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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (Privacy Policy) 

บริษัท เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 
  

กลุ่มบริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จ ากดั  (มหาชน) (“บริษทั”)  ตระหนกัถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล และการไดรั้บความไวว้างใจจากท่านผูใ้ชบ้ริการ ใหท่้านไดม้ัน่ใจวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษทัไดรั้บ

จะถูกน าไปใชต้รงตามความตอ้งการของท่านและถูกตอ้งตามกฎหมาย  จึงไดจ้ดัท านโยบายน้ีเพ่ืออธิบายถึงวิธีการท่ี

บริษทัปฏิบติัต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในการเก็บรวบรวม การจดัเก็บรักษา การใช ้การเปิดเผย ตลอดจนสิทธิตาม

กฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

 บริษทัจึงประกาศนโยบายส่วนบุคคลของบริษทัใหท่้านไดรั้บทราบ ดงัต่อไปน้ี 
 

นิยาม 

กลุ่มบริษทั หมายถึง บริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 

              บริษทั เอเอสเอน็ ไลฟ์ โบรกเกอร์ จ ากดั 

              และ บริษทั ไดเ้งิน ดอทคอม จ ากดั 

ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลนั้นได ้

ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม  ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล 

เวบ็ไซต ์ หมายถึง เวบ็ไซต ์และ/หรือ แอฟพลิเคชัน่  ซ่ึงใหบ้ริการโดยกลุ่ม

บริษทั ท่ีติดตั้งหรือใหบ้ริการบนเคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ทุกชนิด 

ผูใ้ชบ้ริการ หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ี

ติดต่อผา่นช่องทางต่างๆ ของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ 

เวบ็ไซต/์ แอปพลิเคชัน่/ อีเมล/ ขอ้ความ (SMS)/ โทรศพัท ์/ไปรษณีย ์

หรือช่องทางอ่ืนใดๆ ท่ีจะมีข้ึนในอนาคต 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทเกบ็รวบรวม 

บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป ไดแ้ก่ 

 ช่ือ-นามสกลุ, สถานท่ีติดต่อ, เบอร์โทรศพัท,์ อีเมล, ไอดีไลน์ 

 หมายเลขบตัร อาทิ เลขบตัรประจ าตวัประชาชน, เลขหนงัสือเดินทาง, เลขบตัรประกนัสงัคม 

เลขใบอนุญาตขบัขี่, เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี, เลขบญัชีธนาคาร, เลขบตัรเครดิต 

 ภาพส าเนาบตัร และ/หรือเอกสาร ท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคล อาทิ ภาพส าเนาบตัรประชาชน, ภาพส าเนาใบขบัขี่

ภาพส าเนาทะเบียนบา้น, ภาพส าเนาทะเบียนรถภาพส าเนากรมธรรมป์ระกนัภยั, ภาพส าเนาบตัรเครดิต, 

ภาพส าเนาเอกสารทางการเงิน 
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 ขอ้มูลท่ีระบุทรัพยสิ์นของบุคคล อาทิ ทะเบียนรถ 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานะทางการเงิน รายได ้การใชจ่้าย การกูย้มืเงิน การช าระหน้ี 

 ขอ้มูลอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ อาทิ  IP address, MAC address, Cookie ID 

 ขอ้มูลบนัทึกต่างๆ ท่ีใชติ้ดตามตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ของบุคคล อาทิ Log file, ขอ้มูลจราจรทาง

คอมพิวเตอร์ 

 ขอ้มูลท่ีสามารถใชใ้นการคน้หาขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนในอินเทอร์เน็ต 

 ขอ้มูลบญัชีผูใ้ชง้าน (Account) หรือขอ้มูลท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดแ้กไ้ขปรับปรุงในบญัชีผูใ้ชง้าน

ของเจา้ของขอ้มูล 

 ขอ้มูลการประเมินผลการปฏิบติังานพนกังาน 

 ขอ้มูลท่ีสามารถเช่ือมโยงไปยงัขอ้มูลขา้งตน้ท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลได ้ อาทิ วนั

เดือนปี เกิด, สญัชาติ, ขอ้มูลการศึกษา, ขอ้มูลทางการเงิน, ขอ้มูลการจา้งงาน 
 

 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อน  (Sensitive Data) 

