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ประกาศบริษัท บริหารสินทรัพย์ อัลฟาแคปปิ ตอล จากัด
ข้ อตกลงและเงื่อนไขในการให้ บริการ เรื่ องสิทธิและหน้ าที่ของบริษัท ผู้ใช้ บริการ และผู้ให้ บริการ
ตามพระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562
บุคคลหรื อนิติบคุ คลตระหนักดีวา่ ในการติดต่อ ทาธุรกรรม นิติกรรมหรื อเข้ าทาสัญญาใดๆ กับบริ ษัท อาจมีความจาเป็ นในการ
เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของตนเองหรื อผู้อื่นเช่น ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้ จริ ง กรรมการ ผู้มีอานาจลงนาม ซึ่งข้ อมูลดังกล่าวอาจ
ตกอยูภ่ ายใต้ การบังคับของพระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562 ดังนันบริ
้ ษัท บริ หารสินทรัพย์อลั ฟาแคปปิ ตอล
จากัด (บริ ษัท) จึงได้ จัดทาประกาศนี ้เพื่อสร้ างความเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์และวิธีในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้ อมูลส่วน
บุคคลและการดูแลความปลอดภัย
ข้ อมูลส่ วนบุคคล หมายถึง ข้ อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับท่านหรื อบุคคลอื่น ซึ่งท่านหรื อบุคคลอื่นที่ได้ กระทาในนามของท่านได้ มอบ
ให้ บริ ษัท ซึ่งข้ อมูลดังกล่าวอาจทาให้ สามารถระบุ ตวั ตนโดยตรงหรื อทางอ้ อมบุคคลดังกล่าว เช่น หมายเลขบัตรประชาชน
ข้ อมูลสุขภาพ ข้ อมูลทางการเงิน ข้ อมูลทางสังคม
การใช้ ข้อมูล หมายถึง การนาข้ อมูลส่วนบุคคลเข้ าสู่กระบวนการใช้ งานไม่ว่าโดยวิธีอตั โนมัติ หรื อวิธีอื่นใด ในการใช้ เก็บ
บันทึก โอนข้ อมูล เผยแพร่ ประมวลผล วิเคราะห์ แสดงผล รวบรวม ปรับปรุง แก้ ไข จากัดการเข้ าถึงหรื อใช้ งาน ลบ ทาลาย ใช้
เพื่อให้ หรื อรับคาปรึกษา
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
บริ ษัทมีวิธีเก็บข้ อมูลที่หลากหลาย เช่นทางโทรศัพท์ การพบหน้ า จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร สัญญา แบบสอบถาม
สัมภาษณ์ ใบสมัคร แบบฟอร์ ม เว็บไซด์และช่องทางอันชอบด้ วยกฎหมายอื่นๆ ตัวอย่างข้ อมูลส่วนบุคคลที่เก็บได้ แก่ เลขบัตร
ประชาชน วันเดือนปี เกิด ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์ โทรศัพท์ สาเนาบัตรประชาชน รู ปถ่ายบนบัตร เลขหนังสือเดินทาง สาเนาหนังสือ
เดินทาง เลขประกันสังคม ประวัติ บุคคลอ้ างอิง บัญชีธนาคาร การฟ้องร้ อง คดีความ ข้ อมูลสุขภาพ อนึ่งข้ อมูลส่วนบุคคล
เกี่ยวกับเชื อ้ ชาติและศาสนาที่ปรากฏบนสาเนาเอกสารเช่นบัตรประชาชนนันเก็
้ บเพื่อประโยชน์แห่งการยืนยันตัวตนบุคคล
ภายใต้ กฎหมายมิใช่เพื่อดาเนินการอื่นใด
วัตถุประสงค์ ในการเก็บ ใช้ เปิ ดเผยข้ อมูล
บริ ษัทใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี ้ (i) เพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อเพื่อใช้ ในการดาเนินการตามคาขอก่อนเข้ า
ท าสัญ ญา (ii) เป็ น การปฏิ บัติ ต ามกฎหมายของบริ ษั ท (iii) เพื่ อ ประโยชน์ โดยชอบด้ ว ยกฎหมายของบริ ษั ท (iv) เพื่ อ
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วัตถุประสงค์ทางการตลาดในส่วนข้ อมูลลูกค้ าซื ้อทรัพย์ของแผนกมาร์ เก็ตติ ้งที่นามาใช้ สาหรับงานของแผนกมาร์ เก็ตติ ้งภายใน
บริ ษัทเท่านัน้ การปฏิเสธการให้ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจส่งผลให้ ไม่สามารถทาธุรกรรม นิติกรรม สัญญาเมื่อเป็ นการจาเป็ นใน
การปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อทาสัญญาหรื อเพื่อเข้ าทาสัญญา
การเปิ ดเผยและโอนข้ อมูล
