
   1 

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

(Privacy Policy) 
 

 กลุ่มบริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จ  ำกดั  (มหำชน( ) “บริษทั”  )ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำร

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และกำรไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำกท่ำนผูใ้ชบ้ริกำร ใหท้่ำนไดม้ัน่ใจวำ่ขอ้มูลส่วนบุคคล

ของท่ำนท่ีบริษทัได้รับจะถูกน ำไปใช้ตรงตำมควำมต้องกำรของท่ำนและถูกตอ้งตำมกฎหมำย  จึงได้จดัท ำ

นโยบำยน้ีเพื่ออธิบำยถึงวธีิกำรท่ีบริษทัปฏิบติัต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในกำรเก็บรวบรวม กำรจดัเก็บรักษำ 

กำรใช ้กำรเปิดเผย ตลอดจนสิทธิตำมกฎหมำย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

 บริษทัจึงประกำศนโยบำยส่วนบุคคลของบริษทัใหท้่ำนไดรั้บทรำบ ดงัต่อไปน้ี 

นิยาม 

1) กลุ่มบริษทั 2) หมำยถึง บริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จ  ำกดั )มหำชน( 
3)               บริษทั เอเอสเอน็ ไลฟ์ โบรกเกอร์ จ  ำกดั 
4)               และ บริษทั ไดเ้งิน ดอทคอม จ ำกดั 

5) ขอ้มูลส่วนบุคคล 6) หมำยถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท ำใหส้ำมำรถระบุตวับุคคล
นั้นได ้ไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม  ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำร
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

7) เวบ็ไซต ์ 8) หมำยถึง เวบ็ไซต ์และ/หรือ แอฟพลิเคชัน่  ซ่ึงใหบ้ริกำรโดย
ก ลุ่ มบ ริ ษัท  ท่ี ติ ด ตั้ ง ห รื อ ใ ห้ บ ริ ก ำ ร บน เ ค ร่ื อ ง มื อ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด 

9) ผูใ้ชบ้ริกำร 10) หมำยถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ท่ีเป็นเจ้ำของข้อมูลส่วน
บุคคล ท่ีติดต่อผำ่นช่องทำงต่ำงๆ ของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ 

11) เวบ็ไซต/์ แอปพลิเคชัน่/ อีเมล/ ขอ้ควำม )SMS(/ โทรศพัท ์/
ไปรษณีย ์หรือช่องทำงอ่ืนใดๆ ท่ีจะมีข้ึนในอนำคต 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทเกบ็รวบรวม 
บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป ไดแ้ก่ 

 ช่ือ-นำมสกุล, สถำนท่ีติดต่อ, เบอร์โทรศพัท,์ อีเมล, ไอดีไลน์ 

 หมำยเลขบตัร อำทิ เลขบตัรประจ ำตวัประชำชน, เลขหนงัสือเดินทำง, เลขบตัรประกนัสังคม 

เลขใบอนุญำตขบัข่ี, เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี, เลขบญัชีธนำคำร, เลขบตัรเครดิต 
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 ภำพส ำเนำบตัร และ/หรือเอกสำร ท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคล อำทิ ภำพส ำเนำบตัรประชำชน, ภำพส ำเนำ

ใบขบัข่ีภำพส ำเนำทะเบียนบำ้น, ภำพส ำเนำทะเบียนรถภำพส ำเนำกรมธรรมป์ระกนัภยั, ภำพส ำเนำ

บตัรเครดิต, ภำพส ำเนำเอกสำรทำงกำรเงิน 

 ขอ้มูลท่ีระบุทรัพยสิ์นของบุคคล อำทิ ทะเบียนรถ 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถำนะทำงกำรเงิน รำยได ้กำรใชจ่้ำย กำรกูย้มืเงิน กำรช ำระหน้ี 

 ขอ้มูลอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ อำทิ  IP address, MAC address, Cookie ID 

 ขอ้มูลบนัทึกต่ำงๆ ท่ีใชติ้ดตำมตรวจสอบกิจกรรมต่ำงๆ ของบุคคล อำทิ Log file, ขอ้มูลจรำจรทำง

คอมพิวเตอร์ 

 ขอ้มูลท่ีสำมำรถใชใ้นกำรคน้หำขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนในอินเทอร์เน็ต 

