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นโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลด้านทรัพยากรบุคคล 
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

 
เน่ืองจำก บริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”)  เคำรพและให้ควำมส ำคญัในสิทธิควำมเป็นส่วนตวัและกำร

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงในท่ีน้ีคือพนักงำน ลูกจำ้ง หรือผูส้มคัรงำนของบริษทั อนัเป็นสิทธิขั้น
พ้ืนฐำนในควำมเป็นส่วนตวัของบุคคล โดยเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลย่อมมีควำมประสงค์ท่ีจะให้ขอ้มูลของตนไดรั้บกำรดูแลให้มี
ควำมมัน่คงปลอดภยั ประกอบกบักฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไดก้ ำหนดหลกัเกณฑห์รือมำตรกำรในกำรก ำกบัดูแล
กำรให้ควำมคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบักำรเก็บรวบรวม กำรใช้ กำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล และสิทธิต่ำงๆ ของเจำ้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจึงไดจ้ดัท ำนโยบำยฉบบัน้ีขึ้นเพ่ือเป็นหลกัในกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ดงัมี
ขอ้ควำมต่อไปน้ี 

 
1. ค านิยาม 

 ในนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี ค  ำหรือขอ้ควำมสำมำรถนิยำมไดด้งัน้ี 

กฎหมำยคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล 

พระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และท่ีจะมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม 
รวมถึงกฎ ระเบียบ และค ำส่ังท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลเก่ียวกบับคุคลซ่ึงท ำให้สำมำรถระบุตวับคุคลนั้นไดไ้ม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม 
ตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

เจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครอง          
ขอ้มูลส่วนบุคคล 

เจำ้หนำ้ท่ีซ่ึงไดรั้บกำรแต่งตั้งโดยผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบคุคลเพ่ือใหท้ ำหนำ้ท่ีเป็น
เจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล ตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 

บริษทั บริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) บริษทั เอเอสเอน็ ไลฟ์ โบรกเกอร์ จ ำกดั
และ บริษทัไดเ้งิน ดอทคอม จ ำกดั 

ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วน
บุคคล 

บริษทัซ่ึงมีอ ำนำจตดัสินใจเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบคุคลของพนกังำน ลูกจำ้ง หรือผูส้มคัร
งำน หรือตอ้งท ำหรือปฏิบติัตำมสัญญำกบับุคคลดงักล่ำว 

ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคล 

บุคคลหรือนิติบคุคลซ่ึงด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลตำมค ำส่ังหรือในนำมผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

พนัธมิตร คู่คำ้ซ่ึงเป็นพนัธมิตรของบริษทั  หรือท ำงำนร่วมกบับริษทั ไดแ้ก่ 

1. สถำบนัพฒันำบุคลำกรแห่งอนำคต 

2. บริษทั ที.ไอ.ไอ จำกดั 

3. บริษทั รัชโยธิน ไพรม ์เอสเตท จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ)่ 

4. บจก. ดำตำ้โปรดกัส์ ทอปปัง ฟอร์ม  

5. บริษทั อลิอนัซ์ อยธุยำ ประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 



POL-LEG-02.2 

 

6. บริษทั ธนำบุตร จ ำกดั 

7. บริษทั ฟินลิค จ ำกดั 

8. สมำคมธุรกิจเช่ำซ้ือไทย 

9. สภำวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชูปถมัภฯ์ 

 รวมถึง ผูใ้ห้บริกำรอื่นๆ ท่ีบริษทัจดัให้มำเพื่องำนบริหำรงำนบุคคลอนัจะไดป้ระกำศ
หรือแจง้ให้พนกังำนทรำบต่อไปในอนำคต 

เวบ็ไซต ์ เวบ็ไซต ์ซ่ึงบริษทัเป็นเจำ้ของหรือให้บริกำรแลว้แต่กรณี 

 

2. บททั่วไป 

นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัน้ีจดัท ำขึ้นเพ่ือแจง้รำยละเอียดและวิธีกำรคุม้ครองและจดักำรขอ้มูลส่วนบุคคลของ พนักงำน ลูกจำ้ง 

หรือผูส้มคัรงำนของบริษทั โดยบริษทัอำจด ำเนินกำรปรับปรุงหรือแกไ้ขนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัน้ี  รวมถึงท่ีไดก้ ำหนดไวโ้ดย

เฉพำะเจำะจงอยู่ในส่วนใดส่วนหน่ึงของเว็บไซต์หรือไม่ว่ำบำงส่วนหรือทั้งหมดเป็นคร้ังครำว เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวทำงและ

หลกัเกณฑข์องกฎหมำยท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงไป ดงันั้น เจำ้ของขอ้มูลจึงควรติดตำมนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัท่ีก ำหนดไวน้ี้อยูเ่สมอ  
 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล   

