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นโยบายความเป็นส่วนตัวส าหรับบุคคลบุคคลภายนอก/ ผู้รับเหมา/ คู่สัญญา 

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
 

  บริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จ ำกดั (มหำชน)  (“บริษัท”)  เคำรพและให้ควำมส ำคญัในสิทธิควำมเป็นส่วนตวัและกำรคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลภำยนอก  ผูรั้บเหมำ คู่สัญญำหรือนำยหนำ้ โดยบริษทัมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินกำรคุม้ครองขอ้มูลของท่ำน 
รวมถึงช้ีแจงรำยละเอียดในกำรเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของทำ่นไปยงับคุคลอื่น ปกป้องขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่ำนจำกกำรถูกน ำไปใชใ้นทำงท่ีผิดและรักษำขอ้มูลดงักล่ำวให้ปลอดภยัตำมมำตรฐำนสำกล บริษทัจึงไดจ้ดัท ำนโยบำย
ควำมเป็นส่วนตวั (“นโยบำย”) ฉบบัน้ีขึ้นดงัมีขอ้ควำมต่อไปน้ี 
 
1. ค านิยาม 

ในนโยบำยฉบบัน้ี ค  ำหรือขอ้ควำมสำมำรถนิยำมไดด้งัน้ี 

กฎหมำยคุ้มครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล 

พระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และท่ีจะมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม รวมถึงกฎ ระเบียบ และ
ค ำส่ังท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท ำให้สำมำรถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูล
ของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพำะ 

คู่สัญญำ คู่คำ้ ผูร่้วมงำน ซัพพลำยเออร์ หรือบุคคลอื่นใดท่ีท ำสัญญำกบับริษทั ซ่ึงเป็นพนัธมิตรของบริษทั หรือ
ท ำงำนร่วมกบับริษทั  

เจ้ำหน้ำท่ีคุ ้มครอง          
ขอ้มูลส่วนบุคคล 

เจำ้หน้ำท่ีซ่ึงไดรั้บกำรแต่งตั้งโดยผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือให้ท ำหน้ำท่ีเป็นเจำ้หน้ำท่ีคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล ตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

บริษทั บริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) บริษทั เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จ ำกดัและ บริษทัไดเ้งิน 
ดอทคอม จ ำกดั 

บุคคลภำยนอก บุคคลภำยนอกบริษทัซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดำ และมีควำมสัมพนัธ์โดยตรงหรือโดยออ้มกบับริษทั รวมถึง
กำรใชบ้ริกำรเวบ็ไซตห์รือผลิตภณัฑ์ หรือบริกำรอื่น ๆ ของบริษทั โดยบุคคลภำยนอกส ำหรับบริษทัไดแ้ก่ 
เจำ้หนำ้ท่ีหน่วยงำนรำชกำรหรือเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง ผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมของบริษทั ท่ีปรึกษำของบริษทั ผูเ้ขำ้
เยี่ยมชมเวบ็ไซตข์องบริษทั ผูติ้ดต่อ หรือบุคคลภำยนอกอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วน
บุคคล 

บริษทัซ่ึงมีอ ำนำจตดัสินใจเก่ียวกบักำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น ๆ ซ่ึงบริษทัได้
ขอ้มูลส่วนบุคคลจำกบุคคลภำยนอก  ผูรั้บเหมำ หรือคู่สัญญำ หรือตอ้งท ำหรือปฏิบติัตำมสัญญำกบับุคคล
ดงักล่ำว 

ผูป้ระมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคล 

บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตำมค ำส่ัง
หรือในนำมผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

เวบ็ไซต ์ เวบ็ไซต ์ซ่ึงบริษทัเป็นเจำ้ของหรือให้บริกำรแลว้แต่กรณี 
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2.  บททั่วไป 

