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คําแถลงการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Notice) สําหรับคูคา

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ  ไดจัดทําวิธีปฏิบัติคุมครองขอมูลสวนบุคคลสําหรับคู

คา(รวมถึง พันธมิตร ตัวแทนผูขาย ผูขาย ผูจัดหาสินคา คูสัญญา ผูใหบริการ รวมถึงตัวแทนและผูท่ีเขามาติดตอบริษัท) รวม

เรียกวา “ทาน” เพ่ือแจงใหทานทราบวา บริษัทมีวิธีปฏิบัติในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือ นําไปใช หรือ

เปดเผย อยางไร โดยมีวัตถุประสงคใดบาง และมีวิธีการจัดการขอมูลสวนบุคคลอยางไรตลอดจนสิทธิ ตามกฎหมายของทาน

ท่ีเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคลดวย ท้ังน้ีตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลน้ีครอบคลุมการใหบริการตางๆ ของบริษัท ท้ังทาง Website Application Social Media

และชองทางอ่ืนๆ แกทานและผูท่ีมาติดตอหรือเก่ียวของกับบริษัท ทานยอมรับวา การท่ีทานใชบริการของบริษัทผานทาง

ชองทางตางๆ หรือการใหขอมูลกับบริษัทถือวาทานไดยอมรับวิธีปฏิบัติของ บริษัทตามท่ีระบุน้ีแลว ท้ังน้ี บริษัทมีนโยบายใน

การพัฒนาและปรับปรุง การใหบริการใหมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายท่ี

เก่ียวของอยูเสมอบริษัทจึงอาจมีการปรับปรุงแกไขวิธีปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคลน้ีเปนคร้ังคราว จึงขอใหทาน

ตรวจสอบวิธีปฏิบัติน้ีเปนระยะๆ เพ่ือทานท่ีจะไดทราบวิธีปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคลลาสุดของบริษัท

ขอ 1 คํานยิาม

ลําดบั เนื้อหา ความหมาย

1. “ขอมูลสวนบคุคล” ขอมูลเก่ียวกับบุคคลซ่ึงทําใหสามารถระบุตัวบุคคลน้ันไดไมวาทางตรงหรือ

ทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ

2. “ผูควบคุมขอมูลสวนบคุคล” บริษัทซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตัดสินใจเก่ียวการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวน

บุคคล

3. ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล” บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดาเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลตามคําสั่งหรือในนามของบรษิัท ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึง่

ดําเนินการดังกลาวไมเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล

4.

5.

“เจาของขอมูลสวนบคุคล”

“บุคคล”

บุคคลซึ่งเปนเจาของขอมูลสวนบคุคล ไดแกลูกคาและผูมสีวนไดเสียของ

ของบริษัท

บุคคลธรรมดา

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
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6. “ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความออนไหว” ขอมูลท่ีเปนเร่ืองสวนบุคคลโดยแทของบุคคลแตมีความละเอียดออนและ

อาจสุมเส่ียงในการเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมเชน เช้ือชาติ เผาพันธุ

ความคดิเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลัทธิศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรม

ทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการขอมูลสหภาพ

แรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอ่ืนใดซ่ึงกระทบตอ

เจาของขอมูลสวนบุคคลในทํานองเดียวกันตามทีค่ณะกรรมการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลประกาศกําหนด

ขอ 2 ขอมูลสวนบุคคลที่บรษิัทเก็บรวบรวม วัตถุประสงค ฐานทางกฎหมาย

2.1 บริษัทจะทําการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามวัตถุประสงคท่ีไดแจงให ทานทราบ

      ไวกอนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม

2.2 บริษัทจะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากทานโดยตรง ในกรณีท่ีเก็บรวบรวมจากแหลงอ่ืน บริษัทจะปฏิบัติตาม

      กฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางเครงครัด

2.3 ทานตองใหขอมูลสวนบุคคลเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจําเปนตองใหขอมูลสวนบุคคลเพ่ือ

      เขาทําสัญญา การไมใหขอมูลอาจสงผลกระทบตอการดําเนินการดังกลาว

ขอมูลสวนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม วัตถุประสงค และฐานทางกฎหมาย

ขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวม วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ฐานทางกฎหมาย

1. ขอมูลสวนบุคคลที่เก่ียวกับ ชื่อ นามสกุล
อายุ ที่อยู หมายเลขโทรศพัท สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน ขอมูลสวนบุคคลอ่ืนๆ ที่
ปรากฏในสัญญาหรือเอกสารแนบทายสัญญา

เพื่อประโยชนในการยืนยันตัวตน ใน
การทาํสัญญาประเภทตางๆ การ
ประสานงาน

การปฏบัิติตามสัญญาตาม
มาตรา 24 (3)

2. ขอมูลที่ไดจากกลองวงจรปด CCTV เพื่อปองกันอันตรายตอชีวิต รางกาย
หรือสุขภาพของพนักงานและบุคคล
ทั่วไป และเพื่อประโยชนโดยชอบ
ดวยกฎหมาย ของบริษัท พนกังาน
และบุคคลอ่ืน ซึ่งไมกระทบตอสิทธิ
ขั้นพื้นฐานในขอมูลสวนบุคคลของ
พนักงาน

