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ประกาศบริษัท บริหารสินทรัพย์อัลฟาแคปปิตอล จ ากัด 

ข้อตกลงและเง่ือนไขในการให้บริการ เร่ืองสิทธิและหน้าท่ีของบริษัท ผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการ 

ตามพระราชบัญญัตคุ้ิมครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 

บคุคลหรือนิติบคุคลตระหนกัดีวา่ในการติดตอ่ ท าธุรกรรม นิติกรรมหรือเข้าท าสญัญาใดๆ กบับริษัท อาจมีความจ าเป็นในการ

เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของตนเองหรือผู้อื่นเช่น ผู้ รับผลประโยชน์ที่แท้จริง กรรมการ ผู้มีอ านาจลงนาม ซึ่งข้อมลูดงักลา่วอาจ

ตกอยูภ่ายใต้การบงัคบัของพระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลพ.ศ. 2562 ดงันัน้บริษัท บริหารสนิทรัพย์อลัฟาแคปปิตอล 

จ ากัด (บริษัท) จึงได้จัดท าประกาศนีเ้พื่อสร้างความเข้าใจถึงวตัถปุระสงค์และวิธีในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมลูสว่น

บคุคลและการดแูลความปลอดภยั   

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมลูใดๆ ที่เก่ียวกบัท่านหรือบคุคลอื่น ซึ่งท่านหรือบคุคลอื่นที่ได้กระท าในนามของท่านได้มอบ

ให้บริษัท ซึ่งข้อมูลดงักล่าวอาจท าให้สามารถระบุตวัตนโดยตรงหรือทางอ้อมบุคคลดงักล่าว เช่น หมายเลขบตัรประชาชน 

ข้อมลูสขุภาพ ข้อมลูทางการเงิน ข้อมลูทางสงัคม 

การใช้ข้อมูล หมายถึง การน าข้อมูลส่วนบุคคลเข้าสู่กระบวนการใช้งานไม่ว่าโดยวิธีอตัโนมตัิหรือวิธีอื่นใด ในการใช้ เก็บ 

บนัทกึ โอนข้อมลู เผยแพร่ ประมวลผล วิเคราะห์ แสดงผล รวบรวม  ปรับปรุง แก้ไข จ ากดัการเข้าถึงหรือใช้งาน ลบ ท าลาย ใช้

เพื่อให้หรือรับค าปรึกษา 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

บริษัทมีวิธีเก็บข้อมูลที่หลากหลาย เช่นทางโทรศพัท์ การพบหน้า จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร สญัญา แบบสอบถาม 

สมัภาษณ์ ใบสมคัร แบบฟอร์ม เว็บไซด์และช่องทางอนัชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ ตวัอย่างข้อมลูสว่นบคุคลที่เก็บได้แก่ เลขบตัร

ประชาชน วนัเดือนปีเกิด ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์โทรศพัท์ ส าเนาบตัรประชาชน รูปถ่ายบนบตัร เลขหนงัสือเดินทาง ส าเนาหนงัสือ

เดินทาง เลขประกันสงัคม ประวตัิ บุคคลอ้างอิง บญัชีธนาคาร การฟ้องร้อง คดีความ ข้อมูลสขุภาพ  อนึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

เก่ียวกับเชือ้ชาติและศาสนาที่ปรากฏบนส าเนาเอกสารเช่นบตัรประชาชนนัน้เก็บเพื่อประโยชน์แห่งการยืนยนัตวัตนบุคคล

ภายใต้กฎหมายมิใช่เพื่อด าเนินการอื่นใด 

วัตถุประสงค์ในการเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูล 

บริษัทใช้ข้อมลูสว่นบคุคลเพื่อวตัถปุระสงค์ ดงันี ้(i) เพื่อการปฏิบตัิตามสญัญาหรือเพื่อใช้ในการด าเนินการตามค าขอก่อนเข้า

ท าสัญญา (ii) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท  (iii) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท (iv) เพื่อ
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วตัถปุระสงค์ทางการตลาดในสว่นข้อมลูลกูค้าซือ้ทรัพย์ของแผนกมาร์เก็ตติง้ที่น ามาใช้ส าหรับงานของแผนกมาร์เก็ตติง้ภายใน

