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คําแถลงการคุมครองขอมลูสวนบุคคล สาํหรับ ผูสมัครงาน พนักงาน และบุคลากร

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด มหาชน และบริษัทในเครือ ยึดม่ันการดําเนินธุรกิจอยางมีจรรยาบรรณ เคารพและปฏิบัติตาม

กฎหมายท่ี บังคับใช มุงเนนและตระหนักเปนอยางย่ิงถึงการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูสมัครงาน พนักงานและบุคลากร

ดังนั้น บริษัท จึงใหความสําคัญดานการเคารพสิทธิในความเปนสวนตัวของทาน เปนหลักการสาํคัญ จึงไดจัดทําคาํแถลงฉบับนี้

ขอ 1 วัตถุประสงค

วิธีการปฏิบัติน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือแจงให ผูสมัครงาน พนักงาน บุคลากร (ตอไปน้ีจะเรียกรวมกันวา “ทาน”) และซ่ึงมี

ความสัมพันธกับบริษัท ทราบถึงวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลไปใชหรือเปดเผย ฐานกฎหมาย (lawful

basis) ขอมูลสวนบุคคลท่ีจะมีการจัดเก็บรวบรวม ระยะเวลาการเก็บรวบรวม การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ขอมูลเก่ียวกับผู

ควบคุมขอมลูสวนบุคคล และสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญตัิคุมครองขอมูลสวนบคุคล

พ.ศ. 2562 บริษัทจึงไดกําหนดวิธีการปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับน้ี

นอกจากวิธีการปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับน้ีแลว บริษัทยังไดกําหนดใหมีระเบียบวิธีปฏิบัติเร่ือง การเก็บ

รวมรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบคุคล การทําลายขอมูลและเอกสาร

ขอ 2 คํานิยาม

“บริษัท” หมายความวา  บริษัท เอเซียเสริมกิจลสีซ่ิง จํากัด มหาชน และบริษัทในเครือ

“ขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลเก่ียวกับบุคคลซ่ึงทําใหสามารถระบุตัวบุคคลน้ันไดไมวาทางตรงหรือ

ทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ

“ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา บริษัทซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตัดสินใจเก่ียวการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบคุคล

“ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช

      หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคําส่ังหรือในนามของบริษัท ท้ังน้ี

      บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดาํเนินการดังกลาวไมเปนผูควบคุมขอมูลสวน

       บคุคล

“การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล” หมายความวาการดําเนินการใดๆกับขอมูลสวนบุคคล เชน เก็บรวบรวม บันทึก

สําเนา จัดระเบียบ เกบ็รักษา ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ใช กูคืน เปดเผย

สงตอ เผยแพร โอน รวม ลบ ทําลาย เปนตน

“เจาของขอมูลสวนบุคคล” หมายความวาบุคคลซึ่งเปนเจาของขอมูลสวนบคุคล ไดแกผูสมัครงาน พนักงาน และ

          บคุลากรของบริษทั ตอไปในนโยบายน้ีจะเรียกวา “ทาน”

“บุคคล” หมายความวา บุคคลธรรมดา

บริษัท เอเซียเสริมกจิลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
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“ขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหว” หมายถึงขอมูลท่ีเปนเร่ืองสวนบุคคลโดยแทของบุคคลแตมีความละเอียดออน

และอาจสุมเส่ียงในการเลอืกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมเชน เช้ือชาติ

  เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลัทธิศาสนาหรือปรัชญา

 พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการขอมูล

 สหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรอืขอมูลอื่นใดซึ่ง

 กระทบตอเจาของขอมูลสวนบคุคลในทาํนองเดียวกันตามท่ี

 คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกําหนด

ขอ 3 ขอมูลสวนบุคคลทีบ่ริษัทเก็บรวบรวม วัตถปุระสงค ฐานทางกฎหมาย

3.1 บริษัทจะทําการเกบ็รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามวัตถุประสงคท่ีไดแจงใหทาน ทราบไวกอน

