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ค ำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัวในกำรใช้กล้องวงจรปิด 

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทในกลุ่ม 

 

บริษัท เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทในกลุ่ม ("บริษัท") ซึง่มีรำยชื่อดงัต่อไปนี ้

1. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ำกดั 

2. บริษัทท่ีปรึกษำ เอเซีย พลสั จ ำกดั 

3. บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ แอสเซท พลสั จ ำกดั 

ก ำลงัด ำเนินกำรใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) ส ำหรับกำรเฝ้ำระวงัสงัเกตกำรณ์ในพืน้ที่ภำยในบริษัท ณ อำคำรสำธรซิตีท้ำว
เวอร์ ชัน้ 3, 11 และ 17 เลขที่ 175 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กทม.  ที่ท ำกำรส ำรองของบริษัทฯ ชัน้ 5 
อำคำรบำงนำธำนี เลขที่ 1/10 ซอยบำงนำตรำด 34 แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กทม. และส ำนกังำนสำขำของบริษัท (ซึง่
ต่อไปนีจ้ะเรียกรวมกันว่ำ“พืน้ที่”) เพื่อกำรปกป้องชีวิต สุขภำพ และทรัพย์สิน ทัง้นี ้บริษัทท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมลูส่วน
บุคคลของเจ้ำหน้ำที่ ผู้ปฏิบัติงำน ลูกค้ำ ลูกจ้ำง ผู้ รับเหมำ ผู้มำติดต่อ หรือ บุคคลใด ๆ (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกรวมกันว่ ำ 
“ท่ำน”) ท่ีเข้ำมำยงัพืน้ท่ี โดยผ่ำนกำรใช้งำนอปุกรณ์กล้องวงจรปิดดงักล่ำว 

ประกำศควำมเป็นส่วนตวัในกำรใช้กล้องวงจรปิด (“ประกำศ”) ฉบบันีใ้ห้ข้อมลูเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรเก็บรวบรวม ใช้หรือ
เปิดเผย (“ประมวลผล”)  ซึง่ข้อมลูที่สำมำรถท ำให้สำมำรถระบตุวัท่ำนได้ (“ข้อมลูส่วนบคุคล”) รวมทัง้สิทธิต่ำง ๆ ของท่ำน 
ดงันี ้

 

วัตถุประสงค์ในกำรประมวลผลข้อมูล 

บริษัทใช้ระบบกล้องวงจรปิด ในกำรเก็บภำพเคล่ือนไหวของท่ำนเพื่อ  

(ก) กำรคุ้มครองชีวิต ร่ำงกำย สขุภำพ ควำมปลอดภยัส่วนบคุคล และทรัพย์สินของบคุคลต่ำง ๆ  

(ข) กำรคุ้มครองและป้องกนัสถำนท่ี ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทจำกควำมเสียหำย และอำชญำกรรมอื่น ๆ  

(ค) กำรสนบัสนุนหน่วยงำนบงัคบัใช้กฎหมำยในกำรป้องกัน สืบสวน และด ำเนินคดีต่ออำชญำกรรม และกำรด ำเนินกำร
เพื่อกำรยบัยัง้อำชญำกรรม  

(ง) กำรช่วยเหลือในกำรระงบัข้อพิพำท ตำมที่เกิดขึน้ในกระบวนกำรทำงวินยัหรือกำรร้องทกุข์  

(จ) กำรช่วยเหลือในกำรสอบสวนหรือกระบวนกำรท่ีเก่ียวกบักำรแจ้งเบำะแสและไต่สวน 

(ฉ) เพื่อสนบัสนนุมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในสถำนท่ีท ำงำน 
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หลักเกณฑ์หรือฐำนทำงกฎหมำย 

บริษัทอำจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของท่ำน โดยอำศยัหลกัเกณฑ์หรือฐำนทำงกฎหมำย
ดงัต่อไปนี ้ 

(ก) ฐำนประโยชน์ส ำคญัต่อชีวิต กำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนัน้เป็นกำรจ ำเป็น เพื่อ
ป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสขุภำพของบคุคล  