3.1 กำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจะใช้วิธีกำรท่ีชอบดว้ยกฎหมำยในกำรเก็บ รวบรวม ใช ้
และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูล โดยบริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลอย่ำงจ ำกดั และเป็นไป
เพียงเท่ำท่ีจ ำเป็นตำมวตัถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลและตำม บทบญัญติัของ
กฎหมำย   

3.2 บริษทัอำจเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลท่ีไดใ้ห้ไวห้รือมีอยูก่บับริษทั หรือท่ีบริษทั
ไดรั้บหรือเขำ้ถึงไดจ้ำกแหล่งอื่นท่ีน่ำเช่ือถือ เช่น กระทรวงแรงงำน บริษทัประกนัสังคม กรมพฒันำฝีมือแรงงำน พนัธมิตร 
เป็นตน้   

3.3 ในกรณีท่ีเจำ้ของขอ้มูลไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคล หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่เป็นปัจจุบนัแก่บริษทัอำจ
ส่งผลกระทบต่อเจำ้ของขอ้มูลท่ีอำจไม่สำมำรถท ำธุรกรรมกบับริษทั หรืออำจไม่ไดรั้บควำมสะดวกหรือไม่ไดรั้บกำร
ปฏิบติัตำมสัญญำท่ีมีอยูก่บับริษทั และอำจท ำให้เจำ้ของขอ้มูลไดรั้บควำมเสียหำยหรือเสียโอกำส และอำจส่งผลกระทบต่อ
กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยใดๆ ท่ีเจำ้ของขอ้มูลหรือบริษทัตอ้งปฏิบติัตำม   

3.4  ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผย แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี   
(1) ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป เช่น   

(ก) ขอ้มูลแสดงตนของเจำ้ของขอ้มูล (Identification Information)  และขอ้มูลกำรติดต่อกบัเจำ้ของขอ้มูล เช่น 
รูปภำพ  ช่ือและนำมสกุล เลขประจ ำตวัประชำชน ขอ้มูลท่ีปรำกฏในส ำเนำบตัรประชำชน เลขท่ีหนังสือ
เดินทำง เพศ วนั/เดือน/ปีเกิด อำยุ สถำนภำพ  ท่ีอยู่  เลข laser ดำ้นหลงับตัรประชำชน อำชีพ สถำนท่ีท ำงำน 
หมำยเลขโทรศพัท ์หมำยเลขโทรสำร  อีเมลแอดเดรส (E-mail address)  

(ข) ขอ้มูลส่วนตวัอื่น ๆ ของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น สถำนภำพทำงกำรสมรส ขอ้มูลเก่ียวกบัครอบครัว 
รำยละเอียดกำรติดต่อในกรณีฉุกเฉินและผูรั้บผลประโยชน์ ประวติักำรศึกษำ สถำนภำพทำงทหำร 
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(ค) ขอ้มูลเก่ียวกบักำรท ำงำน เช่น ต ำแหน่งหรือฐำนะ ต ำแหน่งงำน แผนกงำน รำยละเอียดเก่ียวกบัสัญญำ ประวติั
ส่วนตวั ประวติักำรจำ้งงำน  

(ง)  ขอ้มูลเก่ียวกบัเงินเดือนและผลประโยชน์ของเจำ้ของขอ้มูล เช่น ขอ้มูลค่ำจำ้ง เงินเดือน ค่ำตอบแทน และ
สิทธิประโยชน์หรือสวสัดิกำรท่ีเก่ียวขอ้งอื่น ๆ  

(จ)  ขอ้มูลบญัชีธนำคำรส ำหรับกำรจ่ำยค่ำจำ้ง ผลตอบแทน เงินสวสัดิกำรต่ำง ๆ และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอื่น ๆ   
(ฉ) ข้อมูลเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย เช่น กำรประพฤติมิชอบหรือพฤติกรรมท่ีไม่เหมำะสมในฐำนะ

พนกังำน 
(ช) ประวติักำรอบรมและกำรประเมินผล เช่น กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนและกำรพิจำรณำทบทวนผลกำร

ปฏิบติังำน    
(2)  ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเป็นขอ้มูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ซ่ึงหมำยถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเป็นเร่ืองส่วนตวัโดยแท้

ของเจำ้ของขอ้มูล ตำมมำตรำ 26 แห่งพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เช่น ขอ้มูลชีวภำพ ขอ้มูล

ลำยพิมพ์น้ิวมือ ภำพสแกนใบหน้ำ (face scan / face recognition) ข้อมูลศำสนำตำมท่ีปรำกฏรวมอยู่ในส ำเนำบัตร

ประจ ำตวัประชำชน (หำกมี)  ขอ้มูลประวติัอำชญำกรรมรวมถึงควำมผิดท่ีถูกกล่ำวหำหรือฟ้องร้องด ำเนินคดี ขอ้มูล

สุขภำพ ขอ้มูลเช้ือชำติ เป็นตน้ 

ทั้งน้ี บริษทัไม่มีนโยบำยจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเป็นขอ้มูลอ่อนไหวของเจำ้ของขอ้มูล เวน้แต่  

