปในนโยบายน้ีจะเรียกวา “ทาน” 

 “บุคคล” หมายความวา บุคคลธรรมดา 
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“ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความออนไหว” หมายถึงขอมูลที่เปนเรื่องสวนบุคคลโดยแทของบุคคลแตมีความละเอียดออน 
 และอาจสุมเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมเชน เชื้อชาติ  

  เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลัทธิศาสนาหรือปรชัญา 
 พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการขอมูล 
 สหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอื่นใดซึ่ง 
 กระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคลในทํานองเดียวกันตามที่ 
 คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกําหนด 

  
ขอ 3 ขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวม วัตถุประสงค ฐานทางกฎหมาย 

3.1 บริษัทจะทําการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามวัตถุประสงคที่ไดแจงใหทาน ทราบไวกอน 
หรือในขณะที่เก็บรวบรวม 
3.2 บริษัทจะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากทานโดยตรง ในกรณีที่เก็บรวบรวมจากแหลงอื่น บริษัทจะปฏิบัติตาม 

กฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางเครงครัด 
 3.3 ทานตองใหขอมูลสวนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจําเปนตองใหขอมูลสวนบุคคลเพื่อเขาทํา 
 สัญญา การไมใหขอมูลอาจสงผลกระทบตอการดําเนินการดังกลาว 

ขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม วัตถุประสงคและฐานทางกฎหมาย 
 

ขอมูลสวนบุคคลที่เกบ็รวบรวม วัตถปุระสงคของการเกบ็รวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมลูสวนบุคคล ฐานทางกฎหมาย 

1. ขอมูลสวนบุคคลอืน่ใดทีผู่สมัครงานไดยืน่ใน
กระบวนการสมคัรงาน กระบวนการจางงาน 
ไดแกขอมูลที่เกี่ยวกับ  

    

(1) ชื่อ นามสกุล  (1) พิจารณา คุณสมบัติ เพ่ือเขาสูกระบวนการ
คัดเลือกบุคลากร เพ่ือบรรจุแตงต้ังหรือวาจาง
เปนพนักงาน 

(1) การปฏิบัติตามสัญญา และการดา
เนินการตามคาขอของเจาของขอมูล
สวนบุคคลกอนเขาทําสัญญาตาม
มาตรา 24 (3) 

(2) ที่อยู ตามทะเบียนบาน/ท่ีอยูปจจุบนั/สําเนาทะเบียนบาน  

(3) หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน  

(2) เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีเปน
พนักงานหรือบุคลากรของบริษัทหรือ 

(4) สําเนาใบอนุญาตขับรถยนต/รถจักรยานยนต /หมายเลข
ใบอนญุาตขับรถ  

(3) เพ่ือพิจารณาตําแหนงงานที่เหมาะสมกับ
บุคลิก ลักษณะ ความรูความสามารถของเจาของ
ขอมูลสวนบุคคล 

(2) การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงาน/ กฎหมายวาดวยการ
ประกันสงัคม/กฎหมายวาดวยเงนิ
ทดแทน/กฎหมายวาดวยภาษอีากร 
และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของทั้งนี้ตาม
มาตรา 24 (6) 

(5) ขอมูลหมายเลขโทรศัพท/ขอมูลการติดตอ  
(6) สถานภาพ/สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี) (4) เพ่ือรับการฝกอบรมพัฒนาองคความรูในการ

ทํางานจากหนวยงาน/องคกรภายนอก (7) ลายมือชือ่  
(8) ขอมูลเก่ียวกับเช้ือชาติ    
(9) ขอมูลเก่ียวกับสญัชาติ      
(10) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา      
(11) ขอมูลความสามารถพิเศษ งานอดิเรก     
(12) ขอมูลเก่ียวกับรูปราง (สวนสงู/นาหนัก)     
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ขอมูลสวนบุคคลที่เกบ็รวบรวม วัตถปุระสงคของการเกบ็รวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมลูสวนบุคคล 

ฐานทางกฎหมาย 

2. ขอมูลเกี่ยวกบัการศึกษาที่จําเปนตอการจางงาน ไดแก
ขอมูลที่เกีย่วกับ      

(1) วฒิุการศึกษา      
(2) ประวตัิการทํางาน/ใบรับรองการทํางาน/สถานท่ีทํางาน      

(3) การพัฒนาที่เกี่ยวของกับการทํางาน/ขอมูลเก่ียวกับการ
ฝกอบรม/การทดสอบทักษะตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการทํางาน      