      หรือในขณะท่ีเก็บรวบรวม

3.2 บริษัทจะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากทานโดยตรง ในกรณท่ีีเก็บรวบรวมจากแหลงอืน่ บริษัทจะปฏิบัติตาม

กฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางเครงครัด

3.3 ทานตองใหขอมลูสวนบุคคลเพื่อปฏิบัตติามกฎหมายหรอืสัญญาหรอืมีความจาํเปนตองใหขอมูลสวนบุคคลเพื่อเขาทํา

      สัญญา การไมใหขอมูลอาจสงผลกระทบตอการดําเนินการดงักลาว

ขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวม วัตถุประสงคและฐานทางกฎหมาย

ขอมูลสวนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคล

ฐานทางกฎหมาย

1. ขอมูลสวนบุคคลอ่ืนใดท่ีผูสมัครงานไดย่ืนใน
กระบวนการสมคัรงาน กระบวนการจางงาน
ไดแกขอมูลท่ีเก่ียวกับ

(1) ช่ือ นามสกลุ (1) พิจารณา คุณสมบัติ เพ่ือเขาสูกระบวนการ
คัดเลือกบุคลากร เพื่อบรรจุแตงตั้งหรือวาจาง
เปนพนักงาน

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

(2) ท่ีอยู ตามทะเบียนบาน/ทีอ่ยูปจจุบัน/สําเนาทะเบียนบาน

(3) หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน

(2) เพ่ือประโยชนในการปฏบัิติหนาท่ีเปน
พนักงานหรือบุคลากรของบริษัทหรือ

(4) สําเนาใบอนุญาตขับรถยนต/รถจักรยานยนต /หมายเลข
ใบอนุญาตขับรถ

(3) เพ่ือพิจารณาตําแหนงงานท่ีเหมาะสมกับ
บุคลิก ลักษณะ ความรูความสามารถของเจาของ
ขอมูลสวนบุคคล

(2) การปฏบัิติตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงาน/ กฎหมายวาดวยการ
ประกนัสังคม/กฎหมายวาดวยเงิน
ทดแทน/กฎหมายวาดวยภาษอีากร
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้งนี้ตาม
มาตรา 24 (6)

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

ทํางานจากหนวยงาน/องคกรภายนอก(7) ลายมือชือ่
(8) ขอมูลเก่ียวกบัเชือ้ชาติ
(9) ขอมูลเก่ียวกบัสัญชาติ
(10) ขอมูลเก่ียวกบัศาสนา
(11) ขอมูลความสามารถพิเศษ งานอดิเรก
(12) ขอมูลเก่ียวกบัรูปราง (สวนสูง/นาหนัก)

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)



Page 3 of 7

ขอมูลสวนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคล

ฐานทางกฎหมาย

2. ขอมูลเก่ียวกับการศึกษาท่ีจําเปนตอการ
จางงาน ไดแกขอมูลท่ีเก่ียวกับ

(1) วุฒิการศึกษา
(2) ประวัติการทาํงาน/ใบรับรองการทํางาน/

สถานที่ทํางาน
(3) การพัฒนาท่ีเกีย่วของกับการทํางาน/

ขอมูลเกี่ยวกบัการฝกอบรม/การทดสอบทักษะ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางาน

(4) การขับข่ียานพาหนะ
(5) ขอมูลเก่ียวกบัการฝกอบรมทหาร

3. ขอมูลเก่ียวกับหนาบัญชีธนาคาร
ไดแกขอมูลที่เกี่ยวกับ ชื่อบัญชี เลขบัญชี ชื่อ
ธนาคาร สาขา

เพ่ือประโยชนในการบริหารการจายเงินเดือน คาตอบแทนหรือ
สิทธิประโยชนอื่นใหแกพนักงานตามสัญญาจางแรงงาน

การปฏบัิติตามสัญญา ตามมาตรา 24
(3)

4. ขอมูลเพื่อการติดตอที่ผูรับจางไดยื่นใน
กระบวนการยื่นคาขอเบิกคารักษาพยาบาล

(1) การปฏบัิติตามสัญญา ตามมาตรา
24 (3)