  (1) ในกรณีท่ีบริษทัไดรั้บควำมยินยอมโดยชดัแจง้จำกเจำ้ของขอ้มูล หรือ  

 (2) กรณีอื่นใดตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  

3.5 ระยะเวลำในกำรจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล   
          บริษทัจะจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลไวใ้นระยะเวลำเท่ำท่ีจ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบติัตำมวตัถุประสงคท่ี์ได้
แจง้ต่อเจำ้ของขอ้มูล หรือตำมวตัถุประสงคท่ี์ก ำหนดไวใ้นนโยบำยฉบบัน้ี โดยในกรณีท่ีเจำ้ของขอ้มูลยุติควำมสัมพนัธ์
หรือส้ินสุดกำรจำ้งกบับริษทั หรือไม่มีกำรใชบ้ริกำรหรือกำรท ำธุรกรรมบริษทัแลว้ บริษทัจะจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของ
เจำ้ของขอ้มูลไวต้ำมระยะเวลำท่ีก ำหนดหลงัจำกนั้น หรือจดัเก็บตำมระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด หรือตำมอำยุควำม หรือ
เพ่ือกำรใชสิ้ทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย ทั้งน้ี เม่ือส้ินสุดระยะเวลำกำรจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำว บริษทัจะด ำเนินกำร
ลบ หรือท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคล หรือท ำให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถระบุตวับุคคลท่ีเ ป็นเจำ้ของขอ้มูลได ้
ทั้งน้ี ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตำมนโยบำยกำรจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Retention 
Policy) ของบริษทั ซ่ึงบริษทัอำจเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลนำนกว่ำท่ีก ำหนดได้ในกรณีท่ีเป็นไปตำมท่ี
กฎหมำยก ำหนด 

  
4. วัตถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลและการด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูล  

บริษทัอำจเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลของเจำ้ของขอ้มูล เพ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
4.1   วตัถุประสงคท่ี์บริษทัจ ำเป็นตอ้งไดรั้บควำมยินยอม 

บริษทัอำศยัควำมยินยอมของเจำ้ของขอ้มูลในกำรเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงค์
ดงัต่อไปน้ี  

(1) กำรเก็บรวบรวม กำรใช้ และ/หรือกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเป็นข้อมูลอ่อนไหวของเจ้ำของข้อมูล เพื่อ
วตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี  
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(ก) เพื่อกำรรักษำควำมปลอดภยัและเพ่ือกำรยืนยนัและพิสูจน์ตวับุคคล กรณีกำรเขำ้และออกพ้ืนท่ี  
(ข) เพื่อกำรยืนยนัและพิสูจน์ตวับุคคล เช่น กำรยืนยนัตวัตนบุคคลโดยส ำเนำบตัรประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือ

เดินทำง ท่ีอำจปรำกฏขอ้มูลศำสนำ หมู่เลือด และขอ้มูลเช้ือชำติได ้เป็นตน้  
(ค) เพื่อกำรพิจำรณำรับรับเขำ้ท ำงำน รวมถึงกำรคดักรองหรือคดัเลือกบุคคลเพื่อเขำ้มำเป็นพนกังำนภำยในบริษทั 
(ง) เพ่ือกำรด ำเนินกำรจัดสวสัดิกำรให้แก่พนักงำน เช่น กำรตรวจสุขภำพ กำรท ำประกันสุขภำพ และ/หรือ 

ประกนัชีวิต หรือสวสัดิกำรอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
(2) ในกรณีท่ีจ ำเป็นตอ้งโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลไปยงัประเทศท่ีอำจจะไม่มีระดบักำรคุม้ครองขอ้มูลท่ี

เพียงพอ ซ่ึงกฎหมำยก ำหนดให้ตอ้งไดรั้บควำมยินยอม  

4.2   วตัถุประสงคท่ี์บริษทัอำจด ำเนินกำรโดยอำศยัหลกัเกณฑ์หรือฐำนทำงกฎหมำยอื่น ๆ ในกำรเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูล  

บริษทัอำจอำศยัหลกัเกณฑ์หรือฐำนทำงกฎหมำยดงัต่อไปน้ีเพ่ือเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของ

ขอ้มูล ซ่ึงไดแ้ก่   

(1) เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบติัตำมสัญญำ ส ำหรับกำรเขำ้ท ำสัญญำจำ้งงำนหรือกำรปฏิบติัตำมสัญญำจำ้งงำนกบั

เจำ้ของขอ้มูล  

(2) เป็นกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกฎหมำย    

(3) เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษทัหรือของบุคคลภำยนอก เพื่อให้สมดุลกบัประโยชน์

และสิทธิและเสรีภำพขั้นพ้ืนฐำนท่ีเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูล   