อาทิ เช้ือชาติ, ศาสนา, รูปภาพใบหนา้, ลายน้ิวมือ, ขอ้มูลอตัลกัษณ์เสียง 
 

แหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัอาจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดงัน้ี 

1. บริษทัไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยบริษทัจะเก็บรวมรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจาก

ขั้นตอนการใหบ้ริการดงัน้ี 

 จากการสมคัรใชบ้ริการกบับริษทั หรือขั้นตอนการยืน่ค  าร้องขอใชสิ้ทธิต่างๆ กบับริษทั 

 จากความสมคัรใจของท่านในการส่งค าร้องขอเพ่ือใหบ้ริษทัพิจารณาตามค าร้อง 

 จากการท่ีท่านติดต่อกบับริษทัตามช่องทางการส่ือสารต่างๆ ระหวา่งบริษทักบัท่าน 

 จากขอ้มูลการใชเ้วบ็ไซตข์องบริษทัผา่น browser’s cookies ของท่าน 

 จากการท าธุรกรรมสญัญา 

 จากการท าแบบส ารวจ การร่วมกิจกรรมต่างๆ  
 

2. บริษทัไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลท่ีสาม ดงัต่อไปน้ี 

 จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีเป็นคู่สญัญากบับริษทั 

 จากบริษทัประกนัภยั และบริษทัประกนัชีวติ ท่ีบริษทัเป็นคู่สญัญาในฐานะนายหนา้ประกนัภยั 

 จากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 จากบริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ จ ากดั 
 

วตัถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล 

บริษทัจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 

1.  เพ่ือเสนอผลิตภณัฑห์รือบริการใดๆ ของบริษทั และ/หรือพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษทั ทั้งท่ี 

     เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
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2.  เพ่ือใชใ้นการด าเนินการตามค าขอใชบ้ริการของท่าน 

3. เพ่ือการด าเนินการใดๆ เก่ียวกบักระบวนการสินเช่ือ 

4. เพื่อการปฏิบติัตามสญัญาและการปฏิบติัตามเง่ือนไขการใหบ้ริการของบริษทั 

5. เพ่ือการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

6. เพ่ือบริหารจดัการเก่ียวกบักรมธรรมข์องท่าน 

7. เพ่ือการติดต่อส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการ การควบคุมคุณภาพของการใหบ้ริการ หรือการ   

    ดูแลลูกคา้ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

8. เพ่ือเป็นการจดัการเก่ียวกบัการบริการหลงัการขาย เพ่ือใหท่้านไดป้ระโยชน์สูงสุด 

9. เพื่อการจดัท าการบริการทางดิจิทลั 

10. เพ่ือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการตลาด และการวจิยัตลาด 

11. เพ่ือการสมคัรงานผา่นทางเวบ็ไซต ์หรือช่องทางอ่ืนของบริษทั 
 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

เม่ือไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจากแหล่งท่ีมาของขอ้มูลแลว้ บริษทัจะด าเนินการดงัน้ีกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งในรูปเอกสาร และ/หรือขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ เท่าท่ีจ าเป็นแก่การ

ให้บริการ หรือบริการดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใตว้ตัถุประสงคข์องบริษทัและในระยะเวลานานเท่าท่ีจ าเป็น

เพ่ือประโยชน์ในการใชง้านขอ้มูลส่วนบุคคลตามวตัถุประสงค์ท่ีระบุไวเ้ท่านั้น ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวถือเป็นขอ้มูลส่วน

บุคคลท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์และเป็นปัจจุบนัท่ีสุดและท่านยนิยอมมอบขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่บริษทัโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

บริษทัอาจรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเขา้กบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บจากแหล่งอ่ืนเฉพาะในกรณีท่ีมี

ความจ าเป็นและไดรั้บความยนิยอมจากท่านเท่านั้น ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงขอ้มูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบนั

และเพ่ือปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการใหบ้ริการของบริษทัใหดี้ยิง่ข้ึน 

 การใชข้อ้มูลส่วนบุคคล 

บริษทัจะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในกรณีท่ีพิจารณาแลว้เห็นวา่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน การด าเนินธุรกิจของ