(4) การขับขีย่านพาหนะ      
(5) ขอมูลเกีย่วกับการฝกอบรมทหาร     

3. ขอมูลเกี่ยวกบัหนาบัญชีธนาคาร  
ไดแกขอมูลที่เก่ียวกับ ช่ือบัญชี เลขบญัชี ช่ือธนาคาร สาขา 

เพ่ือประโยชนในการบริหารการจายเงินเดือน 
คาตอบแทนหรือสทิธิประโยชนอื่นใหแก
พนักงานตามสัญญาจางแรงงาน 

การปฏิบัติตามสญัญา ตามมาตรา 24 
(3) 

4. ขอมูลเพื่อการติดตอทีผู่รับจางไดยืน่ในกระบวนการยืน่
คาขอเบิกคารกัษาพยาบาล 

  (1) การปฏิบัติตามสัญญา ตามมาตรา 
24 (3) 

ไดแก ชื่อ นามสกุล ที่อยู หมายเลขโทรศัพท ดําเนินการตามคําขอเบิกคารักษาพยาบาล 
พิจาณาอนุมัติการใหคารักษาพยาบาล 

(2) การปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือให
บรรลุวตัถุประสงคเกี่ยวกับสวสัดิการ
การรักษาพยาบาลของพนกังาน ตาม
มาตรา 26 (5) (ค) 

5. ขอมูลสขุภาพ     
ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการเจ็บปวยและรายละเอยีด

เก่ียวกับการรกัษาและคาใชจาย ขอมูลเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาล ขอมูลการประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ขอมูล
เก่ียวกับอุบัติเหตุหรืออนัตรายหรืออาการของการเกิดการ
เจ็บปวยอันเนื่องมาจากการทางาน 

(1) เพ่ือเก็บรกัษาประวตัิการเจ็บปวยเพ่ือใชใน
การบริหารจัดการดานสวัสดิการตางๆ และการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการ
บริหารงานบุคคลของบริษัท 

(1) ขอความยินยอมจากเจาของขอมูล
สวนบุคคล 

ขอมูลประวตัิการผาตัดที่สาคัญ โรคประจาตัว โรคทาง
พันธุกรรม ขอมูลผลการตรวจสุขภาพ ( Group เลือดและผลการ
ตรวจเลือดตางๆ) 

(2) เพ่ือการประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ และรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต/รางกายของพนกังาน 

  

  (3) เพ่ือการสงลูกจางเขารับการรักษาพยาบาล   
5.1 ขอมูลสุขภาพ     

ขอมูลเก่ียวกับความเจ็บปวยหรือขอมูลสุขภาพ ซึ่งอยูในแบบ
เก่ียวกับการสงลูกจางเขารับการรกัษาพยาบาล การประสบ
อันตรายตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

  ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลมาตรา 26 (5) (ค) 

5.2 ขอมูลการเจ็บปวยท่ีปรากฏในใบรบัรองแพทย   การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงาน มาตรา 32 

6. ขอมูลเกี่ยวหมายเลขบัตรประกนัสังคม/สาเนาบัตร
ประกันสังคม 

    

ไดแกหมายเลขบัตรประประกันสังคม ขึ้นทะเบียนประกันตน /การจายเงินสมทบ การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
ประกันสงัคม 

7. ขอมูลเกี่ยวกบัการจายเงนิใหกบัลูกจาง     
ไดแกขอมูลที่เก่ียวกับ คาจาง และรายละเอียดเก่ียวกับการ

จายเงนิดังกลาว รายละเอยีดเกีย่วกับคาลวงเวลา การจายโบนัส 
คาใชจายใดๆ และผลประโยชนตอบแทน 

จายคาตอบแทนหรือผลประโยชนอ่ืนใดใหแก
พนักงาน 

1. การปฏิบัติตามสัญญาตามมาตรา 24 
(3) 

  2. การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวย
ประกันสงัคม และกฎหมายวาดวยเงนิ
ทดแทน 

8. ขอมูลเกี่ยวกบัการทํางานหรอืการปฏบิัติงานของ
พนกังาน 

    

ไดแกขอมูลที่เก่ียวกับ การบันทึกบัตรเขา-ออกจากสถานท่ี
ทํางาน การปรับคาจาง ผลตอบแทน สวัสดิการ การเล่ือน
โอนยายตําแหนงงาน ขอมูลประวติัการมาทํางาน การประเมิน
ศักยภาพในการทํางาน การลาหยุด การขาดงาน การถูกลงโทษ
ทางวินัย ขอมูลดานพฤติกรรมท้ังหลาย 