   นโยบำยฉบบัน้ีจดัท ำขึ้นเพ่ือแจง้รำยละเอียดและวิธีกำรคุม้ครองและจดักำรขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลภำยนอก  ผูรั้บเหมำ หรือ
คู่สัญญำของบริษทั โดยบริษทัอำจด ำเนินกำรปรับปรุงหรือแกไ้ขนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัน้ีไม่ว่ำบำงส่วนหรือทั้งหมดเป็นคร้ังครำว 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวทำงกำรด ำเนินงำนของบริษทัและหลกัเกณฑ์ของกฎหมำยท่ีอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไป ดงันั้น ท่ำนจึงควร
ติดตำมรำยละเอียดนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัท่ีก ำหนดน้ีอยู่เสมอ อย่ำงไรก็ดี บริษทัจะเผยแพร่กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยควำมเป็น
ส่วนตวัในหนำ้เวบ็ไซต ์และในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงในสำระส ำคญั บริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ  

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

   บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อน ำไปใชส้ ำหรับกำรด ำเนินงำนของบริษทั และบริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูล
ส่วนบุคคลอยำ่งจ ำกดัและเป็นไปเพียงเท่ำท่ีจ ำเป็นตำมวตัถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลและตำม 
บทบญัญติัของกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ยวิธีดงัต่อไปน้ี 

ประเภทของขอ้มูลส่วนบคุคลท่ีบริษทัมีกำรจดัเก็บ 

3.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนท่ีถูกเก็บรวบรวมและประมวลผลภำยใต้นโยบำยฉบบัน้ี ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่ำนให้
ไวก้ับบริษทัโดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัได้รับมำจำกบุคคลภำยนอกหรือบริษทัได้รับมำจำกแหล่งท่ีมำอื่น 
สำมำรถแบ่งประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคล ไดด้งัน้ี 
3.1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไปท่ีบริษทัจดัเก็บ เช่น 

(1) ขอ้มูลส่วนตวั เช่น ช่ือ นำมสกุล วนั/เดือน/ปีเกิด อำยุ เพศ รูปถ่ำย ลำยมือช่ือ สถำนท่ีท ำงำน ต ำแหน่งงำน

ประวติักำรศึกษำ ขอ้มูลกำรท ำงำน ประวติักำรฝึกอบรม ขอ้มูลผลงำนต่ำงๆ  ขอ้มูลตำมส ำเนำเอกสำรท่ีออก

โดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ส ำเนำบตัรประชำชน ส ำเนำหนงัสือเดินทำง ส ำเนำทะเบียนบำ้น เป็นตน้ 

(2) ข้อมูลกำรติดต่อ เช่น ท่ีอยู่ หมำยเลขโทรศพัท์ อีเมล ข้อมูลผูท่ี้สำมำรถติดต่อได้ และข้อมูลอื่นท่ีบริษทั

สำมำรถติดต่อได ้เป็นตน้ 

(3) ขอ้มูลทำงกำรเงิน เช่น ขอ้มูลตำมส ำเนำสมุดบญัชีธนำคำร เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี 

(4) ขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบเป็นหลกัฐำน หรือในกำรท ำธุรกรรมต่ำง ๆ เช่น ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีปรำกฏในส ำเนำบตัร

ประชำชน ส ำเนำหนังสือเดินทำง ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือนำมสกุล ส ำเนำทะเบียนบำ้น ส ำเนำใบอนุญำตขบัขี่ 

ส ำเนำใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ เลขทะเบียนรถยนต์ ส ำเนำโฉนดท่ีดิน ส ำเนำหนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำ

หนังสือรับรองบริษทั ใบแจง้หน้ี ใบเสร็จรับเงิน ใบส ำคญัจ่ำย และส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพหรือ

ธุรกิจ เป็นตน้ 

(5) ข้อมูลด้ำนเทคโนโลยี เช่น ข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ (Log) หมำยเลขประจ ำเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (IP 

Address) ข้อมูลต ำแหน่งท่ีตั้ งทำงภูมิศำสตร์ (Location) โดยใช้เทคโนโลยีระบุต ำแหน่ง ประเภทของ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้เปิดดูเว็บไซต์ (Browser) ข้อมูลบันทึกกำรเข้ำออกเว็บไซต์ ข้อมูลเว็บไซต์ท่ี

ผูใ้ชง้ำนเขำ้ถึงก่อนและหลงั (Referring Website) ขอ้มูลบนัทึกประวติักำรใชเ้วบ็ไซต ์ขอ้มูลบนัทึกกำรเขำ้สู่

ระบบ (Login Log) ข้อมูลรำยกำรกำรท ำธุรกรรม (Transaction Log) สถิติกำรเข้ำเว็บไซต์ เวลำท่ีเยี่ยมชม