บริษทั  เพ่ือใหท่้านไดรั้บบริการท่ีดี บริษทัจะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

หรือเพ่ือปรับปรุงบริการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือพฒันามาตรฐานความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศในการบริหาร

จดัการความเส่ียง ตรวจจับ ป้องกันกิจกรรมท่ีมีแนวโน้มในการละเมิดกฎหมาย ระเบียบการใชง้านท่ีเก่ียวขอ้งหรือ

ขอ้ตกลง เง่ือนไขการใชง้านเวบ็ไซต์ของบริษทั รวมถึงเพ่ือติดต่อท่านผ่านทางโทรศพัท์ ขอ้ความ (SMS)  อีเมล หรือ

ไปรษณีย ์หรือผา่นช่องทางใดๆ เพ่ือสอบถาม หรือแจง้ให้ท่านทราบ หรือตรวจสอบและยืนยนัขอ้มูล หรือส ารวจความ

คิดเห็น หรือแจง้ขอ้มูลข่าวสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์และการใหบ้ริการของบริษทัตามท่ีจ าเป็น 

 การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล  

บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลท่ีสาม เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการในดา้นต่างๆ แก่ท่านมากยิ่งข้ึน  หรืออ านวยความสะดวกอ่ืนใดแก่ท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ต่อเน่ืองเพ่ือให้ท่าน
สามารถท าธุรกรรมท่ีท่านประสงค์ไดส้ าเร็จลุล่วง โดยการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดงักล่าวนั้น บริษทัจะ
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ด าเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็นความลบั และ มิให้ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลนอกเหนือไปจากวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลหรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เวน้แต่ 

 เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และการขอความยนิยอมไม่อาจกระท าไดใ้นเวลานั้น 
 เป็นไปเพ่ือประโยชน์กบัชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภยัของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลและผูใ้ชบ้ริการ

ท่านอ่ืน 
 เป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวนของพนกังานสอบสวน หรือการพิจารณาคดีของศาล 
 เป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย 
ทั้งน้ี บริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคลต่างๆ ตามท่ีระบุดา้นล่างน้ี 

1. ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกจา้ง บุคลากร ของบริษทัท่ีการปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 

2. ผูถื้อหุน้ของบริษทั 

3. พนัธมิตรของกลุ่มบริษทั 

ไดแ้ก่ บริษทัประกนัภยั, บริษทัประกนัชีวติ, บริษทัหลกัทรัพย,์ บริษทัจดัการกองทุน 

4. ท่ีปรึกษาวชิาชีพต่างๆ 

ไดแ้ก่ ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายนอก 

5. ผูใ้หบ้ริการต่างๆ ท่ีใหบ้ริการแก่กลุ่มบริษทั 

ไดแ้ก่  ผูใ้หบ้ริการจดัการโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

           ผูใ้หบ้ริการจดัเก็บขอ้มูลรวมถึงผูใ้หบ้ริการคลาวด ์

    ผูใ้หบ้ริการทางการตลาด ซ่ึงรวมถึงผูใ้หบ้ริการในการจดัท าขอ้มูลและสถิติดว้ย 

           ผูใ้หบ้ริการงานโฆษณา งานประชาสมัพนัธ์ และการติดต่อส่ือสาร 

           ผูใ้หบ้ริการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบและเครือข่ายช าระเงิน 

           ผูใ้หบ้ริการยนืยนัตวัตนต่างๆ 

           ผูใ้หบ้ริการติดตามหน้ี 

           ผูใ้หบ้ริการตรวจสภาพทรัพยสิ์น 

           ตวัแทนรับช าระเงิน 

6. สถาบนัการเงินและบุคลากรภายนอกอ่ืนท่ีบริษทัใชบ้ริการเพื่อการใหบ้ริการแก่ท่าน 

7. บุคคลอ่ืนใดท่ีกฎหมายก าหนด ในกรณีท่ีมีกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ค าสั่งของ

หน่วยงานราชการ หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแล หรือค าสัง่ของหน่วยงานตุลาการใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่าน บริษทัจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว 