ประเมินการทํางานของพนักงาน พิจารณาการ
ปรับขึ้นเงนิเดือนและการปรับตาแหนงงาน 
เพ่ือตรวจสอบเวลาในการเขา-ออก ในการ
ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติตามสญัญา ตามมาตรา 24 
(3) 

9.ขอบคุคลทีต่ิดตอในกรณฉุีกเฉิน     
เชน ชื่อ-นามสกุล สถานที่ติดตอ เพ่ือใชในการติดตอฉุกเฉินกรณ ีเกิดปญหาจาก

การจางงานหรือ 
เพ่ือรับสิทธิประโยชนจากบริษทั 

เพ่ือประโยชนอันชอบดวยกฎหมาย 
ตามมาตรา 24 (5) 

บริษัท เอเชยีเสริมกิจ ลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
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ขอมูลสวนบุคคลที่เกบ็รวบรวม วัตถปุระสงคของการเกบ็รวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมลูสวนบุคคล 

ฐานทางกฎหมาย 

10.ขอมูลเครือญาต ิ     
เชน ชื่อ นามสกุล บิดา/มารดา/พ่ีนองและคูสมรส เพ่ือประโยชนในการรับสทิธิประโยชนตางๆ จาก

บริษัท 
เพ่ือประโยชนอันชอบดวยกฎหมาย
ตามมาตรา 24 (5) / เปนการปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยการประกันสงัคม
และกฎหมายอ่ืน ๆที่เกี่ยวของ 

11. ขอมูลที่ไดจากกลองวงจรปด CCTV     
เชนขอมูลภาพถายที่ไดจากกลองวงจรปด (1) เพ่ือปองกันอันตรายตอชีวติ รางกาย หรอื

สุขภาพของพนกังานและบุคคลทั่วไป 
(1) เพ่ือปองกันหรอืระงับอันตรายตอ
ชีวติ รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล
ตามมาตรา 24 (2) 

  (2) เพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของ
บริษัท พนกังานและบุคคลอืน่ ซ่ึงไมกระทบตอ
สิทธิขั้นพ้ืนฐานในขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน 

(2) เพ่ือประโยชนโดยชอบดวย
กฎหมาย ของบริษัท และของบุคคล
อื่น 

12. ขอมูลผูคาประกนั     
ไดแกขอมูลที่เก่ียวกับ  เพ่ือเปนการยืนยนัตัวตน การติดตอประสานงาน การปฏิบัติตามสญัญาคาประกนัตาม

มาตรา 24 (3) (1) ชื่อ นามสกุล    
(2) สถานท่ีติดตอ      
(3) หมายเลขโทรศัพท      
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน     

 
ขอ 4 ระยะเวลาในการรักษาและลบขอมูลสวนบุคคลของผูสมัครงาน พนักงานและบุคลากร(Data Retention and Disposal Policy) 
 บริษัทกําหนดระยะเวลาในการรักษาและลบขอมูลสวนบุคคลของผูสมัครงาน พนักงานและบุคลากรดังนี้ 

ประเภทของขอมูลสวนบคุคล ระยะเวลาการเกบ็รกัษา 

1. ขอมูลสวนบคุคลอื่นใดทีผู่สมัครงานกรอกในใบ
สมัครงานและทีป่รากฏในเอกสารประกอบการสมัคร
งาน เชน ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู ภาพถายแสดงตัวตน 
สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท 

จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลไวในระยะเวลา 2 ป 
นับจากวันส้ินสดุกระบวนการสรรหาบคุลากร 

2. ขอมูลดานสัญญาจาง 
-ขอมูลสวนบุคคล ท่ีปรากฏในสัญญาของพนกังาน 
ผูคาประกัน ผูฝกงานบคุลากรและอืน่ๆ ตลอดจน
ขอมูลสวนบุคคลที่ปรากฏในเอกสารแนบทายสญัญา
เชน ชื่อ นามสกุล ทีอ่ยู สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน 
-เอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพการจาง 

ตลอดระยะเวลาของสัญญาจาง และ 10 ป นับแต
เลกิสญัญาหรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดหรือ
จนกวาจะพนกําหนดอายคุวามตามกฎหมาย 