ไดแก ชื่อ นามสกุล ที่อยู หมายเลข
โทรศัพท

ดําเนินการตามคําขอเบิกคารักษาพยาบาล
พิจารณาอนุมัติการใหคารักษาพยาบาล

(2) การปฏบัิติตามกฎหมายเพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงคเกี่ยวกับสวัสดิการ
การรักษาพยาบาลของพนักงาน ตาม
มาตรา 26 (5) (ค)

5. ขอมูลสุขภาพ
ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการเจ็บปวยและ

รายละเอยีดเก่ียวกับการรักษาและคาใชจาย
ขอมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ขอมูลการ
ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ขอมูลเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุหรืออันตรายหรืออาการของการเกิด
การเจ็บปวยอันเน่ืองมาจากการทางาน

(1) เพ่ือเก็บรักษาประวัติการเจ็บปวยเพ่ือใชในการบริหารจัดการ
ดานสวัสดิการตางๆ และการตรวจสอบการปฏบัิติตามระเบียบวา
ดวยการบริหารงานบุคคลของบริษัท

(1) ขอความยินยอมจากเจาของขอมูล
สวนบุคคล

ขอมูลประวัติการผาตัดที่สําคัญ โรคประจําตัว
โรคทางพันธุกรรม ขอมูลผลการตรวจสุขภาพ (
Group เลือดและผลการตรวจเลือดตางๆ)

(2) เพ่ือการประกันสุขภาพ/อุบติัเหตุ และรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิต/รางกายของพนักงาน

(3) เพ่ือการสงลูกจางเขารับการรักษาพยาบาล
5.1 ขอมูลสุขภาพ

ขอมูลเกี่ยวกับความเจ็บปวยหรือขอมูล
สุขภาพ ซึ่งอยูในแบบเกี่ยวกับการสงลูกจางเขา
รับการรักษาพยาบาล การประสบอนัตรายตาม
กฎหมายวาดวยเงินทดแทน

ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลมาตรา 26 (5) (ค)

5.2 ขอมูลการเจ็บปวยท่ีปรากฏในใบรับรอง
แพทย

การปฏบัิติตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงาน มาตรา 32

6. ขอมูลเก่ียวหมายเลขบัตรประกันสังคม/
สาเนาบัตรประกันสังคม

ไดแกหมายเลขบัตรประประกันสังคม ขึ้นทะเบียนประกันตน /การจายเงินสมทบ การปฏบัิติตามกฎหมายวาดวย
ประกันสังคม

7. ขอมูลเก่ียวกับการจายเงินใหกับลูกจาง
ไดแกขอมูลที่เกี่ยวกับ คาจาง และ

รายละเอียดเกี่ยวกับการจายเงินดังกลาว
รายละเอยีดเก่ียวกับคาลวงเวลา การจายโบนัส
คาใชจายใดๆ และผลประโยชนตอบแทน

จายคาตอบแทนหรือผลประโยชนอื่นใดใหแกพนักงาน 1. การปฏบัิติตามสัญญาตามมาตรา 24
(3)

2. การปฏบัิติตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวย
ประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงิน
ทดแทน

8. ขอมูลเก่ียวกับการทํางานหรือการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน

ไดแกขอมูลที่เกี่ยวกับ การบันทึกบัตรเขา-
ออกจากสถานท่ีทาํงาน การปรับคาจาง
ผลตอบแทน สวัสดิการ การเลื่อนโอนยาย
ตําแหนงงาน ขอมูลประวัติการมาทาํงาน การ
ประเมนิศักยภาพในการทํางาน การลาหยุด การ
ขาดงาน การถูกลงโทษทางวินัย ขอมูลดาน
พฤติกรรมทั้งหลาย

ประเมนิการทํางานของพนักงาน พิจารณาการปรับข้ึนเงินเดือน
และการปรับตําแหนงงาน
เพื่อตรวจสอบเวลาในการเขา-ออก ในการปฏิบัติงาน

การปฏบัิติตามสัญญา ตามมาตรา 24
(3)