8. ผูรั้บโอนสิทธิ และ/หรือหนา้ท่ีจากบริษทัใดในกลุ่มบริษทั ในกรณีท่ีบริษทัใดในกลุ่มบริษทัประสงคจ์ะ

โอนสิทธิ และหนา้ท่ีของบริษทันั้นๆ รวมถึงการโอนกิจกรรมบางส่วนหรือทั้งหมด การควบรวมกิจการ 

และการปรับเปล่ียนโครงสร้างการถือหุ้นบริษทั บริษทันั้นๆ จ าเป็นจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่านใหแ้ก่ผูรั้บโอน (รวมถึงผูท่ี้มีความเป็นไปไดท่ี้จะเป็นผูรั้บโอน) โดยสิทธิและหนา้ท่ีของผูรั้บโอนใน

ส่วนท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายฯ ฉบบัน้ีดว้ย 
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การเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัท าการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ดงัน้ี 

1. จดัเก็บในรูปแบบเอกสาร และ/หรือขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์  

2. จดัเก็บ ณ สถานท่ีท่ีมีการจ ากดัสิทธิการเขา้ถึง/ เก็บไวใ้น Server / เก็บไวบ้น Cloud  ท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการของ

กลุ่มบริษทั 

3. ระยะเวลาเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลกลุ่มบริษทัจะจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวต้ามระยะเวลาท่ีจ าเป็น

ในระหวา่งท่ีท่านเป็นลูกคา้หรือมีความสมัพนัธ์อยูก่บักลุ่มบริษทั หรือตลอดระยะเวลาท่ีจ าเป็นเพ่ือให้

บรรลุวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งในนโยบายฉบบัน้ี ซ่ึงอาจจ าเป็นตอ้งเก็บรักษาไวต้่อไปภายหลงัจากนั้นหาก

มีกฎหมายก าหนดหรืออนุญาตไว ้ เช่น จดัเก็บไวต้ามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงิน จดัเก็บไวเ้พ่ือวตัถุประสงคใ์นการพิสูจน์ตรวจสอบกรณีอาจเกิดขอ้พิพาทในอายคุวามตามท่ีกฎหมาย

ก าหนดเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี 

ทั้งน้ี บริษทัจะลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล หรือท าใหเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุถึงตวัตนของท่านไดเ้ม่ือ

หมดความจ าเป็นหรือส้ินสุดระยะเวลาดงักล่าว 
 

 การรักษาความปลอดภัยส าหรับข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็นอย่างดีตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภยัของระบบ

สารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013  ในการป้องกนัการเขา้ถึง หรือการแกไ้ขขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บ

อนุญาตโดยใชว้ิธีการเขา้รหัสและ/หรือ ความปลอดภยัทางกายภาพท่ีเหมาะสมและมีการตรวจสอบการเขา้ถึงขอ้มูล

ดงักล่าว  รวมถึงใชม้าตรการเชิงบริหารจดัการท่ีเขม้งวดเพ่ือป้องกนัการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษา

ความมัน่คงปลอดภยัในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล และเพื่อประโยชน์ในการรักษาความลบัและความปลอดภยั

ส าหรับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  บริษทัไดจ้ ากดัสิทธิในการเขา้ถึงหรือเขา้ใชง้านขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้พียง

บุคลากรของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น แต่ทั้งน้ี บริษทัอาจมีการใชบ้ริการจากบุคคลและ/หรือนิติบุคคลภายนอกท่ีเขา้มา

ด าเนินการในนามของบริษทั ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามมาตรการรักษาความลบัของขอ้มูล และอาจถูกเลิกจา้ง

และด าเนินคดีทางอาญา หากฝ่าฝืนขอ้ก าหนดเหล่าน้ี 
 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล  

 ท่านมีสิทธิในการด าเนินการ ดงัตอ่ไปน้ี 

1. สิทธิการใหค้วามยนิยอม 

ท่านมีสิทธิเลือกท่ีจะใหข้อ้มูลส่วนบุคคลใดๆ ท่ีบริษทัร้องขอ และยนิยอมใหบ้ริษทัจดัเก็บ ใช ้และเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว หรือไม่ก็ได ้เพียงแต่ท่านตอ้งรับทราบวา่การใหข้อ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่ครบถว้น