 ขอ้มูลบญัชีผูใ้ชง้ำน (Account  )งในบญัชีหรือขอ้มูลท่ีเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดแ้กไ้ขปรับปรุ

ผูใ้ชง้ำนของเจำ้ของขอ้มูล 

 ขอ้มูลกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนพนกังำน 

 ขอ้มูลท่ีสำมำรถเช่ือมโยงไปยงัขอ้มูลขำ้งตน้ท ำใหส้ำมำรถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจำ้ของขอ้มูลได ้

อำทิ วนัเดือนปี เกิด, สัญชำติ, ขอ้มูลกำรศึกษำ, ขอ้มูลทำงกำรเงิน, ขอ้มูลกำรจำ้งงำน 
 

 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อน  )Sensitive Data( 

อำทิ เช้ือชำติ, ศำสนำ, รูปภำพใบหนำ้, ลำยน้ิวมือ, ขอ้มูลอตัลกัษณ์เสียง 
 

แหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษทัอำจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำก 2 ช่องทำง ดงัน้ี 

1. บริษทัไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจำกท่ำนโดยตรง โดยบริษทัจะเก็บรวมรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่ำนจำกขั้นตอนกำรใหบ้ริกำรดงัน้ี 

 จำกกำรสมคัรใชบ้ริกำรกบับริษทั หรือขั้นตอนกำรยืน่ค  ำร้องขอใชสิ้ทธิต่ำงๆ กบับริษทั 

 จำกควำมสมคัรใจของท่ำนในกำรส่งค ำร้องขอเพื่อใหบ้ริษทัพิจำรณำตำมค ำร้อง 

 จำกกำรท่ีท่ำนติดต่อกบับริษทัตำมช่องทำงกำรส่ือสำรต่ำงๆ ระหวำ่งบริษทักบัท่ำน 

 จำกขอ้มูลกำรใชเ้วบ็ไซตข์องบริษทัผำ่น browser’s cookies ของท่ำน 

 จำกกำรท ำธุรกรรมสัญญำ 

 จำกกำรท ำแบบส ำรวจ กำรร่วมกิจกรรมต่ำงๆ  
 

2. บริษทัไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกบุคคลท่ีสำม ดงัต่อไปน้ี 

 จำกบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลท่ีเป็นคู่สัญญำกบับริษทั 
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 จำกบริษทัประกนัภยั และบริษทัประกนัชีวติ ท่ีบริษทัเป็นคู่สัญญำในฐำนะนำยหนำ้ประกนัภยั 

 จำกบริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์)ประเทศไทย( จ ำกดั 

 จำกบริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชำติ จ  ำกดั 
 

วตัถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล 

บริษทัจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 

1  . เพื่อเสนอผลิตภณัฑ์หรือบริกำรใดๆ ของบริษทั และ /หรือพนัธมิตรทำงธุรกิจของบริษทั ทั้งท่ี  

     เป็นบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล 

2.  เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอใชบ้ริกำรของท่ำน 

3. เพื่อกำรด ำเนินกำรใดๆ เก่ียวกบักระบวนกำรสินเช่ือ 

4. เพื่อกำรปฏิบติัตำมสัญญำและกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรใหบ้ริกำรของบริษทั 

5. เพื่อกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

6. เพื่อบริหำรจดักำรเก่ียวกบักรมธรรมข์องท่ำน 

7. เพื่อกำรติดต่อส่ือสำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริกำร กำรควบคุมคุณภำพของกำรใหบ้ริกำร หรือกำร   

    ดูแลลูกคำ้ใหมี้ประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน 

8. เพื่อเป็นกำรจดักำรเก่ียวกบักำรบริกำรหลงักำรขำย เพื่อใหท้่ำนไดป้ระโยชน์สูงสุด 

9. เพื่อกำรจดัท ำกำรบริกำรทำงดิจิทลั 

10. เพื่อกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงกำรตลำด และกำรวจิยัตลำด 

11. เพื่อกำรสมคัรงำนผำ่นทำงเวบ็ไซต ์หรือช่องทำงอ่ืนของบริษทั 
 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

เม่ือไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจำกแหล่งท่ีมำของขอ้มูลแลว้ บริษทัจะด ำเนินกำรดงัน้ีกบัขอ้มูลส่วนบุคคล    