เวบ็ไซต ์(Access Time)  ขอ้มูลท่ีถูกคน้หำหรือเขำ้ชม  ขอ้มูลกำรใชส่ื้อสังคมออนไลน์ (Social Media) กำรใช้
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ฟังก์ชันต่ำง ๆ ในเว็บไซต์ และข้อมูลท่ีบริษทัได้เก็บรวบรวมผ่ำนคุกก้ี (Cookie) หรือเทคโนโลยีอื่นท่ี

คลำ้ยกนั เป็นตน้ 

(6) บนัทึกภำพน่ิงและภำพเคล่ือนไหวผ่ำนกลอ้งวงจรปิด (CCTV) บนัทึกเสียงกำรสนทนำ หรือขอ้มูลอื่น ๆ ท่ี

สำมำรถระบุตวัตนบุคคลได ้

3.1.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเป็นขอ้มูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ซ่ึงหมำยถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเป็นเร่ืองส่วนตวัโดยแท้

ของเจำ้ของขอ้มูล ตำมมำตรำ 26 แห่งพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เช่น ขอ้มูลชีวภำพ 

ขอ้มูลลำยพิมพน้ิ์วมือ ภำพสแกนใบหนำ้ (Face Scan / Face Recognition) ขอ้มูลศำสนำหรือหมู่เลือดตำมท่ีปรำกฏ

รวมอยู่ในส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน (หำกมี)  ขอ้มูลประวติัอำชญำกรรมรวมถึงควำมผิดท่ีถูกกล่ำวหำหรือ

ฟ้องร้องด ำเนินคดี ขอ้มูลสุขภำพ ขอ้มูลเช้ือชำติ เป็นตน้ ทั้งน้ี บริษทัไม่มีนโยบำยจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเป็น

ขอ้มูลอ่อนไหวของท่ำน เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษทัไดรั้บควำมยินยอมโดยชัดแจ้งจำกท่ำน หรือกรณีอื่นใดตำมท่ี

กฎหมำยก ำหนด 

3.2 ในกรณีกำรท ำธุรกรรมหรือกำรท ำสัญญำ หำกท่ำนไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคล หรือให้ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่เป็น

ปัจจุบนัแก่บริษทัอำจส่งผลกระทบต่อท่ำนท่ีอำจไม่สำมำรถท ำธุรกรรมกบับริษทั หรืออำจไม่ไดรั้บควำมสะดวกหรือไม่

ไดรั้บกำรปฏิบติัตำมสัญญำท่ีมีอยูก่บับริษทั และอำจท ำให้ท่ำนไดรั้บควำมเสียหำยหรือเสียโอกำส และอำจส่งผลกระทบต่อ

กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยใดๆ ท่ีท่ำนหรือบริษทัตอ้งปฏิบติัตำม 

3.3 แหล่งท่ีมำของขอ้มูลส่วนบุคคล 

แหล่งท่ีมำของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัมีกำรเก็บรวบรวมและไดรั้บขอ้มูล มีดงัน้ี 

(1) บริษทัไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจำกท่ำนโดยตรง เช่น เม่ือท่ำนกรอกแบบฟอร์มต่ำง ๆ โดยผ่ำนเว็บไซต์บริษทั หรือ

ช่องทำงอื่นท่ีบริษทัจดัเตรียมไว ้เม่ือท่ำนเขำ้ท ำสัญญำกบับริษทั เม่ือท่ำนส่งมอบเอกสำรและส ำเนำเอกสำรต่ำง ๆ ซ่ึงมี

ขอ้มูลส่วนบุคคลปรำกฏอยูม่ำให้กบับริษทั หรือเม่ือท่ำนสอบถำมขอ้มูล ให้ควำมเห็น หรือค ำติชม หรือส่งขอ้ร้องเรียน

ต่อบริษทัทำงโทรศพัท ์อีเมล โทรสำร ทำงไปรษณีย ์ขอ้มูลกำรใชง้ำนเวบ็ไซตห์รือแอพพลิเคชัน่ของบริษทั กำรใชค้กุก้ี 

(Cookies) ท่ีอยูไ่อพี เป็นตน้ 

(2) บริษทัไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจำกบุคคลภำยนอกหรือจำกแหล่งท่ีมำอื่น เช่น หน่วยงำนรำชกำร เว็บไซต์กรมพฒันำ