บริษัทเท่านัน้  การปฏิเสธการให้ข้อมลูสว่นบคุคลอาจสง่ผลให้ไม่สามารถท าธุรกรรม นิติกรรม สญัญาเมื่อเป็นการจ าเป็นใน

การปฏิบตัิตามกฎหมายหรือท าสญัญาหรือเพื่อเข้าท าสญัญา 

การเปิดเผยและโอนข้อมูล 

บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมลูสว่นบคุคลที่เก็บรวบรวมให้แก่ผู้ให้บริการของบริษัท หรือผู้ให้บริการท่ีบริษัทก าหนดให้บริการ

แก่ท่านแทนบริษัท เช่น ส านักกฎหมาย ผู้ ตรวจสอบบัญชี ตามความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบภายใต้ข้อ

ก าหนดการรักษาความลบัข้อมูล บริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นที่เก่ียวข้องซึ่งตัง้อยู่ภายในหรือภายนอกประเทศซึ่งประเทศ

ปลายทางอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมลูที่น้อยกวา่มาตรฐาน หรือตามระเบียบหรือค าสัง่ของหนว่ยงานรัฐ 

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล 

บริษัทจะท าการเก็บรักษาข้อมลูตราบท่ีสญัญายงัมีข้อผกูพนัและตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกรรมนัน้ก าหนด หรือเพื่อให้

เป็นไปตามข้อบงัคบัของกฎหมายตอ่บริษัท เช่น กฎหมายปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน กฎระเบียบกระทรวงตา่งๆ ฯลฯ 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูล ขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตนที่อ่านหรือใช้งานโดยทัว่ไปได้ด้วยเคร่ืองมือ

อตัโนมตัิ คดัค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวกบัตน ขอให้ลบหรือท าลาย ระงบัการใช้ ร้องขอให้แก้ไขให้ถกูต้อง

เป็นปัจจบุนั ขอถอนความยินยอม อีกทัง้ยงัสามารถใช้สทิธิร้องเรียนตอ่ส านกังานคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล   อนึง่การใช้สทิธิให้

เป็นไปตามเง่ือนไขและข้อยกเว้นที่กฎหมายก าหนด เจ้าของข้อมลูสามารถร้องขอใช้สิทธิเป็นลายลกัษณ์อกัษรและสง่มาตาม

ข้อมลูติดตอ่ท้ายเอกสารนี ้ 

ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ อื่น หรือมอบอ านาจบุคคลอื่นเพื่อกระท าการแทนนัน้ ท่านตกลงและ

รับผิดชอบในการแจ้งบคุคลเหลา่นัน้ทราบถึงการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วตอ่บริษัท และเป็นธุระจดัหาข้อตกลงและเง่ือนไขการ

ให้บริการเร่ืองสิทธิหน้าที่ของบริษัท และผู้ ใช้บริการให้เป็นไปตามพระราบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล พ .ศ. 2562 นีแ้ก่

บคุคลเหลา่นัน้ อนึง่ทา่นควรได้รับความยินยอมในการน าข้อมลูดงักลา่วมาเปิดเผย 

การเก็บข้อมูลเป็นความลับและมาตรการรักษาความปลอดภยั 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในการเก็บข้อมลูสว่นบคุคลเป็นความลบั ดงันัน้จะเปิดเผยเฉพาะเมื่อมีความจ าเป็นเพื่อบรรลุ

วตัถปุระสงค์    และต่อผู้ที่เก่ียวข้องดงัที่ได้กลา่วข้างต้น  บริษัทมีนโยบายและมาตรการรักษาความปลอดภยัข้อมลูทัง้ในด้าน
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เทคโนโลยีและกระบวนการขัน้ตอนเพื่อปกปอ้งข้อมลู อนึ่ง หากมีการละเมิดข้อมลูที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ต้องรายงานเจ้าของ

ข้อมลูรับทราบ บริษัทจะแจ้งให้ทราบ 

 

ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเง่ือนไขในการให้บริการ เร่ืองสิทธิและหน้าที่ของบริษัท ผู้ ใช้บริการ 

และผู้ให้บริการนี ้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562  

 

                   ประกาศ ณ วนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

         

        


