
นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

1 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (Privacy Policy) 

กลุ่มบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จ  ากัด  (มหาชน) (“บริษัท”)  และบริษัทย่อย ตระหนักถึง

ความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล จึงจดัท านโยบายและแนวปฏิบติัในการคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลเพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวทางการให้บริการและหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย และเพื่อรักษาความปลอดภยั 

ป้องกนัการสูญหาย การเขา้ถึง ท าลาย ใช้ แปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือไม่

ชอบดว้ยกฎหมาย รวมถึงการป้องกนัมิใหมี้การน าขอ้มูลส่วนบุคคลไปใชโ้ดยมิไดรั้บอนุญาต 

นิยาม 

กลุ่มบริษทั หมายถึง  
บริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั เอเอสเอน็ ไลฟ์โบรกเกอร์ จ  ากดั 
บริษทั ไดเ้งิน ดอทคอม จ ากดั 

ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลท่ีท าให้สามารถระบุตวับุคคล
นั้นได ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ตามกฎหมายว่าดว้ยการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

เวบ็ไซต ์ หมายถึง เวบ็ไซต ์และ/หรือ แอฟพลิเคชัน่ ซ่ึงให้บริการโดย
กลุ่มบริษทั 

ผูใ้ชบ้ริการ หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ท่ีเป็นเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล ท่ีติดต่อผา่นช่องทางต่างๆ ของบริษทั ไดแ้ก่ 
เวบ็ไซต/์ แอปพลิเคชัน่/ อีเมล/ ขอ้ความ (SMS)/ โทรศพัท ์/
ไปรษณีย ์หรือช่องทางอ่ืนใดๆ ท่ีจะมีข้ึนในอนาคต 

ขอบเขต 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล
2. วตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล
3. การใชข้อ้มูลส่วนบุคคล
4. การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
5. การรักษาความปลอดภยัส าหรับขอ้มูลส่วนบุคคล
6. การปรับปรุงนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
7. สิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล
8. การใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อบริษทั
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การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งในรูปเอกสาร และ/หรือขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ เท่าท่ีจ  าเป็น 

แก่การให้บริการ หรือบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใตว้ตัถุประสงค์ของบริษทัและในระยะ

เวลานานเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้งานขอ้มูลส่วนบุคคลตามวตัถุประสงค์ท่ีระบุไวเ้ท่านั้น ซ่ึง

ขอ้มูลดงักล่าวถือเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ โดยถือวา่เป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์และเป็นปัจจุบนั

ท่ีสุดของผูใ้ชบ้ริการ และผูใ้ชบ้ริการยนิยอมมอบขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่บริษทัโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัเก็บรวบรวมประกอบดว้ย 

 ขอ้มูลท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลใหไ้วโ้ดยตรง ไดแ้ก่

 ขอ้มูลท่ีกรอก หรือส่ง หรืออพัโหลด เพื่อลงทะเบียนสมคัรใชบ้ริการของบริษทั

อาทิ ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู ่วนั/เดือน/ปี เกิด  เพศ  อาย ุ รูปถ่าย  อีเมล  หมายเลขโทรศพัท์

 ขอ้มูลประกนั ขอ้มูลทางการเงิน เลขท่ีบญัชีธนาคาร  หมายเลขบตัรเครดิต หมายเลขบตัร

ประจ าตวัประชาชน เลขใบขบัข่ี  เลขหนงัสือเดินทาง ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัเช้ือชาติ ศาสนา ประวติั

อาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ

 ขอ้มูลบญัชีผูใ้ชง้าน (Account) หรือขอ้มูลท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดแ้กไ้ขปรับปรุงในขอ้มูล

บญัชีผูใ้ชง้านของเจา้ของขอ้มูล

 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลติดต่อกบับริษทั

 ขอ้มูลเก่ียวกบัการท าธุรกรรมสัญญา

 ขอ้มูลการร่วมกิจกรรมต่างๆ

 ขอ้มูลการท าแบบส ารวจ

 ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่

 ขอ้มูลอุปกรณ์ท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลใชส้ าหรับการเขา้ใชบ้ริการ

 ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

 ขอ้มูลจากการบนัทึกการใชบ้ริการ

 ขอ้มูลการเขา้ออกเวบ็ไซต์ (Log Files) โดยระบบอตัโนมติั

อาทิ หมายเลขไอพี (IP Address)/ ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser)

 ขอ้มูลรายการการท าธุรกรรม

 ขอ้มูลพฤติกรรมการใชง้าน การใชฟั้งกช์นัต่างๆในเวบ็ไซต ์หรือใน Mobile Application

ของบริษทั

 ขอ้มูลท่ีไดเ้ก็บรวบรวมผา่นคุกก้ีหรือเทคโนโลยท่ีีคลา้ยกนั



นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

3 

ทั้งน้ี บริษทัจะด าเนินการใหเ้จา้ของขอ้มูล รับรู้ ใหค้วามยนิยอม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอ้ความสั้น 