9.ขอบุคคลท่ีติดตอในกรณีฉุกเฉิน
เชน ชื่อ-นามสกุล สถานที่ติดตอ เพื่อใชในการติดตอฉุกเฉินกรณี เกิดปญหาจากการจางงานหรือ

เพ่ือรับสิทธิประโยชนจากบริษทั
เพื่อประโยชนอันชอบดวยกฎหมาย
ตามมาตรา 24 (5)

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
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ขอมูลสวนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคล ฐานทางกฎหมาย

10.ขอมูลเครือญาติ
เชน ชื่อ นามสกุล บิดา/มารดา/พี่นองและคูสมรส เพื่อประโยชนในการรับสิทธิประโยชนตางๆ จาก

บริษัท
เพื่อประโยชนอันชอบดวยกฎหมาย
ตามมาตรา 24 (5) / เปนการปฏบัิติ
ตามกฎหมายวาดวยการประกนัสังคม
และกฎหมายอื่น ๆที่เกี่ยวของ

11. ขอมูลท่ีไดจากกลองวงจรปด CCTV
เชนขอมูลภาพถายที่ไดจากกลองวงจรปด (1) เพ่ือปองกันอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือ

สุขภาพของพนักงานและบุคคลทั่วไป
(1) เพื่อปองกันหรือระงับอันตรายตอ
ชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล
ตามมาตรา 24 (2)

(2) เพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของ
บริษัท พนักงานและบุคคลอื่น ซึ่งไมกระทบตอ
สิทธิขั้นพื้นฐานในขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน

(2) เพ่ือประโยชนโดยชอบดวย
กฎหมาย ของบริษัท และของบุคคล
อื่น

12. ขอมูลผูคาประกัน
ไดแกขอมูลที่เกี่ยวกับ เพื่อเปนการยืนยันตัวตน การติดตอประสานงาน การปฏบัิติตามสัญญาคาประกันตาม

มาตรา 24 (3)(1) ช่ือ นามสกลุ
(2) สถานท่ีติดตอ
(3) หมายเลขโทรศัพท
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ขอ 4 ระยะเวลาในการรักษาและลบขอมูลสวนบุคคลของผูสมัครงาน พนักงานและบุคลากร(Data Retention and Disposal Policy)

บริษัทกําหนดระยะเวลาในการรักษาและลบขอมูลสวนบคุคลของผูสมคัรงาน พนักงานและบุคลากรดังนี้

ประเภทของขอมูลสวนบุคคล ระยะเวลาการเก็บรักษา
1. ขอมูลสวนบุคคลอ่ืนใดที่ผูสมัครงานกรอกในใบ
สมัครงานและที่ปรากฏในเอกสารประกอบการสมัคร
งาน เชน ชื่อ นามสกุล ที่อยู ภาพถายแสดงตัวตน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท

จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลไวในระยะเวลา 2 ป
นับจากวันสิ้นสุดกระบวนการสรรหาบุคลากร

2. ขอมูลดานสัญญาจาง
-ขอมูลสวนบุคคล ที่ปรากฏในสัญญาของพนักงาน
ผูคาประกัน ผูฝกงานบุคลากรและอื่นๆ ตลอดจน
ขอมูลสวนบุคคลที่ปรากฏในเอกสารแนบทายสัญญา
เชน ชื่อ นามสกุล ที่อยู สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน
-เอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพการจาง

ตลอดระยะเวลาของสญัญาจาง และ 10 ป นับแต
เลิกสัญญาหรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดหรือ
จนกวาจะพนกําหนดอายคุวามตามกฎหมาย

3. ขอมูลตามทะเบียนลูกจาง เชน ชื่อ นามสกุล เพศ
สัญชาติ วันเดือน ป เกิด หรืออายุ ที่อยูปจจุบัน วันที่
เริ่มจาง ตําแหนงหรืองานในหนาที่

5 ป นับแตวันสิ้นสุดของการจาง
  แตละราย

4. เอกสารเก่ียวกับการจายคาจาง คาลวงเวลา คา
ทํางานในวันหยดุ และคาลวงเวลาในวันหยุดใหแก
ลูกจาง