ของท่ำน 

 กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งในรูปเอกสำร และ /หรือขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ เท่ำท่ีจ  ำเป็นแก่

กำรให้บริกำร หรือบริกำรดว้ยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ภำยใตว้ตัถุประสงค์ของบริษทัและในระยะเวลำนำน

เท่ำท่ีจ  ำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรใชง้ำนข้้อมูลส่วนบุคคลตำมวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวเ้ท่ำนั้น ซ่ึงขอ้มูลดงักล่ำว

ถือเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์และเป็นปัจจุบนัท่ีสุดและท่ำนยินยอมมอบขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่

บริษทัโดยชอบดว้ยกฎหมำย 
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บริษทัอำจรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเขำ้กบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีได้รับจำกแหล่งอ่ืนเฉพำะใน

กรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นและได้รับควำมยินยอมจำกท่ำนเท่ำนั้น ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ในกำรปรับปรุงขอ้มูลส่วน

บุคคลใหเ้ป็นปัจจุบนัและเพื่อปรับปรุงคุณภำพและประสิทธิภำพของกำรใหบ้ริกำรของบริษทัใหดี้ยิง่ข้ึน 
 

 กำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคล 

บริษทัจะใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีท่ีพิจำรณำแลว้เห็นว่ำเป็นประโยชน์ต่อกำรท ำงำน กำรด ำเนิน

ธุรกิจของบริษทั  เพื่อใหท้่ำนไดรั้บบริกำรท่ีดี บริษทัจะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์

ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเพื่อปรับปรุงบริกำรให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน เพื่อพฒันำมำตรฐำนควำมมัน่คงปลอดภยั

สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง ตรวจจบั ป้องกันกิจกรรมท่ีมีแนวโน้มในกำรละเมิดกฎหมำย 

ระเบียบกำรใช้งำนท่ีเก่ียวขอ้งหรือขอ้ตกลง เง่ือนไขกำรใช้งำนเวบ็ไซต์ของบริษทั รวมถึงเพื่อติดต่อท่ำนผ่ำน

ทำงโทรศพัท ์ขอ้ควำม (SMS   )อีเมล หรือไปรษณีย ์หรือผำ่นช่องทำ งใดๆ เพื่อสอบถำม หรือแจง้ให้ท่ำนทรำบ 

หรือตรวจสอบและยืนยนัขอ้มูล หรือส ำรวจควำมคิดเห็น หรือแจง้ขอ้มูลข่ำวสำรอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ 

และกำรใหบ้ริกำรของบริษทัตำมท่ีจ ำเป็น 
 

 กำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล  

บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่บุคคลท่ีสำม เพื่อประโยชน์ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรให้บริกำรในดำ้นต่ำงๆ แก่ท่ำนมำกยิ่งข้ึน  หรืออ ำนวยควำมสะดวกอ่ืนใดแก่ท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ต่อเน่ือง
เพื่อให้ท่ำนสำมำรถท ำธุรกรรมท่ีท่ำนประสงค์ได้ส ำเร็จลุล่วง โดยกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคล
ดงักล่ำวนั้น บริษทัจะด ำเนินกำรใหบุ้คคลเหล่ำนั้นเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไวเ้ป็นควำมลบั และ มิให้
ใช ้และ /หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนอกเหนือไปจำกวตัถุประสงคข์องกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลหรือ
เปิดเผยต่อบุคคลภำยนอก เวน้แต่ 

 เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และกำรขอควำมยินยอมไม่อำจกระท ำไดใ้น
เวลำนั้น 

 เป็นไปเพื่อประโยชน์กับชีวิต สุขภำพ หรือควำมปลอดภยัของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลและ
ผูใ้ชบ้ริกำรท่ำนอ่ืน 

 เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่กำรสอบสวนของพนกังำนสอบสวน หรือกำรพิจำรณำคดีของศำล 
 เป็นกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย 
ทั้งน้ี บริษทัอำจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนใหแ้ก่บุคคลต่ำงๆ ตำมท่ีระบุดำ้นล่ำงน้ี 

1. ผูบ้ริหำร พนกังำน ลูกจำ้ง บุคลำกร ของบริษทัท่ีกำรปฏิบติังำนเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 

2. ผูถื้อหุน้ของบริษทั 
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3. พนัธมิตรของกลุ่มบริษทั 