(SMS, Short Message Service) หรือตามแบบวธีิการอ่ืนของบริษทั 
บริษทัฯ อาจรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเขา้กบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บ 

จากแหล่งอ่ืน เฉพาะในกรณีท่ีมีความจ าเป็นและไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเท่านั้น ทั้งน้ี 

เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงขอ้มูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบนัและเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ

ของการใหบ้ริการของบริษทัใหดี้ยิง่ข้ึน 

วตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัรวบรวม จดัเก็บ ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 เพื่อน าเสนอผลิตภณัฑ์หรือบริการใดๆ ของกลุ่มบริษทั และ/หรือ ขอคู่คา้ของกลุ่มบริษทั ทั้งท่ี

เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 เพื่อบริหารจดัการเก่ียวกบักรมธรรมข์องผูใ้ชบ้ริการ
 เพื่อเป็นการจดัการเก่ียวกบัการบริการหลงัการขาย เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการไดป้ระโยชน์สูงสุด
 เพื่อปฏิบติัตามสัญญาซ่ึงเจา้ของขอ้มูลเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของ

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนเขา้ท าสัญญา
 เพื่อการจดัท าการบริการทางดิจิทลั
 เพื่อการวจิยัตลาด และการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย
 เพื่อปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการของบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน
 เพื่อการสมคัรงานผา่นทางเวบ็ไซตบ์ริษทั หรือช่องทางอ่ืนของบริษทั
ทั้งน้ี เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลยนิยอมใหบ้ริษทั ส่ง โอน และ /หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่ 

กลุ่มบริษัท พนัธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลใดๆ ท่ีมีสัญญาอยู่กับบริษัท และ/หรือผู ้
ให้บริการคลาวด์คอมพิวต้ิง   โดยยินยอมให้บริษทั ส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลไดท้ั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัจะเก็บรวบรวม รักษา และใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในกรณีท่ีบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่เป็น 
ประโยชน์ต่อการท างาน การด าเนินธุรกิจของบริษทั  เพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บบริการท่ีดี บริษทัจะใช้ขอ้มูล
ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเพื่อปรับปรุงบริการของบริษทัให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อพฒันามาตรฐานความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศในการบริหารจดัการความเส่ียง 
ตรวจจบั ป้องกนักิจกรรมท่ีมีแนวโน้มในการละเมิดกฎหมาย ระเบียบการใช้งานท่ีเก่ียวขอ้งหรือขอ้ตกลง 
เง่ือนไขการใช้งานเว็บไซต์ของบริษทั รวมถึงเพื่อติดต่อเจา้ของขอ้มูลผ่านทางโทรศพัท์ ขอ้ความ (SMS)  
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อีเมล หรือไปรษณีย ์หรือผา่นช่องทางใดๆ เพื่อสอบถาม หรือแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลทราบ หรือตรวจสอบและ
ยืนยนัข้อมูล หรือส ารวจความคิดเห็น หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์ และการ
ใหบ้ริการของบริษทั ตามท่ีจ าเป็น 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

1. บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลของท่านให้แก่พนกังาน ลูกจา้ง บุคลากร ผูส้อบบญัชี พนัธมิตรธุรกิจ ท่ี
ปรึกษาทางธุรกิจ ท่ีปรึกษากฎหมาย ของบริษทั และ ผูรั้บฝากทรัพย ์ เพื่อประโยชน์ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการในดา้นต่างๆ แก่ท่านมากยิ่งข้ึน  หรืออ านวยความสะดวกอ่ืนใดแก่
ท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ต่อเน่ือง

2. บริษทัอาจตอ้งติดต่อประสานงานกบับุคคลท่ีสามซ่ึงบริษทัจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของท่านแก่
บุคคลท่ีสามเพื่อใหท้่านสามารถท าธุรกรรมท่ีท่านประสงคไ์ดส้ าเร็จลุล่วง

3. บริษทัอาจจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของท่านให้แก่หน่วยงานราชการ หรือตามค าสั่งศาลหรือ
หน่วยงานผูมี้อ  านาจตามกฎหมาย

โดยการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคคลดงักล่าวนั้น บริษทัฯ จะด าเนินการใหบุ้คคลเหล่า 
นั้นเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็นความลบั และ มิให้ใช้ และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
นอกเหนือไปจากวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลหรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เวน้แต่ 

 เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และการขอความยินยอมไม่อาจกระท าได้
ในเวลานั้น

 เป็นไปเพื่อประโยชน์กบัชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภยัของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลและ
ผูใ้ชบ้ริการท่านอ่ืน

 เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนกังานสอบสวน หรือการพิจารณาคดีของศาล
 เป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย

การรักษาความปลอดภัยส าหรับข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัไดรั้บการรับรองดา้นการรักษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศตามมาตรฐานสากล  

ISO/IEC 27001:2013 และบริษทัจะด าเนินมาตรการท่ีเขม้งวดในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัให้เป็นไป

ตามมาตรฐาน มีการใชม้าตรการดา้นความปลอดภยัในการป้องกนัการเขา้ถึง หรือการแกไ้ขขอ้มูลโดยไม่ได้

รับอนุญาต รวมทั้งมีการตรวจสอบการเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวโดยใชว้ิธีการเขา้รหสัและ/หรือ ความปลอดภยั

ทางกายภาพท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกนัการเขา้ใชง้านระบบโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  เพื่อประโยชน์ในการรักษา

ความลบัและความปลอดภยัส าหรับขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ  
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บริษทัไดจ้  ากดัสิทธิในการเขา้ถึงหรือเขา้ใช้งานขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการ ไวเ้พียงบุคลากร

ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น แต่ทั้งน้ี บริษทัอาจมีการใชบ้ริการจากบุคคลและ/หรือนิติบุคคลภายนอกท่ีเขา้

มาด าเนินการในนามของบริษทั ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีมีหน้าท่ีปฏิบติัตามข้อก าหนดในการรักษาขอ้มูลท่ีเป็น

ความลบั และอาจถูกเลิกจา้งและด าเนินคดีทางอาญา หากฝ่าฝืนขอ้ก าหนดเหล่าน้ี 

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่ม เปล่ียนแปลง หรือปรับปรุงนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี 

ไดใ้นอนาคต เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของการให้บริการ และการด าเนินงานของบริษทัเพื่อ

ความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ หรือเพื่อใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

และหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ บริษทัจะจดัให้ผูใ้ชบ้ริการทราบผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั  ดงันั้น บริษทัจึงขอ

แนะน าใหผู้ใ้ชบ้ริการอ่านนโยบายและแนวปฏิบติัในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทุกคร้ังท่ีใชบ้ริการ 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

1. สิทธิขอเขา้ถึงและขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตนท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของบริษทั

2. สิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตนโดยอตัโนมติัและขอให้ส่งหรือโอนไปยงัผูค้วบคุม

ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนโดยอตัโนมติั  ซ่ึงบริษทัไดท้  าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลอยูใ่นรูปแบบท่ีอ่านหรือ

ใชง้านโดยทัว่ไปดว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีท างานไดโ้ดยอตัโนมติัและสามารถใชห้รือเปิดเผย

ไดด้ว้ยวธีิอตัโนมติั

3. สิทธิคัดค้านการประมวลผล ซ่ึงบริษัทไม่จ  าเป็นต้องลบข้อมูลแต่ห้ามประมวลผลต่อตาม

วตัถุประสงคท่ี์มีการคดัคา้น เวน้แต่เจา้ของขอ้มูลใชสิ้ทธิขอลบขอ้มูล

4. สิทธิขอใหล้บหรือท าลาย หรือท าใหไ้ม่สามารถระบุตวัตน

5. สิทธิขอใหร้ะงบัการประมวลผล

กระบวนการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และช่องทางการติดต่อกบับริษัท 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถตรวจสอบความเป็นปัจจุบนัและแกไ้ขปรับปรุงขอ้มูล หากพบวา่ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลใดท่ีเก่ียวกบัตนไม่ถูกตอ้งตามท่ีเป็นจริง หรือในกรณีท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลประสงคจ์ะ

ใช้สิทธิเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตน สามารถส่งค าร้องขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีบริษทั

ก าหนด รวมถึงหากมีขอ้สงสัยเก่ียวกบันโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี สามารถติดต่อไดท่ี้ 

ศูนยบ์ริการลูกคา้ บริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จ  ากดั (มหาชน) 

โทรศพัท ์: 02-4948377  

เวบ็ไซต ์: www.asnbroker.co.th         Email :     info@asnbroker.co.th 

http://www.asnbroker.co.th/
mailto:info@asnbroker.co.th
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อยา่งไรก็ตาม บริษทัอาจปฏิเสธสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้นกรณีท่ีกฎหมายก าหนด หรือ

ในกรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลถูกท าใหไ้ม่ปรากฏช่ือหรือส่ิงบอกลกัษณะอนัสามารถระบุตวัของเจา้ของขอ้มูล

ส่วนบุคคลไดอี้ก 

วนัทีม่ีผลบังคับใช้ 

นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีไดรั้บอนุมติัโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
คร้ังท่ี 11/2562 เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2562 และใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 3 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

     (ธวชัชยั เลิศรุ่งเรือง) 
       ประธานกรรมการ 

บริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จ  ากดั (มหาชน) 