บริ ษัทอาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริ การของบริ ษัท หรื อผู้ให้ บริ การที่บริ ษัทกาหนดให้ บริ การ
แก่ท่านแทนบริ ษัท เช่น สานักกฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี ตามความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้ าที่รับผิ ดชอบภายใต้ ข้ อ
กาหนดการรั กษาความลับข้ อมูล บริ ษัทในเครื อหรื อบริ ษัทอื่นที่เกี่ยวข้ องซึ่งตังอยู
้ ่ภายในหรื อภายนอกประเทศซึ่ง ประเทศ
ปลายทางอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้ อมูลที่น้อยกว่ามาตรฐาน หรื อตามระเบียบหรื อคาสัง่ ของหน่วยงานรัฐ
ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูล
บริ ษัทจะทาการเก็บรักษาข้ อมูลตราบที่สญ
ั ญายังมีข้อผูกพันและตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมนันก
้ าหนด หรื อเพื่อให้
เป็ นไปตามข้ อบังคับของกฎหมายต่อบริ ษัท เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎระเบียบกระทรวงต่างๆ ฯลฯ
สิทธิของเจ้ าของข้ อมูล
เจ้ าของข้ อมูลมีสิทธิ ขอเข้ าถึง ข้ อมูล ขอรับสาเนาข้ อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนที่อ่านหรื อใช้ งานโดยทัว่ ไปได้ ด้วยเครื่ องมือ
อัตโนมัติ คัดค้ านการเก็บรวบรวมใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวกับตน ขอให้ ลบหรื อทาลาย ระงับการใช้ ร้ องขอให้ แก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
เป็ นปั จจุบนั ขอถอนความยินยอม อีกทังยั
้ งสามารถใช้ สทิ ธิร้องเรี ยนต่อสานักงานคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล อนึง่ การใช้ สทิ ธิให้
เป็ นไปตามเงื่อนไขและข้ อยกเว้ นที่กฎหมายกาหนด เจ้ าของข้ อมูลสามารถร้ องขอใช้ สิทธิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและส่งมาตาม
ข้ อมูลติดต่อท้ ายเอกสารนี ้
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
กรณี บุคคลหรื อนิติบุคคลให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่ น หรื อมอบอานาจบุคคลอื่นเพื่อกระทาการแทนนัน้ ท่านตกลงและ
รับผิดชอบในการแจ้ งบุคคลเหล่านันทราบถึ
้
งการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวต่อบริ ษัท และเป็ นธุระจัดหาข้ อตกลงและเงื่อนไขการ
ให้ บริ การเรื่ องสิทธิหน้ าที่ของบริ ษัท และผู้ใช้ บริ การให้ เป็ นไปตามพระราบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ .ศ. 2562 นี ้แก่
บุคคลเหล่านัน้ อนึง่ ท่านควรได้ รับความยินยอมในการนาข้ อมูลดังกล่าวมาเปิ ดเผย
การเก็บข้ อมูลเป็ นความลับและมาตรการรักษาความปลอดภัย
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญในการเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลเป็ นความลับ ดังนันจะเปิ
้
ดเผยเฉพาะเมื่อมีความจาเป็ นเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ และต่อผู้ที่เกี่ยวข้ องดังที่ได้ กล่าวข้ างต้ น บริ ษัทมีนโยบายและมาตรการรักษาความปลอดภัยข้ อมูลทังในด้
้ าน
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เทคโนโลยีและกระบวนการขันตอนเพื
้
่อปกป้องข้ อมูล อนึ่ง หากมีการละเมิดข้ อมูลที่กฎหมายกาหนดไว้ ให้ ต้องรายงานเจ้ าของ
ข้ อมูลรับทราบ บริ ษัทจะแจ้ งให้ ทราบ

ทังนี
้ ้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้ อตกลงและเงื่อนไขในการให้ บริ การ เรื่ องสิทธิและหน้ าที่ของบริ ษัท ผู้ใช้ บริ การ
และผู้ให้ บริ การนี ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
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