(4) เพื่อกำรป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล และ  

(5)  ประโยชน์สำธำรณะ ส ำหรับกำรด ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะ หรือปฏิบติัหนำ้ท่ีในกำรใชอ้ ำนำจรัฐ   

 

ทั้งน้ี บริษทัจะอำศยัหลกัเกณฑห์รือฐำนทำงกฎหมำยใน (1) ถึง (5) ขำ้งตน้ เพื่อกำรเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลู

ส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูล เพ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี  

กรณีผูส้มคัรงำน  

หำกเจำ้ของขอ้มูลคือผูส้มคัรงำน บริษทัจะอำศยัหลกัเกณฑห์รือฐำนทำงกฎหมำยในขอ้ 4.2 (1) ถึง (5) ขำ้งตน้ 

เพื่อกำรเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูล เพ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี  

• กำรพิจำรณำรับสมคัรงำน สัมภำษณ์ และคดัเลือกบุคคลเขำ้มำท ำงำนเพื่อเป็นพนกังำนตำมเกณฑ์ของบริษทั 

รวมถึงกำรคดัเลือกในกรณีนกัศึกษำฝึกงำน 

• กำรยืนยนัตวับุคคลและเพื่อกำรติดต่อ   

• กำรก ำหนดเงินเดือนหรือค่ำตอบแทน และ อื่นๆ  

• กำรติดต่อในกรณีฉุกเฉินไปยงับุคคลท่ีเจำ้ของขอ้มูลก ำหนด   

• วตัถุประสงคอ์ื่น  ๆท่ีบริษทัตอ้งกำรอยำ่งสมเหตุสมผล ตำมท่ีระบุไวใ้นใบสมคัรงำนหรือเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งใด ๆ 

กรณีพนกังำนหรือลูกจำ้งของบริษทั  
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หำกเจำ้ของขอ้มูลคือพนกังำนหรือลูกจำ้งของบริษทั บริษทัจะอำศยัหลกัเกณฑห์รือฐำนทำงกฎหมำยในขอ้ 4.2 (1) 

ถึง (5) ข้ำงต้น เพื่อกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์  

ดงัต่อไปน้ี  

• กำรสรรหำบุคลำกร เช่น กำรตดัสินใจจำ้งหรือเปล่ียนแปลงประเภทของกำรจำ้งงำน โดยอำจมีกำรเปล่ียน

สถำนภำพของเจำ้ของขอ้มูลจำกผูฝึ้กงำน ลูกจำ้งชัว่ครำว หรืองำนนอกเวลำ เป็นพนกังำนประจ ำ  

• กำรบริหำรจดักำรภำยในองคก์ร เช่น กำรจดัโครงสร้ำงอตัรำก ำลงั กำรโอนยำ้ย กำรเปล่ียนหนำ้ท่ีงำน กำรปรับ

ระดบัพนกังำน กำรเกษียณอำย ุฯลฯ  

• กำรจัดให้มีกำรฝึกอบรม และพฒันำบุคลำกร เช่น  กำรจัดอบรมหลกัสูตรทั้งภำยในและภำยนอก กำรท ำ

ทะเบียนกำรอบรมและกำรยื่นขอรับรองหลกัสูตรและค่ำใชจ้่ำยกำรฝึกอบรมจำกหน่วยรำชกำร เป็นตน้ 

• เพื่อด ำเนินกำรให้ไดม้ำซ่ึงใบอนุญำตท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำน และตรวจสอบใบอนุญำตดงักล่ำว 

•  กำรจ่ำยเงินเดือน ค่ำตอบแทน และกำรให้ผลประโยชน์ต่ำง ๆ เช่น ค่ำจำ้ง อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน โบนสั และ

สวสัดิกำรต่ำงๆ   

•  กำรติดต่อส่ือสำรและกำรประชำสัมพนัธ์งำนหรือกิจกรรมต่ำง ๆ 

•  วตัถุประสงคท์ำงดำ้นสถิติและกำรวิเครำะห์ เพื่อกำรพฒันำบุคลำกรและปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน 

• กำรปฏิบติัตำมภำระหน้ำท่ีทำงกฎหมำย เช่น ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัแรงงำน สุขอนำมยั และควำมปลอดภยั หรือ

ตำมท่ีหน่วยงำนของรัฐร้องขอ เป็นตน้ 

• กำรจดัเก็บประวติักำรด ำเนินกำรทำงวินัยต่อพนักงำน เพื่อกำรบริหำรจดักำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ หรือกำร

ก ำหนดมำตรกำรทำงวินยัเม่ือจ ำเป็น  

• กำรด ำเนินกำรตรวจสอบภำยในเพื่อติดตำมเร่ืองร้องเรียนหรือกำรเรียกร้อง ติดตำมพฤติกรรมท่ีไม่เหมำะสม

ของพนกังำน และป้องกนักำรฉ้อโกง รวมถึงกำรป้องกนักิจกรรมของพนักงำนซ่ึงไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือ

กำรละเลยหนำ้ท่ีของพนกังำน    

• วตัถุประสงคอ์ื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจำ้งงำนของเจำ้ของขอ้มูล เช่น กำรด ำเนินกิจกรรมหรือกำรด ำเนินงำน

เพื่อหรือในนำมของบริษทั หรือตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำจำ้งงำนของเจำ้ของขอ้มูล ขอ้บงัคบักำรท ำงำน  หรือ

เอกสำรใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยำกรบุคคล  

4.3 บริษทัจะไม่เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลนอกเหนือจำกวตัถุประสงคท่ี์บริษทัได้

แจง้แก่เจำ้ของขอ้มูล เวน้แต ่   

(1) ไดแ้จง้วตัถุประสงคใ์หม่ให้เจำ้ของขอ้มูลทรำบ และไดรั้บควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มูล  
(2) เป็นกรณีท่ีกฎหมำยก ำหนด  

5.  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

5.1 บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลให้แก่พนัธมิตรตำมวตัถุประสงค์ท่ีบริษทัไดแ้จง้แก่เจำ้ของข้อมูล
เท่ำนั้น โดยบริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลในกรณีดงัต่อไปน้ี   
(1) บริษทัไดรั้บควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มูล  
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(2) เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบติัตำมสัญญำหรือตำมค ำขอของเจำ้ของขอ้มูล รวมทั้งเปิดเผยเพ่ือให้กำรท ำธุรกรรมหรือ
กิจกรรมใดๆ ของเจำ้ของขอ้มูลสำมำรถด ำเนินกำรไดโ้ดยบรรลุวตัถุประสงคข์องเจำ้ของขอ้มูล 

(3) เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำย เช่น กำรเปิดเผยแก่นิติบุคคลหรือองคก์รเพ่ือกำรด ำเนินกำรใน
กำรตรวจสอบและป้องกนักำรฉ้อฉล กำรบันทึกภำพในกำรประชุมหรือท ำธุรกรรมกบับริษทั เพื่อกำรรักษำควำม
ปลอดภยัของบริษทั เป็นตน้  

(4) เป็นกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยหรือกฎเกณฑ์ทำงกำรหรือค ำส่ังของหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจก ำกบัดูแล หรือหน่วยงำน
ทำงกำรท่ีมีอ ำนำจตำมกฎหมำย เช่น บริษทัคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร ส ำนักงบประมำณ กระทรวง
แรงงำน บริษทัประกนัสังคม กรมพฒันำฝีมือ แรงงำน กรมบงัคบัคดี กองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อกำรศึกษำ และบริษทั
ส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติ ศำล กรมบงัคบัคดี ต ำรวจ หรือหน่วยงำนรำชกำรอื่นใด ตำมท่ี
กฎหมำยก ำหนด  เป็นตน้ 

(5) เปิดเผยให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือองคก์รอ่ืนใด ดงัน้ี  

(ก) ผูใ้ห้บริกำรภำยนอกของบริษทั (Outsource / Service Provider) เช่น ผูจ้ดักำรกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ธนำคำร 
ผูใ้ห้บริกำรช ำระเงิน บริษทัประกนัภยั โรงพยำบำล ตวัแทนยื่นขอวีซ่ำหรือใบอนุญำตท ำงำน บริษทัท่ีปรึกษำ
ดำ้นทรัพยำกรบุคคล ผูใ้ห้บริกำรระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคล ผูใ้ห้บริกำรฝึกอบรมหรือผูใ้ห้บริกำร
ทำงกำรเงิน เขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูล ส ำหรับกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของ
ขอ้มูลเพ่ือวตัถุประสงคต์ำมท่ีระบุในขอ้ 4 ของนโยบำยฉบบัน้ี   

(ข) หน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจตำมกฎหมำย เช่น กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกนัสังคม 
กรมพฒันำฝีมือแรงงำน กรมบังคบัคดี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ศำล กรมบังคบัคดี ต ำรวจ หรือ
หน่วยงำนรำชกำรอื่นใด ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด เพื่อกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎระเบียบ หรือภำระหนำ้ท่ี
ทำงกฎหมำย 

 

6. การปรับปรุง ทบทวน หรือแก้ไข นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านทรัพยากรบุคคล  

บริษทัอำจด ำเนินกำรปรับปรุง ทบทวน หรือ แกไ้ข นโยบำยฉบบัน้ีได ้ไม่ว่ำบำงส่วนหรือทั้งหมด หรือเป็นคร้ังครำว เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัแนวทำงกำรด ำเนินงำนของบริษทั กฎหมำย กฎเกณฑ์ของหน่วยงำนทำงกำรท่ีมีอ ำนำจ หำกมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลง
นโยบำยฉบบัน้ี  

 