(ข) ฐำนประโยชน์อนัชอบด้วยกฎหมำย กำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของท่ำนเป็นกำร
ด ำเนินกำรเพื่อประโยชน์อนัชอบด้วยกฎหมำยของบริษัท เพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงตำมที่ระบขุ้ำงต้น  

(ค) ฐำนหน้ำที่ตำมกฎหมำย บริษัทมีหน้ำที่ต้องปฏิบตัิตำมภำระผูกพนัตำมที่ก ำหนดไว้โดยกฎหมำยที่ใช้บงัคบั ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จ ำกดัเพียง กฎหมำยว่ำด้วยควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดล้อมในสถำนท่ีท ำงำน  

 

กำรตัง้กล้องวงจรปิด 

กล้องวงจรปิด ติดตัง้ไว้ในสถำนท่ีดงันี ้

• ชัน้ 3, 11 และ 17 ของอำคำรสำธรซิตีท้ำวเวอร์   

• ที่ท ำกำรส ำรอง ชัน้ 5 ของอำคำรบำงนำธำนี และ 

• ส ำนกังำนสำขำของบริษัทหลกัทรัพย์ เอเซยี พลสั จ ำกดั ตำมรำยละเอียดที่ระบใุน 
https://inv4.asiaplus.co.th/asps/contact-us.php 

ทัง้นี ้บริษัทได้ติดตัง้ป้ำยที่เหมำะสมไว้ในพืน้ที่ภำยใต้กำรสอดส่องดูแล เพื่อแจ้งให้ท่ำนทรำบถึงกำรใช้กล้องวงจรปิด  
นโยบำยควำมเป็นส่วนตวั ตลอดจนช่องทำงกำรติดต่อเพื่อใช้สิทธิของท่ำนกบับริษัท 

 

ระยะเวลำกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทอำจเก็บรักษำข้อมลูส่วนบุคคลของท่ำนไว้ไม่เกินกว่ำระยะเวลำ 30 วนั หรือเท่ำที่จ ำเป็นเพื่อกำรบรรลวุตัถุประสงค์
ตำมที่ระบุในประกำศฉบับนี ้หรือเท่ำที่จ ำเป็นตำมกฎหมำยที่ใช้บังคับ ทัง้นีบ้ริษัทอำจจ ำเป็นต้องเก็บรักษำข้อมูลส่วน
บคุคลของท่ำนไว้เป็นระยะเวลำเท่ำที่จ ำเป็นเพื่อกำรจดักำรข้อพิพำทหรือกระบวนกำรทำงกฎหมำย  

ระบบกล้องวงจรปิด จะเก็บภำพเคล่ือนไหวของบคุคลที่เข้ำมำในระยะที่กล้องสำมำรถจบัภำพได้ตลอด 24 ชัว่โมง   

เมื่อหมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรักษำข้อมลูส่วนบคุคลของท่ำน บริษัทอำจท ำลำย ลบ น ำออกจำกระบบ หรือท ำให้ข้อมลู
ส่วนบคุคลของท่ำนเป็นข้อมลูที่ไม่สำมำรถระบตุวับคุคลที่เป็นเจ้ำของข้อมูลได้ 
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มำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัย 

บริษัทจะจดักำรเก็บรักษำข้อมลูส่วนบคุคลด้วยมำตรกำรเชิงองค์กรและเชิงเทคนิค และด้วยระบบที่เหมำะสม เพื่อป้องกัน
และรักษำควำมปลอดภยัข้อมลูส่วนบคุคล และจดัเก็บในสถำนท่ีที่มีระบบป้องกนักำรเข้ำถึงที่จ ำกดั  

กรณีที่หน่วยงำนใดในบริษัทต้องกำรตรวจสอบภำพหรือขอข้อมลูจำกกล้องวงจรปิด จะต้องด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน ดงันี ้

(ก) ส ำหรับบริษัท เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน), บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ำกัด และ บริษัทที่ปรึกษำ 
เอเซีย พลสั จ ำกดั  