1. เพื่อปองกันหรือระงับอันตราย
ตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของ
บุคคลตามมาตรา 24 (2)
2. เพื่อประโยชนอันชอบดวย
กฎหมาย ตามมาตรา 24 (5)

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
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ขอ 3 ระยะเวลาในการรักษาและลบขอมลูสวนบุคคล สําหรับคูคา (Data Retention and Disposal Policy)

ประเภทของขอมูลสวนบุคคล ระยะเวลาการเก็บรักษา
1. ขอมูลสวนบุคคลที่เก่ียวกับชื่อ นามสกุล อายุ ที่
อยู หมายเลขโทรศพัท สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนคน
ตางชาติ)

ตลอดระยะเวลาของสัญญา และ 10 ป นับแต
เลิกสัญญาหรอืตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด
หรอืจนกวาจะพนกําหนดอายคุวามตามกฎหมาย

2. ขอมูลที่ไดจากกลองวงจรปด CCTV บริษัทจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไว
ในระยะเวลาเทาที่ขอมูลนั้นยังมีความจาเปน
ตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูล
เทาน้ัน

การลบ ทําลาย หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลไมอาจระบุตัวบุคคลได

บริษัทจะลบ ทําลาย หรือทําใหขอมูลนั้นเปนขอมูลนิรนาม เมื่อหมดความจําเปนในการเกบ็รักษาไวตาม
วัตถุประสงคในการประมวลผลขอมูล หรือเมื่อพนระยะเวลาในการเก็บรักษาตามที่กฎหมายกําหนด โดย
บริษัทอาจเลือกที่จะดําเนินการดังตอไปนี้
1. เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสจะตองถูกลบดวยวิธีการที่ทําใหขอมูลนั้นไมอาจถูกเขาถึงไดอีกเลย
2. ขอมูลสวนบุคคลที่ถูกเก็บอยูในอุปกรณที่เก็บขอมูลหรือวัตถุใดๆ จะตองถูกลบออกจากอุปกรณ
ดังกลาวกอนที่จะมีการทิ้งอุปกรณนั้น
3.ในกรณีที่ขอมูลนั้นไมสามารถถูกลบจากอุปกรณได จะตองมีการทําลายตัวอุปกรณนั้นโดยบุคคลที่มี
สิทธิหรือบริษัทที่ไดรบัอนุญาตใหประกอบกิจการทําลาย
4. กระดาษจะตองถูกทาํลายโดยเครือ่งยอยกระดาษ

ขอ 4 การเปดเผยขอมลูสวนบุคคล

บริษัทจะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหแกหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย หรือเปนไปตาม คําส่ังของ

หนวยงานของรัฐ เชนศาล พนักงานสอบสวน กรมบังคับคดี สํานักงานประกันสังคม สํานักงานปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน และ กรมสรรพากร เปนตน

ขอ 5 สิทธขิองเจาของขอมลูสวนบุคคล

5.1 สิทธิในการขอถอนความยินยอม : ขอมูลสวนบุคคลท่ีทานไดใหความยินยอมใหบริษัทเก็บรวบรวม ใช

หรือเปดเผย ไมวาจะเปนความยินยอมท่ีทานไดใหไวกอนวันท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลใช

บังคับหรือหลังจากน้ัน ทานมีสิทธิท่ีจะถอนความยินยอมเม่ือใดก็ได เวนแตมีขอจํากัดสิทธิน้ันโดยกฎหมายหรือมี

สัญญาท่ีใหประโยชนแกทานอยู ในกรณีท่ีการถอนความยินยอมมีผลกระทบตอทานในเร่ืองใด บริษัทจะแจงให

ทานทราบถึงผลกระทบดังกลาว

5.2 สิทธิในการเขาถึง : ทานมีสิทธิในการเขาถึงและขอสําเนาขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับทานหรือขอให

เปดเผยถึงการไดมาซ่ึงขอมูลสวนบุคคลดังกลาวท่ีทานไมไดใหความยินยอม

5.3 สิทธิในการขอรับขอมูล : ทานมีสิทธิในการขอรับขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับทานหรือขอใหสงหรือโอนขอมูล

สวนบคุคล

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
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5.4 สิทธิในการคัดคาน : ทานมีสิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลในบางกรณี

5.5 สิทธิในการขอใหลบหรือทําลายหรือทําใหขอมูล : ทานมีสิทธิในการขอใหลบหรือทําลายหรือทําให ขอมูลสวน

บุคคลเปนขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลในบางกรณี

5.6 สิทธิขอใหระงับการใชขอมูล : สิทธิขอใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลระงับการใชขอมูลสวนบุคคลในบางกรณี

5.7 สิทธิขอใหแกไขขอมูล : ทานมีสิทธิในการขอใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลดําเนินการใหขอมูล

ถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณและไมกอใหเกิดความเขาใจผิด

5.8 สิทธิรองเรียน : สิทธิในการย่ืนเร่ืองรองเรียนตอคณะกรรมการผูเช่ียวชาญ

ขอ 6 ขอมูลเกี่ยวกับผูควบคุมขอมลูสวนบุคคล สถานที่ตดิตอ/วิธีการตดิตอ

6.1 ขอมูลเก่ียวกับผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล/สถานท่ีติดตอ

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด(มหาชน) สํานักงานเลขท่ี 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพฯ 10120

6.2 วิธีการตดิตอ

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

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)