ตามท่ีบริษทัร้องขอ หรือการไม่ให้ความยินยอมในการจดัเก็บ ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว

อาจท าให้ท่านถูกจ ากดัสิทธิการใชบ้ริการบางอยา่งของบริษทั หรือส่งผลใหบ้ริษทัไม่สามารถให้บริการ

แก่ท่านไดเ้ลยหากขอ้มูลดงักล่าวจ าเป็นต่อบริษทัในการใหบ้ริการแก่ท่าน 
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2. สิทธิในการเพิกถอนความยนิยอม  

ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยนิยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้ห้ความยินยอมกบั

บริษทัไดต้ลอดระยะเวลาท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยูก่บับริษทั โดยการถอนความยินยอมของท่านจะ

ไม่กระทบต่อการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านให้ความยินยอมไปแลว้ก่อนหนา้น้ี ทั้ งน้ี การถอน

ความยนิยอมดงักล่าวอาจท าใหบ้ริษทัไม่สามารถใหบ้ริการแก่ท่านต่อไปได ้

3. สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านและขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว หรือขอให้

บริษทัส่งขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่เจา้ของขอ้มูลเองหรือผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน (หากขอ้มูลดงักล่าว

อยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถด าเนินการดงักล่าวได)้  รวมถึงขอให้บริษทัเปิดเผยการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคล

ท่ีท่านหากขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลท่ีท่านไม่ไดใ้หค้วามยนิยอมในการจดัเก็บ 

4. สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง 

ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษทัด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษทัจดัเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลท่ี

ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั หรือเพ่ิมเติมขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

5. สิทธิในการลบ หรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษทัท าการลบ หรือ ท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท าให้ขอ้มูลส่วน

บุคคลดงักล่าวกลายเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถใชร้ะบุตวัเจา้ของขอ้มูลได ้หากท่านเพิกถอนหรือคดัคา้นการ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเ ก่ียวกับท่าน หรือเม่ือไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องประมวลผลตาม

วตัถุประสงค์ท่ีท่านได้ให้ความยินยอมไว ้หรือเม่ือบริษทัไม่ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

6. สิทธิในการระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการชั่วคราวได้ หากบริษัทอยู่ใน

ระหวา่งการตรวจสอบขอ้เท็จจริงหรือตรวจสอบค าคดัคา้นของท่าน นอกจากน้ีในกรณีท่ีท่านมีสิทธิขอให้

บริษทัลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านอาจขอใหบ้ริษทัระงบัการใชข้อ้มูลดงักล่าวแทนการ

ลบหรือการท าลายก็ได ้

7. สิทธิในการใหโ้อนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิในการโอนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีท่านใหไ้วก้บับริษทัไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลรายอ่ืน 

หรือตวัท่านเองดว้ยเหตุบางประการได ้

8. สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล  

ท่านมีสิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หากขอ้มูลนั้นบริษทัจดัเก็บโดยไม่ได้

รับความยนิยอมจากท่าน  
 

 เจ้าหน้าทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัไดมี้การด าเนินการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ี

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทัท่ีเก่ียวกบัการเก็บ
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รวบรวม ใชแ้ละเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึง

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

ท่านสามารถติดต่อมายงัเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (DPO) ของบริษทัได ้เพื่อด าเนินการยืน่ค  าร้องขอ

ด าเนินการตามสิทธิขา้งตน้ไดต้ามช่องทางการติดต่อดงัน้ี 

บริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 

โทรศพัท ์: 02-4948388 เวบ็ไซต ์: www.asnbroker.co.th/pdpa  Email :     dpooffice@asnbroker.co.th 

ทั้งน้ี บริษทัจะพจิารณาและแจง้ผลการพิจารณาตามค าร้องของท่านภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บค า

ร้องขอดงักล่าว 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัอาจปฏิเสธสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้นกรณีท่ีกฎหมายก าหนด หรือในกรณีท่ี

ขอ้มูลส่วนบุคคลถูกท าใหไ้ม่ปรากฎช่ือหรือส่ิงบอกลกัษณะอนัสามารถระบุตวัของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดอี้ก 
 