5 ป นับแตวันจายเงินดังกลาว

5. ขอมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน กฎหมายวาดวยการประกันสงัคม

ตลอดระยะเวลาของสัญญาจางหรอืตามท่ีกฎหมาย
กําหนดหรืออนุญาตใหเก็บรักษาไวนานกวาน้ันหรือ
จนกวาจะพนกําหนดอายคุวามตามกฎหมาย

บริษัท เอเซียเสริมกจิลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)



Page 5 of 7

ประเภทของขอมูลสวนบุคคล ระยะเวลาการเก็บรักษา

6. ขอมูลเพื่อปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร
เชน เอกสารการยื่นรายการและการเสียภาษีอากร

ในสวนที่เก่ียวกับเอกสารทางดานภาษีอากรกวา 5 ป
นับแตวันที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือวันทํา
รายงาน แลวแตกรณี

7. ขอมูลดานพฤติกรรมทั้งหลาย ซึ่งเกิดจากการที่
ตองปฏิบัติตามสัญญาจางและหรือตองปฏิบัติให
เปนไปตามท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
กําหนดไว

ตลอดระยะเวลาของสัญญาจางตามท่ีกฎหมาย
กําหนดหรืออนุญาตใหเก็บรักษาไวนานกวาน้ันหรือ
จนกวาจะพนกําหนดอายคุวามตามกฎหมาย

8.ขอมูลดานวินัยและการลงโทษซึ่งเกิดจากการที่
ตองปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับสัญญาจางและหรือ
ตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบยีบ แนวปฏิบัติ ประกาศ
คําสั่ง ขอบังคับเก่ียวกับการทํางานและตามที่
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานกําหนด

ตลอดระยะเวลาของสญัญาจาง และ 10 ป นับแต
เลิกสัญญาหรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดหรือ
จนกวาจะพนกําหนดอายคุวามตามกฎหมาย

9. ขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน
- คุณสมบัติของพนักงาน
- หนังสือความยินยอมในการใหเก็บรวบรวมใชหรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคล

ตลอดระยะเวลาของสัญญาจางแรงงานและเก็บไว
อีก 10 ปนับแตวันเลิกสัญญา

10. ขอมูลที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ
ขอมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือการตายที่
เกี่ยวกับการทํางาน

ตลอดระยะเวลาของสญัญาจางแรงงานและเก็บไว
อีก 10 ปนับแตวันเลิกสัญญา

11. ขอมูลที่ไดจากกลองวงจรปด CCTV จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวใน
ระยะเวลาเทาที่ขอมูลนั้นยังมีความจําเปนตาม
วัตถุประสงคในประมวลผลขอมูลเทานั้น

การลบ ทําลาย หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลไมอาจระบุตัวบุคคลได

บริษัทจะลบ ทําลาย หรือทําใหขอมูลนั้นเปนขอมูลนิรนาม เมื่อหมดความจําเปนในการเก็บรักษาไวตาม
วัตถุประสงคในประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หรือเมื่อพนระยะเวลาในการเก็บรักษาตามที่กฎหมายกําหนด

โดยบริษัทอาจเลือกที่จะดําเนินการดังตอไปนี้

1. เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสจะตองถูกลบดวยวิธีการที่ทําใหขอมูลนั้นไมอาจถูกเขาถึงไดอีกเลย
2. ขอมูลสวนบุคคลที่ถูกเก็บอยูในอุปกรณที่เก็บขอมูลหรือวัตถุใด ๆ จะตองถูกลบออกจากอุปกรณดังกลาว
กอนที่จะมีการทิง้อุปกรณนั้น
3. ในกรณีที่ขอมูลนั้นไมสามารถถูกลบจากอุปกรณได จะตองมีการทําลายตัวอุปกรณนั้นโดยบุคคลที่มีสิทธิ
หรือบริษัททีไ่ดรับอนุญาตใหประกอบกิจการทําลาย
4. กระดาษจะตองถูกทําลายโดยเครือ่งยอยกระดาษ