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลเกี่ยวกบัข้อมูลส่วนบุคคล  

7.1 ในกรณีท่ีเจำ้ของขอ้มูลประสงคจ์ะทรำบหรือขอรับส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตนซ่ึงอยู่ในควำมรับผิดชอบของ

บริษทั หรือขอให้บริษทัเปิดเผยกำรไดม้ำซ่ึงขอ้มูลท่ีเจำ้ของขอ้มูลไม่ไดใ้ห้ควำมยินยอม เจำ้ของขอ้มูลสำมำรถมีค ำร้องขอตำม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีบริษทัก ำหนด 

7.2 ในกรณีท่ีเจำ้ของขอ้มูลเห็นว่ำขอ้มูลส่วนบุคคลใดท่ีเก่ียวกบัตนไม่ถูกตอ้ง ไม่เป็นปัจจุบนั ไม่สมบูรณ์ หรืออำจก่อให้เกิด

ควำมเขำ้ใจผิด เจำ้ของขอ้มูลสำมำรถขอให้บริษทัด ำเนินกำรแกไ้ขเพ่ือให้ขอ้มูลถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนัสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดควำม

เขำ้ใจผิดได ้โดยท ำค ำร้องขอต่อบริษทัตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีบริษทัก ำหนด ในกรณีท่ีบริษทัไม่ด ำเนินกำรตำมค ำร้องขอของ

เจำ้ของขอ้มูลตำมวรรคแรก บริษทัจะจดัท ำบนัทึกค ำร้องขอของเจำ้ของขอ้มูล พร้อมดว้ยเหตุผลไวเ้ป็นหลกัฐำนเพื่อให้เจำ้ของ

ขอ้มูลสำมำรถตรวจสอบได ้
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7.3 เจำ้ของขอ้มูลมีสิทธิขอเพิกถอนควำมยินยอมท่ีให้บริษทัเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเม่ือใด

ก็ได ้เวน้แต่กำรเพิกถอนควำมยินยอมจะมีขอ้จ ำกดัโดยกฎหมำยหรือสัญญำท่ีให้ประโยชน์แก่เจำ้ของขอ้มูล เช่น เจำ้ของขอ้มูลยงัมี

สัญญำจำ้งกบับริษทั หรือเจำ้ของขอ้มูลยงัมีภำระหน้ีหรือภำระผูกพนัตำมกฎหมำยอยู่กบับริษทั เป็นตน้ ทั้งน้ี กำรเพิกถอนควำม

ยินยอมดงักล่ำวอำจท ำให้เจำ้ของขอ้มูลไม่สำมำรถรับบริกำรหรือท ำธุรกรรมกบับริษทัได ้หรืออำจท ำให้บริกำรท่ีจะไดรั้บจำก

บริษทัไม่มีประสิทธิภำพเท่ำท่ีควร 

7.4 เจำ้ของขอ้มูลมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตนจำกบริษทัได ้ในกรณีท่ีบริษทัไดท้  ำให้ขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นอยูใ่น

รูปแบบท่ีสำมำรถอ่ำน หรือ ใชง้ำนโดยทัว่ไปไดด้ว้ยเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ท่ีท ำงำนไดโ้ดยอตัโนมติัและสำมำรถใชห้รือเปิดเผย

ไดด้ว้ยวิธีกำรอตัโนมติั รวมทั้ง (ก) มีสิทธิขอให้บริษทัส่งหรือโอนขอ้มูลในรูปแบบดงักล่ำวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่น 

เม่ือสำมำรถท ำไดด้ว้ยวิธีกำรอตัโนมติั หรือ (ข) ขอรับขอ้มูลท่ีบริษทัส่งหรือโอนขอ้มูลในรูปแบบดงักล่ำวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูล

ส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เวน้แต่สภำพทำงเทคนิคไม่สำมำรถท ำได ้

7.5 เจำ้ของขอ้มูลมีสิทธิคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตนเม่ือใดก็ได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีท่ีเป็นขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดด้ว้ยเหตุจ ำเป็นเพื่อกำรด ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะของบริษทั หรือ 
เหตุจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษทั เวน้แต่  
(ก) บริษทัแสดงให้เห็นถึงเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมำยท่ีส ำคญัย่ิงกว่ำ หรือ  
(ข) เป็นไปเพ่ือก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบติัตำม หรือ กำรใชสิ้ทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือ กำร
ยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย  

(2) กรณีท่ีเป็นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบักำรตลำดแบบตรง 
(3) กรณีท่ีเป็นกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงค์เก่ียวกับกำรศึกษำวิจัยทำง

วิทยำศำสตร์ ประวติัศำสตร์ หรือสถิติ เวน้แต่กำรจ ำเป็นเพื่อกำรด ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะของบริษทั 

7.6 เจำ้ของขอ้มูลมีสิทธิขอให้บริษทัลบ หรือ ท ำลำย หรือ ท ำให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถระบุตวับุคคลท่ีเป็น

เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี    

(1) เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลหมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรักษำไวต้ำมวตัถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย 
(2) เม่ือเจำ้ของขอ้มูลถอนควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล และบริษทัไม่มีอ ำนำจ

ตำมกฎหมำยท่ีจะเก็บรวบรวม ใช ้หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นไดต้่อไป  
(3) เม่ือเจำ้ของขอ้มูลคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตำมขอ้ 6.5 (1) และบริษทัไม่อำจปฏิเสธ

ค ำขอคดัคำ้น หรือเป็นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบักำรตลำดแบบ
ตรง   

(4) เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลไดถู้กเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย  

7.7 เจำ้ของขอ้มูลมีสิทธิขอให้บริษทัระงบักำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคลได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี   

(1) เม่ือบริษทัอยู่ในระหว่ำงกำรตรวจสอบตำมท่ีเจำ้ของขอ้มูลร้องขอให้ด ำเนินกำรให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของ
ขอ้มูลถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ หรือไม่ก่อให้เกิดควำมเขำ้ใจผิด  

(2) เม่ือเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีตอ้งลบหรือท ำลำย เพรำะเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีถูกเก็บรวบรวม ใช ้หรือ เปิด เผยโดย
ไม่ชอบดว้ยกฎหมำย แต่เจำ้ของขอ้มูลขอให้ระงบักำรใชแ้ทน  
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(3) เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลหมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรักษำไวต้ำมวตัถุประสงคก์ำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล แต่
เจำ้ของขอ้มูลมีควำมจ ำเป็นตอ้งขอใหเ้ก็บรักษำไวเ้พ่ือใชใ้นกำรก่อตั้งสิทธิตำมกฎหมำย กำรปฏิบติัตำม หรือกำรใช้
สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือ กำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย  

(4) เม่ือบริษทัอยู่ในระหว่ำงกำรพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมำยท่ีส ำคญัย่ิงกว่ำ หรือกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง

ตำมกฎหมำย กำรปฏิบติัตำม หรือกำรใชสิ้ทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย 

ในกรณีท่ีเจำ้ของขอ้มูลใชสิ้ทธิคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือ เปิดเผยขอ้มูล   

7.8 เจำ้ของขอ้มูลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมกำรผูเ้ช่ียวชำญตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีท่ี

บริษทัหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจำ้งหรือผูรั้บจำ้งของบริษทัหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ฝ่ำฝืน 

หรือไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หรือประกำศท่ีออกตำมกฎหมำยดงักล่ำวไดท่ี้  

   บริษทัคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

  ชั้น 7 อำคำรรัฐประศำสนภกัดี ศูนยร์ำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ถนนแจง้วฒันะ  
  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210  
 

ทั้งน้ี สิทธิของเจำ้ของขอ้มูลดงักล่ำวขำ้งตน้ขึ้นอยู่กบัปัจจยัต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงบริษทัอำจไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ตำมค ำร้องขอของเจำ้ของขอ้มูลไดใ้นกรณีท่ีกฎหมำยก ำหนด หรือในกรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นถูกท ำให้ไม่สำมำรถระบุ
ตวับุคคลท่ีเป็นเจำ้ของขอ้มูลได ้หรือในกรณีท่ีบริษทัมีประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำย (Legitimate interest) ท่ีจะเก็บ
รวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น เจำ้ของขอ้มูลยงัใชบ้ริกำรหรือท ำธุรกรรมอยู่กบับริษทั หรือบริษทัมี
หน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีตอ้งปฏิบติัตำม เช่น กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลตำมระยะเวลำท่ีกฎหมำย
ก ำหนด หรือเพ่ือกำรใช้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย ทั้งน้ี แมว่้ำเจำ้ของขอ้มูลจะยุติควำมสัมพนัธ์กบับริษทัแลว้ เป็นตน้
  

8. มาตรการความมัน่คงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูล บริษทัจึงก ำหนดให้มี
มำตรกำรในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงเหมำะสม เพ่ือป้องกันกำรสูญหำย กำรเข้ำถึง ท ำลำย ใช้ 
เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย เพื่อให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในนโยบำย
และ/หรือแนวปฏิบติัในกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษทั  

บริษทัจะจดัใหมี้มำตรกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงครอบคลุมถึงมำตรกำรป้องกนัดำ้นกำรบริหำรจดักำร 
มำตรกำรป้องกันด้ำนเทคนิค และมำตรกำรป้องกันทำงกำยภำพในเร่ืองกำรเข้ำถึงหรือควบคุมกำรใช้งำนข้อมูลส่วนบุคคล อนั
ประกอบไปดว้ยกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี เป็นอยำ่งนอ้ย 

1) กำรควบคุมกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในกำรจดัเกบ็และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยค ำนึงถึงกำร
ใชง้ำนและควำมมัน่คงปลอดภยั 

2) กำรก ำหนดเก่ียวกบักำรอนุญำตหรือก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคล 