นโยบายคุกกี ้

บริษทัใชคุ้กก้ี (cookies) หรือไฟลข์อ้มูลขนาดเล็กเพ่ือจดัเก็บรายละเอียดขอ้มูล Log การเขา้เยี่ยมชมเวบ็ไซต์

ของบริษทั โดยคุกก้ีจะถูกดาวน์โหลดเก็บไวใ้นอุปกรณ์ของผูใ้ชง้านเพ่ือระบุอุปกรณ์การใชง้านของผูเ้ขา้ใชแ้ต่จะไม่ระบุ

ตวับุคคลผูเ้ขา้ใชง้าน ทั้งน้ีการวเิคราะห์อาจท าโดยบุคคลอ่ืนท่ีใหบ้ริการ หรือไดรั้บมอบหมายให้กระท าการแทนในนาม

ของบริษทั เช่น Google Analytics เป็นตน้ 

บริษทัจะใชคุ้กก้ีเพ่ือประโยชน์ในการพฒันาประสิทธิภาพในการเขา้ถึงบริการต่างๆ ในเวบ็ไซตข์องบริษทัผา่น

อินเตอร์เน็ต รวมถึงพฒันาประสิทธิภาพในการใชง้านบริการของบริษทัทางอินเตอร์เน็ต โดยจะใชเ้พ่ือกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. เพ่ือใหท่้านสามารถ sign in บญัชีของท่านในเวบ็ไซตข์องบริษทัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชง้านเวบ็ไซตข์องท่าน เพ่ือน าไปพฒันาให้สามารถใชง้านไดง่้าย รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 เม่ือมีการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทอย่างต่อเน่ืองโดยไม่เปล่ียนแปลงการตั้ งค่าบนอินเทอร์เน็ต

เบราวเ์ซอร์ อุปกรณ์ของท่านจะยอมรับคุกก้ีไปโดยอตัโนมติั เม่ือมีการเขา้ใชง้านคร้ังต่อไป ซ่ึงหากท่านไม่ตอ้งการให้

คุกก้ีท าการรวบรวมข้อมูล สามารถเลือกเปล่ียนแปลงการตั้ งค่ายอมรับท่ีส่วน “การตั้ งค่า” ของแถบเคร่ืองมือบน

อินเตอร์เน็ตเบราวเ์ซอร์ได ้
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ website อืน่ 

นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี ใชเ้ฉพาะส าหรับการให้บริการของบริษทัและการใชง้านเวบ็ไซต ์

ของบริษทัเท่านั้น หากท่านไดก้ด link ไปยงัเวบ็ไซตอ่ื์น (แมจ้ะผ่านช่องทางในเวบ็ไซตข์องบริษทัก็ตาม) ท่านจะตอ้ง

ศึกษาและปฏิบติัตามนโยบายความเป็นส่วนตวัท่ีปรากฏในเวบ็ไซตน์ั้นๆ แยกต่างหากจากของบริษทั 
 

การเปลีย่นแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เราขอสงวนสิทธ์ิในการทบทวน เพ่ิม เปล่ียนแปลง หรือปรับปรุงนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบั 

น้ีไดใ้นอนาคต เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัและกฎหมาย ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการเปล่ียนแปลงของการ

ใหบ้ริการ และการด าเนินงานของเราเพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ 

http://www.asnbroker.co.th/
mailto:dpooffice@asnbroker.co.th
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ทั้งน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใดๆ บริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบผ่านเวบ็ไซต ์

ของบริษทัโดยเร็วท่ีสุด ดงันั้นจึงขอแนะน าใหท่้านอ่านนโยบายและแนวปฏิบติัในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทุกคร้ัง

ท่ีใชบ้ริการ 

ปัจจุบนันโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ถูกทบทวนคร้ังล่าสุดเม่ือเดือน พฤษภาคม 2563 
 

ช่องทางการตดิต่อ 

รายละเอียดผูค้วบคุมขอ้มูล 

ช่ือ   บริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 

สถานท่ีติดต่อ   เลขท่ี 388 ชั้น 16บี อาคารไอบีเอม็  

   ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน 

   เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  10400 

ช่องทางการติดต่อ โทรศพัท ์02-4948388 

   website : www.asnbroker.co.th 

   e-mail : info@asnbroker.co.th 
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