ไดแ้ก่ บริษทัประกนัภยั, บริษทัประกนัชีวติ, บริษทัหลกัทรัพย,์ บริษทัจดักำรกองทุน 
4. ท่ีปรึกษำวชิำชีพต่ำงๆ 

ไดแ้ก่ ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ท่ีปรึกษำกฎหมำย ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภำยใน ผูต้รวจสอบภำยนอก 
5. ผูใ้หบ้ริกำรต่ำงๆ ท่ีใหบ้ริกำรแก่กลุ่มบริษทั 

ไดแ้ก่  ผูใ้หบ้ริกำรจดักำรโครงสร้ำงพื้นฐำนและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

           ผูใ้หบ้ริกำรจดัเก็บขอ้มูลรวมถึงผูใ้หบ้ริกำรคลำวด์ 

   ผูใ้หบ้ริกำรทำงกำรตลำด ซ่ึงรวมถึงผูใ้หบ้ริกำรในกำรจดัท ำขอ้มูลและสถิติดว้ย 

           ผูใ้หบ้ริกำรงำนโฆษณำ งำนประชำสัมพนัธ์ และกำรติดต่อส่ือสำร 

           ผูใ้หบ้ริกำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบและเครือข่ำยช ำระเงิน 

           ผูใ้หบ้ริกำรยนืยนัตวัตนต่ำงๆ 

           ผูใ้หบ้ริกำรติดตำมหน้ี 

           ผูใ้หบ้ริกำรตรวจสภำพทรัพยสิ์น 

           ตวัแทนรับช ำระเงิน 

6. สถำบนักำรเงินและบุคลำกรภำยนอกอ่ืนท่ีบริษทัใชบ้ริกำรเพื่อกำรใหบ้ริกำรแก่ท่ำน 

7. บุคคลอ่ืนใดท่ีกฎหมำยก ำหนด ในกรณีท่ีมีกฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ค ำสั่งของ

หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนท่ีมีหน้ำท่ีก ำกับดูแล หรือค ำสั่งของหน่วยงำนตุลำกำรให้บริษทั

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน บริษทัจ ำเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำว 

8. ผูรั้บโอนสิทธิ และ/หรือหน้ำท่ีจำกบริษทัใดในกลุ่มบริษทั ในกรณีท่ีบริษทัใดในกลุ่มบริษัท

ประสงคจ์ะโอนสิทธิ และหนำ้ท่ีของบริษทันั้นๆ รวมถึงกำรโอนกิจกรรมบำงส่วนหรือทั้งหมด กำร

ควบรวมกิจกำร และกำรปรับเปล่ียนโครงสร้ำงกำรถือหุ้นบริษทั บริษทันั้นๆ จ ำเป็นจะตอ้งเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่ผูรั้บโอน )รวมถึงผูท่ี้มีควำมเป็นไปไดท่ี้จะเป็นผูรั้บโอน( โดยสิทธิ

และหนำ้ท่ีของผูรั้บโอนในส่วนท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจะเป็นไปตำมนโยบำยฯ ฉบบั

น้ีดว้ย 
 

การเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัท ำกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ดงัน้ี 

1. จดัเก็บในรูปแบบเอกสำร และ/หรือขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์  

2. จดัเก็บ ณ สถำนท่ีท่ีมีกำรจ ำกดัสิทธิกำรเขำ้ถึง/ เก็บไวใ้น Server / เก็บไวบ้น Cloud  ท่ีเป็นผู ้

ใหบ้ริกำรของกลุ่มบริษทั 
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3. ระยะเวลำเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลกลุ่มบริษทัจะจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไวต้ำมระยะเวลำท่ี

จ ำเป็นในระหวำ่งท่ีท่ำนเป็นลูกคำ้หรือมีควำมสัมพนัธ์อยูก่บักลุ่มบริษทั หรือตลอดระยะเวลำท่ี

จ ำเป็นเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งในนโยบำยฉบบัน้ี ซ่ึงอำจจ ำเป็นตอ้งเก็บรักษำไวต่้อไป

ภำยหลงัจำกนั้นหำกมีกฎหมำยก ำหนดหรืออนุญำตไว ้ เช่น จดัเก็บไวต้ำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำร

ป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน จดัเก็บไวเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นกำรพิสูจน์ตรวจสอบกรณีอำจ