3) กำรบริหำรจดักำรกำรเขำ้ถึงของผูใ้ชง้ำนเพื่อควบคุมกำรเขำ้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลเฉพำะผูท่ี้ไดรั้บอนุญำตแลว้ 

4) กำรก ำหนดหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบของผูใ้ชง้ำนเพื่อป้องกนักำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดรั้บอนุญำต กำร
เปิดเผย กำรล่วงรู้ หรือกำรลกัลอบท ำส ำเนำขอ้มูลส่วนบคุคล กำรลกัขโมยอุปรกรณ์จดัเก็บหรือประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคล และ 
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5) กำรจดัให้มีวิธีกำรเพื่อให้สำมำรถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบักำรเขำ้ถึง เปล่ียนแปลง ลบ หรือถ่ำยโอนขอ้มูลส่วน
บุคคล ให้สอดคลอ้งเหมำะสมกบัวิธีกำรและส่ือท่ีใชใ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 
 

9. การใช้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัว  

นโยบำยควำม เ ป็น ส่วนตัว น้ี มี ผลใช้บัง คับกับข้อ มูล ส่วนบุ คคลทั้ งหมด ท่ีบ ริษัท เ ป็นผู ้ เ ก็ บ รวบรวม  ใช้  และ 
เปิดเผย และเจำ้ของขอ้มูลตกลงให้บริษทัมีสิทธิในกำรเก็บรวบรวม และน ำขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลท่ีบริษทัไดเ้ก็บรวบรวม
ไวแ้ลว้ (หำกมี) ตลอดจนขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลท่ีบริษทัเก็บรวบรวมในปัจจุบนั และท่ีจะไดเ้ก็บรวมรวมในอนำคต ไปใช ้
หรือเปิดเผยแก่บุคคลอ่ืนภำยในขอบเขตตำมท่ีระบุไวใ้นนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัน้ี  

 
10. ข้อมูลท่ีเกี่ยวกบับุคคลภายนอก  

หำกเจ้ำของข้อมูลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภำยนอกใด ๆ เช่น คู่สมรส บุตร บิดำ มำรดำ บุคคลในครอบครัว ผูรั้บ
ผลประโยชน์ บุคคลท่ีสำมำรถติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน บุคคลอำ้งอิง และบุคคลอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรถือหลกัทรัพยข์องเจำ้ของขอ้มูล 
เจำ้ของขอ้มูลขอรับรองว่ำเจำ้ของขอ้มูลมีอ ำนำจท่ีจะให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลดงักล่ำว และมีหนำ้ท่ีให้บุคคลดงักล่ำวอนุญำตให้
บริษทัใชข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวตำมนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีได ้อีกทั้งเจำ้ของขอ้มูลตอ้งรับผิดชอบในกำรแจง้
ให้บุคคลดงักล่ำวทรำบถึงนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี และขอรับควำมยินยอมจำกบุคคลดงักล่ำวท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

11.  การทบทวนนโยบาย 

บริษทัและหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งจะทบทวนนโยบำยฉบบัน้ี อย่ำงน้อยปีละหน่ึงคร้ัง คณะกรรมกำรของบริษทัจะน ำนโยบำยฉบบั
ปรับปรุงมำใชต้ำมควำมจ ำเป็นหรือตำมควำมเหมำะสม 

 

12.  กฎหมายท่ีใช้บังคับและเขตอ านาจศาล 

 นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัน้ีอยู่ภำยใตก้ำรบงัคบัและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และให้ศำลไทยเป็นผูมี้อ  ำนำจในกำรพิจำรณำขอ้
พิพำทใดท่ีอำจเกิดขึ้น 

 

13.  ช่องทางติดต่อ 

 หำกเจำ้ของขอ้มูลประสงคจ์ะติดต่อ หรือมีขอ้สงสัย หรือตอ้งกำรสอบถำมขอ้มูลเก่ียวกบัรำยละเอียดกำรเก็บรวบรวม  ใช ้และ/
หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของเจำ้ของขอ้มูลตำมนโยบำยฉบบัน้ี หรือตอ้งกำรยกเลิกกำรให้ควำมยินยอมในกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล หรือกรณีท่ีพบว่ำมีกำรใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลไปในทำ งท่ีไม่ชอบ 
เจำ้ของขอ้มูลสำมำรถติดต่อบริษทั ทำงช่องทำงดงัต่อไปน้ี  
 

เจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล : 
(Data Protection Officer) 

นำยรุ่งเรือง สัมฤทธ์ิทรัพย ์
E-mail address : dpooffice@asnbroker.co.th  
โทร. 02-494-8388 

สถำนท่ีติดต่อ : บริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จ ำกดั (มหำชน)  

เลขท่ี 388 ชั้น 16 บี อำคำรไอบีเอม็ ถ.พหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท 
กรุงเทพมหำนคร 10400 

 