3. ขอมูลตามทะเบียนลูกจาง เชน ชือ่ นามสกุล เพศ 
สัญชาติ วันเดือน ป เกดิ หรืออาย ุที่อยูปจจุบัน วันที่
เร่ิมจาง ตําแหนงหรืองานในหนาที ่

 5 ป นับแตวันสิ้นสุดของการจาง 
  แตละราย 

4. เอกสารเกี่ยวกบัการจายคาจาง คาลวงเวลา คา
ทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดใหแก
ลูกจาง 

 5 ป นับแตวันจายเงินดังกลาว 

5. ขอมูลเพ่ือปฏิบตัิตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน กฎหมายวาดวยการประกันสังคม 

ตลอดระยะเวลาของสญัญาจางหรือตามที่กฎหมาย
กําหนดหรืออนญุาตใหเก็บรักษาไวนานกวาน้ันหรือ
จนกวาจะพนกําหนดอายคุวามตามกฎหมาย 
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ประเภทของขอมูลสวนบคุคล ระยะเวลาการเกบ็รกัษา 

6. ขอมูลเพ่ือปฏิบตัิตามประมวลรัษฎากร 
เชน เอกสารการยื่นรายการและการเสียภาอากร 

ในสวนท่ีเกี่ยวกบัเอกสารทางดานภาษอีากรกวา 5 ป  
นับแตวันท่ีไดย่ืนแบบแสดงรายการภาษหีรือวันทํา
รายงาน แลวแตกรณี 

7. ขอมูลดานพฤตกิรรมทั้งหลาย ซ่ึงเกดิจากการที่
ตองปฏิบตัติามสัญญาจางและหรือตองปฏบิัติให
เปนไปตามทีก่ฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
กําหนดไว 

ตลอดระยะเวลาของสญัญาจางตามที่กฎหมาย
กําหนดหรืออนญุาตใหเก็บรักษาไวนานกวาน้ันหรือ
จนกวาจะพนกําหนดอายคุวามตามกฎหมาย 

8.ขอมูลดานวินยัและการลงโทษซ่ึงเกิดจากการที่
ตองปฏิบตัติามขอตกลงเกี่ยวกับสัญญาจางและหรือ
ตองปฏิบตัใิหเปนไปตามระเบียบ แนวปฏบิัต ิประกาศ 
คําสั่ง ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานและตามที่
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานกําหนด 

ตลอดระยะเวลาของสัญญาจาง และ 10 ป นับแต
เลกิสญัญาหรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดหรือ
จนกวาจะพนกําหนดอายคุวามตามกฎหมาย 

9. ขอมูลสวนบคุคลของพนกังาน 
- คุณสมบตัิของพนักงาน 
- หนังสือความยินยอมในการใหเก็บรวบรวมใชหรือ 
เปดเผยขอมลูสวนบุคคล 

ตลอดระยะเวลาของสัญญาจางแรงงานและเก็บไว
อีก 10 ปนับแตวนัเลิกสญัญา 

10. ขอมูลที่เก่ียวกับอบุัติเหต ุ
ขอมูลเกี่ยวกับอบุัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือการตายท่ี
เก่ียวกับการทาํงาน 

ตลอดระยะเวลาของสัญญาจางแรงงานและเก็บไว
อีก 10 ปนับแตวนัเลิกสญัญา 

11. ขอมูลที่ไดจากกลองวงจรปด CCTV จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวใน
ระยะเวลาเทาที่ขอมูลนั้นยังมีความจําเปนตาม
วัตถุประสงคในประมวลผลขอมูลเทาน้ัน 

การลบ ทําลาย หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลไมอาจระบุตัวบุคคลได 

บริษัทจะลบ ทาํลาย หรือทําใหขอมูลนั้นเปนขอมลูนิรนาม เมื่อหมดความจาํเปนในการเก็บรักษาไวตาม
วัตถุประสงคในประมวลผลขอมูลสวนบคุคล หรือเมือ่พนระยะเวลาในการเก็บรักษาตามที่กฎหมายกาํหนด 