เกิดขอ้พิพำทในอำยคุวำมตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดเป็นระยะเวลำไม่เกิน 10 ปี 

ทั้งน้ี บริษทัจะลบหรือท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคล หรือท ำให้เป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถระบุถึงตวัตนของท่ำน

ไดเ้ม่ือหมดควำมจ ำเป็นหรือส้ินสุดระยะเวลำดงักล่ำว 
 

 การรักษาความปลอดภัยส าหรับข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัจะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไวเ้ป็นอยำ่งดีตำมมำตรฐำนกำรรักษำควำมปลอดภยัของ

ระบบสำรสนเทศตำมมำตรฐำนสำกล ISO/IEC 27001:2013  ในกำรป้องกนักำรเขำ้ถึง หรือกำรแกไ้ขขอ้มูลโดย

ไม่ไดรั้บอนุญำตโดยใชว้ธีิกำรเขำ้รหสัและ /หรือ ควำมปลอดภยัทำงกำยภำพท่ีเหมำะสมและมี กำรตรวจสอบกำร

เขำ้ถึงขอ้มูลดงักล่ำว  รวมถึงใชม้ำตรกำรเชิงบริหำรจดักำรท่ีเขม้งวดเพื่อป้องกนักำรละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่ำน และเพื่อรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล และเพื่อประโยชน์ในกำรรักษำ

ควำมลบัและควำมปลอดภยัส ำหรับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน  บริษทัไดจ้  ำกดัสิทธิในกำรเขำ้ถึงหรือเขำ้ใชง้ำน

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไวเ้พียงบุคลำกรของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งเท่ำนั้น แต่ทั้งน้ี บริษทัอำจมีกำรใชบ้ริกำรจำก

บุคคลและ /หรือนิติบุคคลภำยนอกท่ีเขำ้มำด ำเนินกำรในนำมของบริษทั ซ่ึงบุคคลเหล่ำน้ีมีหน้ำท่ีปฏิบติัตำม

มำตรกำรรักษำควำมลบัของขอ้มูล และอำจถูกเลิกจำ้งและด ำเนินคดีทำงอำญำ หำกฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี 
 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล  

 ท่ำนมีสิทธิในกำรด ำเนินกำร ดงัต่อไปน้ี 

1. สิทธิกำรใหค้วำมยนิยอม 

ท่ำนมีสิทธิเลือกท่ีจะให้ขอ้มูลส่วนบุคคลใดๆ ท่ีบริษทัร้องขอ และยนิยอมใหบ้ริษทัจดัเก็บ ใช ้และ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำว หรือไม่ก็ได ้เพียงแต่ท่ำนตอ้งรับทรำบวำ่กำรใหข้อ้มูลส่วนบุคคล
ท่ีไม่ครบถว้นตำมท่ีบริษทัร้องขอ หรือกำรไม่ให้ควำมยินยอมในกำรจดัเก็บ ใช ้และเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลดงักล่ำวอำจท ำให้ท่ำนถูกจ ำกดัสิทธิกำรใช้บริกำรบำงอย่ำงของบริษทั หรือส่งผลให้
บริษทัไม่สำมำรถให้บริกำรแก่ท่ำนไดเ้ลยหำกขอ้มูลดงักล่ำวจ ำเป็นต่อบริษทัในกำรให้บริกำรแก่
ท่ำน 
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2. สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอม  

ท่ำนมีสิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่ำนได้ให้ควำม
ยินยอมกบับริษทัไดต้ลอดระยะเวลำท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนอยู่กบับริษทั โดยกำรถอนควำม
ยินยอมของท่ำนจะไม่กระทบต่อกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่ำนให้ควำมยินยอมไปแลว้
ก่อนหนำ้น้ี ทั้งน้ี กำรถอนควำมยนิยอมดงักล่ำวอำจท ำใหบ้ริษทัไม่สำมำรถใหบ้ริกำรแก่ท่ำนต่อไป 
 

3. สิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล 

ท่ำนมีสิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนและขอรับส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำว หรือ
ขอให้บริษทัส่งขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่เจำ้ของขอ้มูลเองหรือผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน )หำก
ขอ้มูลดงักล่ำวอยูใ่นรูปแบบท่ีสำมำรถด ำเนินกำรดงักล่ำวได(้  รวมถึงขอใหบ้ริษทัเปิดเผยกำรไดม้ำ
ซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่ำนหำกขอ้มูลดงักล่ำวเป็นขอ้มูลท่ีท่ำนไม่ไดใ้หค้วำมยนิยอมในกำรจดัเก็บ 
 

4. สิทธิในกำรแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง 

ท่ำนมีสิทธิในกำรขอให้บริษทัด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนท่ีบริษทัจดัเก็บไวเ้ป็น
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั หรือเพิ่มเติมขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผดิ 
 

5. สิทธิในกำรลบ หรือท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคล 

ท่ำนมีสิทธิในกำรขอให้บริษทัท ำกำรลบ หรือ ท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือท ำให้ขอ้มูล
ส่วนบุคคลดงักล่ำวกลำยเป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถใชร้ะบุตวัเจำ้ของขอ้มูลได ้หำกท่ำนเพิกถอนหรือ
คัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับท่ำน หรือเม่ือไม่มีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้อง
ประมวลผลตำมวตัถุประสงคท่ี์ท่ำนไดใ้ห้ควำมยินยอมไว ้หรือเม่ือบริษทัไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
 

6. สิทธิในกำรระงบักำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคล 

ท่ำนมีสิทธิขอใหบ้ริษทัระงบักำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นกำรชัว่ครำวได ้หำกบริษทัอยูใ่น
ระหว่ำงกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริงหรือตรวจสอบค ำคดัคำ้นของท่ำน นอกจำกน้ีในกรณีท่ีท่ำนมี
สิทธิขอใหบ้ริษทัลบหรือท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ท่ำนอำจขอใหบ้ริษทัระงบักำรใช้ขอ้มูล
ดงักล่ำวแทนกำรลบหรือกำรท ำลำยก็ได ้
 

7. สิทธิในกำรใหโ้อนยำ้ยขอ้มูลส่วนบุคคล 

ท่ำนมีสิทธิในกำรโอนยำ้ยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนท่ีท่ำนใหไ้วก้บับริษทัไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลรำย
อ่ืน หรือตวัท่ำนเองดว้ยเหตุบำงประกำรได ้
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8. สิทธิในกำรคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล  

ท่ำนมีสิทธิในกำรคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน หำกขอ้มูลนั้นบริษทัจดัเก็บ
โดยไม่ไดรั้บควำมยนิยอมจำกท่ำน  
 

 เจ้าหน้าทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัไดมี้กำรด ำเนินกำรปฏิบติัตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ .ศ . 2562 โดยแต่งตั้ง

เจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล )Data Protection Officer : DPO) เพื่อตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของบริษทัท่ี

เก่ียวกบักำรเก็บรวบรวม ใชแ้ละเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้สอดคลอ้งกบัพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคล พ .ศ . 2562 รวมถึงกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

ท่ำนสำมำรถติดต่อมำยงัเจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (DPO  )ของบริษทัได ้เพื่อด ำเนินกำรยื่นค ำ

ร้องขอด ำเนินกำรตำมสิทธิขำ้งตน้ไดต้ำมช่องทำงกำรติดต่อดงัน้ี 

บริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จ  ำกดั (มหำชน)  

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

ทั้งน้ี บริษทัจะพิจำรณำและแจง้ผลกำรพิจำรณำตำมค ำร้องของท่ำนภำยใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทั

ไดรั้บค ำร้องขอดงักล่ำว 

อยำ่งไรก็ตำม บริษทัอำจปฏิเสธสิทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้นกรณีท่ีกฎหมำยก ำหนด หรือใน

กรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลถูกท ำใหไ้ม่ปรำกฎช่ือหรือส่ิงบอกลกัษณะอนัสำมำรถระบุตวัของเจำ้ของขอ้มูลส่วน

บุคคลไดอี้ก 
 

นโยบายคุกกี ้

บริษทัใช้คุกก้ี (cookies) หรือไฟล์ขอ้มูลขนำดเล็กเพื่อจดัเก็บรำยละเอียดขอ้มูล Log กำรเขำ้เยี่ยมชม

เวบ็ไซตข์องบริษทั โดยคุกก้ีจะถูกดำวน์โหลดเก็บไวใ้นอุปกรณ์ของผูใ้ชง้ำนเพื่อระบุอุปกรณ์กำรใชง้ำนของผู ้