1. แจ้งควำมจ ำนงตรวจสอบภำพหรือขอข้อมลูจำกกล้องวงจรปิดผ่ำนทำงระบบ Workflow (K2) ของบริษัท 
2. ส่งค ำขอมำยงัหน่วยงำน FMD เพื่อน ำเสนออนมุตัิจำกผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรส ำนกังำน 
3. ในกรณีอนญุำตให้ดขู้อมลูได้ ให้มีเจ้ำหน้ำที่ผู้ควบคมุกล้องวงจรปิด ร่วมอยู่ในขณะท่ีผู้ ร้องขอดขู้อมลู  
4. ให้บันทึกข้อมูลของผู้ ร่วมดูข้อมูล และผลกำรตรวจสอบ และส่งให้กับผู้ อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร

ส ำนกังำนและผู้บงัคบับญัชำของผู้ ร้องขอดขู้อมลูเพื่อรับทรำบ  
(ข) ส ำหรับบริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ แอสเซท พลสั จ ำกดั 

1. ส่งค ำขอมำยงัหน่วยงำน MIS เพื่อน ำเสนออนมุตัิจำกผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย 
2. ในกรณีอนญุำตให้ดขู้อมลูได้ ให้มีเจ้ำหน้ำที่ผู้ควบคมุกล้องวงจรปิด ร่วมอยู่ในขณะท่ีผู้ ร้องขอดขู้อมลู  
3. ให้บนัทึกข้อมลูของผู้ ร่วมดูข้อมลู และผลกำรตรวจสอบ และส่งให้กับผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย และผู้บงัคบับญัชำของผู้

ร้องขอดขู้อมลูเพื่อรับทรำบ 

กรณีที่มีกำรร้องขอตรวจสอบภำพหรือขอข้อมลูจำกหน่วยงำนภำยนอก หรือเจ้ำหน้ำที่รัฐ จะต้องได้รับกำรอนุมตัิจำกฝ่ำย
กฎหมำยเพิ่มเติม 

 

กำรแบ่งปันข้อมูลในกล้องวงจรปิดกับบุคคลที่สำม 

บริษัทอำจแบ่งปันข้อมลูในกล้องวงจรปิดกบัเจ้ำหน้ำที่รัฐ เช่น กรณีที่มีกำรร้องขอโดยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และกำรร้องขอ
นัน้เป็นไปเพื่อกระบวนกำรสืบสวนสอบสวนของเจ้ำหน้ำที่รัฐ หรือเพื่อกำรด ำเนินคดีในกระบวนกำรทำงศำล  

บริษัทอำจให้ผู้ ให้บริกำรกล้องวงจรปิด (ถ้ำมี) เข้ำถึงข้อมลูได้เพื่อกำรซ่อมบ ำรุงระบบเฉพำะในกรณีที่ได้รับอนุญำตจำก
บริษัทแล้วเท่ำนัน้ และผู้ให้บริกำรจะต้องมีระบบรักษำควำมปลอดภยัข้อมลูส่วนบคุคลที่บริษัทฯ เห็นชอบแล้วในกำรเข้ำถงึ
ข้อมลูส่วนบคุคล 

 

สิทธิของท่ำน 

ภำยใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมำยและข้อยกเว้นตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง ท่ำนอำจมีสิทธิตำมที่ระบุไว้ดงัต่อไปนีเ้ก่ียวกับ
ข้อมลูส่วนบคุคลของท่ำน 
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(ก) กำรเข้ำถึง: ท่ำนอำจมีสิทธิในกำรขอเข้ำถึงหรือขอรับส ำเนำข้อมลูส่วนบคุคลที่บริษัทประมวลผลเก่ียวกบัท่ำน 
(ข) กำรโอนย้ำยข้อมลู: ท่ำนอำจมีสิทธิขอรับข้อมลูส่วนบุคคลที่บริษัทมีเก่ียวกับท่ำนในรูปแบบท่ีมีกำรจดัระเบียบแล้ว

และสำมำรถอ่ำนได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมลูดงักล่ำวไปยงัผู้ควบคมุข้อมลูส่วนบคุคลอื่น 
(ค) กำรคัดค้ำน: ในบำงกรณี ท่ำนอำจมีสิทธิคัดค้ำนวิธีกำรที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในบำง

กิจกรรมซึง่ระบใุนนโยบำยฉบบันี ้
(ง) กำรลบหรือท ำลำยข้อมูล: ท่ำนอำจมีสิทธิขอให้บริษัทด ำเนินกำรลบหรือท ำลำย หรือท ำให้ข้อมลูส่วนบุคคลของ

ท่ำนที่บริษัทประมวลผลเก่ียวกับท่ำน เป็นข้อมลูที่ไม่สำมำรถระบตุวับุคคลที่เป็นเจ้ำของข้อมลู เช่น หำกข้อมลูนัน้
ไม่จ ำเป็นส ำหรับวตัถปุระสงค์ในกำรประมวลผลข้อมลูอีกต่อไป 

(จ) กำรจ ำกดั: ท่ำนอำจมีสิทธิจ ำกดักำรประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลของท่ำน หำกท่ำนเชื่อว่ำข้อมลูนัน้ไม่ถกูต้อง หรือ
กำรประมวลผลของบริษัทไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรือบริษัทไม่จ ำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลนั น้เพื่อวตัถุประสงค์
อย่ำงหน่ึงอย่ำงใดอีกต่อไป 

(ฉ) กำรแก้ไขให้ถูกต้อง: ท่ำนอำจมีสิทธิขอให้มีกำรด ำเนินกำรแก้ไขข้อมลูส่วนบุคคลที่ไม่สมบรูณ์ไม่ถกูต้อง ก่อให้เกิด
ควำมเข้ำใจผิด หรือไม่เป็นปัจจบุนั 

(ช) กำรถอนควำมยินยอม: ในกรณีที่ท่ำนได้ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของท่ำน 
ท่ำนมีสิทธิที่จะถอนควำมยินยอมนัน้ ณ เวลำใดก็ได้ 

(ซ) กำรยื่นเร่ืองร้องเรียน: ท่ำนอำจมีสิทธิยื่นเร่ืองร้องเรียนไปยงัหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจในกรณีที่ท่ำนเห็นว่ำบริษัทท ำกำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลที่
บงัคบัใช้ 
  

กำรติดต่อบริษัท 

หำกท่ำนมีควำมประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่ำนที่เก่ียวข้องกับข้อมลูส่วนบุคคลของท่ำน  หรือมีข้อสงสัยหรือเร่ืองร้องเรียน
เก่ียวกบัข้อมลูส่วนบคุคลของท่ำนภำยใต้นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบันี  ้โปรดติดต่อบริษัทหรือเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมลู
ส่วนบคุคลของบริษัท ที่ 

 บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) 
 175 อำคำรสำธรซิตีท้ำวเวอร์ ชัน้ 3/1 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กทม. 10120 

 support@asiaplus.co.th 
 0-2680-1111, 0-2285-1666, 0-2285-1888 

 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ำกัด 
 175 อำคำรสำธรซิตีท้ำวเวอร์ ชัน้ 3/1 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กทม. 10120 
 support@asiaplus.co.th 
 0-2680-1000 

 บริษัทที่ปรึกษำ เอเซีย พลัส จ ำกัด 
 175 อำคำรสำธรซิตีท้ำวเวอร์ ชัน้ 11 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กทม. 10120 

mailto:support@asiaplus.co.th
mailto:support@asiaplus.co.th
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 ib@asiaplus.co.th 
 0-2680-4002-3 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน แอสเซท พลัส จ ำกัด 
 175 อำคำรสำธรซิตีท้ำวเวอร์ ชัน้ 17 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กทม. 10120 

 mis@assetfund.co.th 
 0-2672-1000 
 

ท่ำนสำมำรถติดต่อมำยังเจ้ำหน้ำที่คุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) ของบริษัทได้เพื่อ
ด ำเนินกำรยื่นค ำร้องขอด ำเนินกำรตำมสิทธิข้ำงต้น ได้ที่  

เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ที่อยู่ :  175 อำคำรสำธรซิตีท้ำวเวอร์ ชัน้ 3/1 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กทม. 10120   

เบอร์โทรศพัท์:   02-680-1567      

email: dpo@asiaplus.co.th   

 

mailto:ib@asiaplus.co.th