โดยบริษัทอาจเลือกที่จะดาํเนินการดังตอไปนี ้

1. เอกสารในรูปแบบอเิล็กทรอนิกสจะตองถูกลบดวยวิธกีารที่ทาํใหขอมลูนั้นไมอาจถูกเขาถึงไดอีกเลย 
2. ขอมูลสวนบคุคลทีถู่กเก็บอยูในอุปกรณทีเ่ก็บขอมูลหรือวตัถใุด ๆ จะตองถกูลบออกจากอุปกรณดังกลาว
กอนที่จะมกีารทิ้งอปุกรณนัน้ 
3. ในกรณีท่ีขอมูลนั้นไมสามารถถูกลบจากอุปกรณได จะตองมีการทําลายตวัอุปกรณน้ันโดยบุคคลที่มสิีทธิ
หรือบริษทัที่ไดรับอนญุาตใหประกอบกิจการทาํลาย 
4. กระดาษจะตองถูกทําลายโดยเคร่ืองยอยกระดาษ 
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ขอ 5 สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล 
 5.1 สิทธิในการขอถอนความยินยอม : ขอมูลสวนบุคคลที่ทานไดใหความยินยอมใหบริษัทเก็บรวบรวม ใช  

หรือเปดเผย ไมวาจะเปนความยินยอมที่ทานไดใหไวกอนวันที่กฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลใชบังคับ
หรือหลังจากนั้น ทานมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได เวนแตมีขอจากัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่
ใหประโยชนแกทานอยู ในกรณีที่การถอนความยินยอมมีผลกระทบตอทานในเรื่องใด บริษัทจะแจงใหทานทราบถึง
ผลกระทบดังกลาว 

 5.2 สิทธิในการเขาถึง: ทานมีสิทธิในการเขาถึงและขอสําเนาขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับทานหรือขอให เปดเผยถึงการ 
 ไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลดังกลาวที่ทานไมไดใหความยินยอม 
 5.3 สิทธิในการขอรับขอมูล : ทานมีสิทธิในการขอรับขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับทานหรือขอใหสงหรือโอนขอมูล 

      สวนบุคคล 
5.4 สิทธิในการคัดคาน: ทานมีสิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวมใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
5.5 สิทธิในการขอใหลบหรือทําลายหรือทําใหขอมูล : ทานมีสิทธิในการขอใหลบหรือทําลายหรือทําใหขอมูล 
      สวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบคุคลที่เปนเจาของขอมูลสวนบุคคล 
5.6 สิทธิขอใหระงับการใชขอมูล: สิทธิขอใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลระงับการใชขอมูลสวนบุคคล 
5.7 สิทธิขอใหแกไขขอมูล : ทานมี สิทธิในการขอใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลดําเนินการใหขอมูลถูกตอง เปนปจจุบัน 
      สมบูรณและไมกอใหเกิดความเขาใจผิด 
5.8 สิทธิรองเรียน : สิทธิในการยื่นเรื่องรองเรียนตอคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญ 

ขอ 6 การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล/ขอจํากดัในการนําขอมูลสวนบุคคลไปใช 
บริษัทจําเปนตองเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหกับหนวยงานตางๆ ดังนี ้
 6.1 ธนาคารหรือหนวยงานที่ทําบัญชีเงินเดือน 
 6.2 หนวยงานดานทรัพยากรมนุษยและหนวยงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและที่บริษัทไดวาจางตกลงหรือ 
  มอบหมายใหเขาถึงซึ่งขอมูลสวนบุคคลเชนวานั้น 

6.3 หนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายหรือเปนไปตามคําสั่งของหนวยงานของรัฐ เชนศาล  
  พนักงานสอบสวน กรมบังคับคดี สํานักงานประกันสังคม สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ 
  กรมสรรพากร เปนตน  
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ขอ 7 ขอมูลเกี่ยวกับผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล สถานที่ติดตอ/วิธีการติดตอ 
หากทานมีขอสงสัย ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของบริษัทหรือเก่ียวกับ  
 วิธีปฏิบัตนิี้ หรือทานตองการใชสิทธิตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ทานสามารถติดตอสอบถามไดที ่

7.1 ขอมูลเกี่ยวกับผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล/สถานที่ติดตอ  
  บรษิัท เอเชียเสริมกิจ ลีสซิ่ง จํากัด(มหาชน) สํานักงานเลขที่ 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพฯ 
  10120 

7.2 วิธีการติดตอ  
 ทําเปนหนังสือ / DPO@ask.co.th หรือ ทางโทรศัพทหมายเลข 0-2679-6226, 0-2679-6226  
 โทรสารหมายเลข 0-2679-6233 
 
 

ประกาศนี้ใชบังคบัวันที่ ........................................ 
ประกาศ ณ วันที่ .................................... 
 
 

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

 

บริษัท เอเชยีเสริมกิจ ลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 