ธุรกิจกำรคำ้ เวบ็ไซตก์รมสรรพำกร เวบ็ไซตอ์ื่น ๆ เป็นตน้ 

4.  วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษทัจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเท่ำท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัเท่ำนั้น ทั้งน้ี บริษทัอำจมีวตัถุประสงคใ์นกำร
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีแตกต่ำงกนัไปตำมแต่กรณี ดงัน้ี   

4.1   บริษทัเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลในวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
(1) เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรจดัท ำและกำรบริหำรจดักำรสัญญำระหว่ำงบริษทั กบัคู่สัญญำใด ๆ รวมถึงกำรด ำเนินกำร

ของบริษทัให้เป็นไปตำมสัญญำ  
(2) เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง หรือกำรลงทะเบียนคู่สัญญำรำยใหม่ หรือบุคคลอื่นใดท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึง

กนั ตลอดจนกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอต่ำง ๆ ขอคู่สัญญำ หรือบุคคลอื่นใดท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 
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(3) เพ่ือบนัทึกกำรตั้งเจำ้หน้ีของบริษทั กำรออกใบแจง้หน้ี กำรออกใบก ำกบัภำษี กำรท ำเครดิตบูโรของบริษทั กำรท ำ
กำรเบิกจ่ำยเงิน รวมถึงกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินต่ำง ๆ และกำรด ำเนินกำรทำงบญัชีของบริษทั 

(4) เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรยืนยนัหรือระบตุวัตนของทำ่น กรณีเขำ้ใชง้ำนบริกำรต่ำง ๆ กำรท ำสัญญำ กำรปฏิบติัหนำ้ท่ี
ตำมสัญญำ เพ่ือให้มัน่ใจว่ำกำรให้บริกำรต่ำง ๆ ดงักล่ำว รวมถึงกำรส่ือสำรทั้งหมดของบริษทัมีควำมปลอดภยัและ
เป็นควำมลบั 

(5) เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรติดต่อส่ือสำรหรือประสำนงำนในกำรด ำเนินงำนหรือภำรกิจของบริษทักบับุคคลภำยนอก  
ผูรั้บเหมำ หรือคู่สัญญำ  

(6) เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนของบริษทั และค ำส่ังโดยชอบด้วย
กฎหมำยของหน่วยงำนของรัฐและเจำ้หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กำรจดทะเบียนทำงธุรกิจต่ำง ๆ ต่อ กรมพฒันำธุรกิจ
กำรคำ้ กำรแจง้ขึ้นทะเบียนบุคลำกรหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตำมกฎหมำย กำรจดัท ำรำยงำนภำษีย่ืนต่อกรมสรรพำกร 
กำรตรวจสอบทำงบัญชีโดยผูส้อบบัญชี กำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั เป็นตน้ 

(7) เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรประชำสัมพนัธ์ขอ้มูล ข่ำวสำร กิจกรรมของบริษทั เช่น กำรอบรม กำรจดัประชุม กำร
สัมมนำ โครงกำรของบริษทั กำรจดักิจกรรมสร้ำงควำมสัมพนัธ์ กำรจดักิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตน้ 

(8) เพื่อจดัท ำฐำนขอ้มูลผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรม ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร ผูเ้ขำ้ร่วมประชุม ผูเ้ขำ้ร่วมอบรม หรือผูเ้ขำ้ร่วมสัมมำของ
บริษทั รวมถึงกำรวิเครำะห์ขอ้มูลและส ำรวจพฤติกรรมของบุคคลดงักล่ำว 

(9) เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรดำ้นสุขภำพ อำชีวอนำมยั และควำมปลอดภยัของผูรั้บเหมำ กำรจดัให้มีกำร
ตรวจสุขภำพประจ ำปี ทั้งกำรตรวจสุขภำพทัว่ไปและกำรตรวจสุขภำพอำชีวอนำมยั (กำรตรวจสุขภำพตำมปัจจยั
เส่ียง) กำรท ำประกนัสุขภำพ และกำรประเมินควำมพร้อมดำ้นสุขภำพ รวมถึงใชเ้ป็นขอ้มูลส ำหรับกำรรำยงำน กำร
สอบสวน กำรวิเครำะห์หำสำเหตุหรือพฒันำกำรบริหำรจดักำรดำ้นสุขภำพเชิงป้องกนั (Preventive Health) และ
ก ำหนดมำตรกำรในกำรแกไ้ขป้องกนัอุบติักำรณ์ต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 