เข้ำใช้แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผูเ้ข้ำใช้งำน ทั้ งน้ีกำรวิเครำะห์อำจท ำโดยบุคคลอ่ืนท่ีให้บริกำร หรือได้รับ

มอบหมำยใหก้ระท ำกำรแทนในนำมของบริษทั เช่น Google Analytics เป็นตน้ 

บริษทัจะใช้คุกก้ีเพื่อประโยชน์ในกำรพฒันำประสิทธิภำพในกำรเขำ้ถึงบริกำรต่ำงๆ ในเวบ็ไซต์ของ

บริษทัผำ่นอินเตอร์เน็ต รวมถึงพฒันำประสิทธิภำพในกำรใชง้ำนบริกำรของบริษทัทำงอินเตอร์เน็ต โดยจะใช้

เพื่อกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อใหท้่ำนสำมำรถ sign in บญัชีของท่ำนในเวบ็ไซตข์องบริษทัไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง 

2. เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรใชง้ำนเวบ็ไซตข์องท่ำน เพื่อน ำไปพฒันำใหส้ำมำรถใชง้ำนไดง่้ำย รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภำพยิง่ข้ึน 

http://www.asnbroker.co.th/
mailto:dpooffice@asnbroker.co.th
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 เม่ือมีกำรเขำ้ใช้บริกำรเวบ็ไซต์ของบริษทัอย่ำงต่อเน่ืองโดยไม่เปล่ียนแปลงกำรตั้งค่ำบนอินเทอร์เน็ต

เบรำวเ์ซอร์ อุปกรณ์ของท่ำนจะยอมรับคุกก้ีไปโดยอตัโนมติั เม่ือมีกำรเขำ้ใช้งำนคร้ังต่อไป ซ่ึงหำกท่ำนไม่

ตอ้งกำรให้คุกก้ีท ำกำรรวบรวมขอ้มูล สำมำรถเลือกเปล่ียนแปลงกำรตั้งค่ำยอมรับท่ีส่วน “กำรตั้งค่ำ” ของแถบ

เคร่ืองมือบนอินเตอร์เน็ตเบรำวเ์ซอร์ได ้
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ website อ่ืน 

นโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี ใช้เฉพำะส ำหรับกำรให้บริกำรของบริษทัและกำรใช้งำน

เวบ็ไซต์ ของบริษทัเท่ำนั้น หำกท่ำนไดก้ด link ไปยงัเวบ็ไซต์อ่ืน (แมจ้ะผ่ำนช่องทำงในเวบ็ไซต์ของบริษทัก็

ตำม )ท่ำนจะตอ้งศึกษำและปฏิบติัตำมนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัท่ีปรำกฏในเวบ็ไซตน์ั้นๆ แยกต่ำงหำกจำกของ

บริษทั 
 

การเปลีย่นแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เรำขอสงวนสิทธ์ิในกำรทบทวน เพิ่ม เปล่ียนแปลง หรือปรับปรุงนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

ฉบบัน้ีไดใ้นอนำคต เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัและกฎหมำย ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกำรเปล่ียนแปลง

ของกำรใหบ้ริกำร และกำรด ำเนินงำนของเรำเพื่อควำมเหมำะสมและประสิทธิภำพในกำรใหบ้ริกำร 

ทั้งน้ี หำกมีกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใดๆ บริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบผ่ำน

เวบ็ไซต ์ของบริษทัโดยเร็วท่ีสุด ดงันั้นจึงขอแนะน ำให้ท่ำนอ่ำนนโยบำยและแนวปฏิบติัในกำรคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลทุกคร้ังท่ีใชบ้ริกำร 

ปัจจุบนันโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ถูกทบทวนคร้ังล่ำสุดเม่ือเดือน พฤษภำคม 2563 
 

ช่องทางการติดต่อ 

รำยละเอียดผูค้วบคุมขอ้มูล 

ช่ือ   บริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จ  ำกดั )มหำชน( 

สถำนท่ีติดต่อ   เลขท่ี 388 ชั้น 16บี อำคำรไอบีเอม็  

   ถนนพหลโยธิน  แขวงสำมเสนใน 

   เขตพญำไท  กรุงเทพมหำนคร  10400 

ช่องทำงกำรติดต่อ โทรศพัท ์02-4948388 

   website : www.asnbroker.co.th 

   e-mail : info@asnbroker.co.th 
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