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
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ขอ 5 สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล

5.1 สิทธิในการขอถอนความยินยอม : ขอมูลสวนบุคคลท่ีทานไดใหความยินยอมใหบริษัทเก็บรวบรวม ใช

หรือเปดเผย ไมวาจะเปนความยินยอมท่ีทานไดใหไวกอนวันท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลใชบังคับ

หรือหลังจากนั้น ทานมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได เวนแตมีขอจากัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมสีัญญาที่

ใหประโยชนแกทานอยู ในกรณีท่ีการถอนความยินยอมมีผลกระทบตอทานในเร่ืองใด บริษัทจะแจงใหทานทราบถึง

ผลกระทบดงักลาว

5.2 สิทธิในการเขาถึง: ทานมีสิทธิในการเขาถึงและขอสําเนาขอมูลสวนบคุคลที่เกี่ยวกับทานหรือขอให เปดเผยถึงการ

ไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลดังกลาวที่ทานไมไดใหความยินยอม

5.3 สิทธิในการขอรับขอมูล : ทานมีสิทธิในการขอรับขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับทานหรือขอใหสงหรือโอนขอมูล

      สวนบุคคล

5.4 สิทธิในการคัดคาน: ทานมีสิทธิในการคัดคานการเกบ็รวบรวมใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

5.5 สิทธิในการขอใหลบหรือทําลายหรือทําใหขอมูล : ทานมีสิทธิในการขอใหลบหรือทําลายหรือทําใหขอมูล

      สวนบุคคลเปนขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลสวนบุคคล

5.6 สิทธิขอใหระงับการใชขอมูล: สิทธิขอใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลระงับการใชขอมูลสวนบุคคล

5.7 สิทธิขอใหแกไขขอมูล : ทานมี สิทธใินการขอใหผูควบคุมขอมูลสวนบคุคลดําเนินการใหขอมูลถูกตอง เปนปจจุบนั

      สมบูรณและไมกอใหเกิดความเขาใจผิด

5.8 สิทธิรองเรียน : สิทธิในการยื่นเรือ่งรองเรียนตอคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญ

ขอ 6 การเปดเผยขอมลูสวนบุคคล/ขอจํากดัในการนําขอมูลสวนบุคคลไปใช

บริษัทจําเปนตองเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหกับหนวยงานตางๆ ดังนี้

6.1 ธนาคารหรอืหนวยงานที่ทําบัญชีเงินเดอืน

6.2 หนวยงานดานทรัพยากรมนุษยและหนวยงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและท่ีบริษัทไดวาจางตกลงหรือ

 มอบหมายใหเขาถึงซึ่งขอมูลสวนบคุคลเชนวานั้น

6.3 หนวยงานของรัฐที่มีอาํนาจหนาทีต่ามกฎหมายหรือเปนไปตามคําสัง่ของหนวยงานของรัฐ เชนศาล

 พนักงานสอบสวน กรมบังคับคด ีสํานักงานประกันสังคม สํานักงานปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และ

 กรมสรรพากร เปนตน

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิง่ จํากัด (มหาชน)
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ขอ 7 ขอมูลเกีย่วกับผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล สถานที่ตดิตอ/วิธีการติดตอ

หากทานมีขอสงสัย ขอเสนอแนะเกีย่วกับการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของบริษัทหรือเกีย่วกับ

วิธีปฏิบัติน้ี หรือทานตองการใชสิทธิตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ทานสามารถติดตอสอบถามไดท่ี

7.1 ขอมูลเกี่ยวกบัผูควบคุมขอมลูสวนบคุคล/สถานท่ีติดตอ

 บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด(มหาชน) สํานักงานเลขท่ี 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

 10120

7.2 วิธีการตดิตอ

ทําเปนหนังสือ / DPO@ask.co.th หรือ ทางโทรศัพทหมายเลข 0-2679-6226, 0-2679-6226

โทรสารหมายเลข 0-2679-6233

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)