(10) เพื่อป้องกนัดำ้นสุขภำพจำกโรคติดต่ออนัตรำยท่ีอำจแพร่เขำ้มำภำยในบริษทั โดยกำรคดักรองบุคคลท่ีเขำ้และออก
ในสถำนท่ี รวมถึงกำรติดตำมและจดัให้มีกำรรำยงำนกำรเดินทำงท่ีอำจจะก่อให้เกิดควำมเส่ียงในกำรแพร่กระจำย
ของโรคได ้

(11) เพื่อกำรตรวจสอบและกำรรักษำควำมปลอดภยัภำยในบริเวณอำคำรหรือสถำนท่ีของบริษทั และกำรประเมินควำม
เส่ียงดำ้นควำมปลอดภยั รวมถึงกำรเขำ้และออกเพื่อปฏิบติังำนในสถำนท่ีของบริษทั กำรแลกบตัรเขำ้ออกอำคำร
หรือสถำนท่ีของบริษทั และกำรบนัทึกขอ้มูลกำรเขำ้ออกสถำนท่ีของบริษทั และกำรบนัทึกภำพภำยในอำคำรหรือ
บริษทั หรือบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบดว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

(12) เพ่ือกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบติัตำมหรือกำรใชสิ้ทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึ้นต่อสู้
สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรด ำเนินคดีต่ำง ๆ ตลอดจนกำรด ำเนินกำรเพื่อบงัคบัคดีตำมกฎหมำย เช่น กำร
สอบสวนและ/หรือกำรไต่สวนโดยเจำ้หนำ้ท่ีรัฐ กำรเตรียมคดี กำรด ำเนินคดี และ/หรือกำรต่อสู้คดีในชั้นศำล เป็น
ตน้ 

(13) เพื่อกำรตรวจสอบหรือตรวจประเมินภำยในของบริษทัให้เป็นไปตำมมำตรฐำนในกำรด ำเนินงำนและให้เป็นไป
ตำมขอ้ก ำหนดหรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

(14) เพื่อกำรบริหำรจดักำรขอ้มูลภำยในบริษทัและกำรเฝ้ำระวงัดำ้นควำมมัน่คงปลอดภยัในระบบของบริษทั 
(15) เพื่อด ำเนินกำรให้ไดม้ำซ่ึงใบอนุญำตท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำน และตรวจสอบใบอนุญำตดงักล่ำว 
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4.2   บริษทัจะไม่เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนนอกเหนือจำกวตัถุประสงคท่ี์บริษทัไดแ้จง้ไว ้

เวน้แต่   

(1) เป็นกรณีเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงคใ์หม่ โดยบริษทัไดแ้จง้วตัถุประสงค์
ใหมด่งักล่ำวให้ท่ำนทรำบ และบริษทัไดรั้บควำมยินยอมจำกท่ำนแลว้  

 (2) เป็นกรณีท่ีกฎหมำยก ำหนดและบริษทัสำมำรถด ำเนินกำรได ้

5.  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1 บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนภำยใตห้ลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมำยก ำหนดและตำมวตัถุประสงคท่ี์ไดมี้กำรแจง้ไวแ้ก่

บุคคลหรือหน่วยงำน ดงัน้ี 

(1)  ผูใ้ห้บริกำร และผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัมอบหมำยหรือว่ำจำ้งให้ท ำหน้ำท่ีบริหำรจดักำร/ประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่บริษทั ในกำรให้บริกำรต่ำง ๆ เช่น กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรบุคคล กำรให้บริกำรดำ้นควำม

ปลอดภยั กำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรตรวจสอบทำงบัญชี หรือบริกำรอื่นใด ท่ีเก่ียวข้องกับกำร

ด ำเนินงำนของบริษทั หรือบริกำรท่ีอำจเป็นประโยชน์ต่อท่ำน 

(2) ท่ีปรึกษำของบริษทั ท่ีปรึกษำกฎหมำย ทนำยควำม ผูต้รวจสอบบญัชี ผูต้รวจประเมินภำยนอก วิทยำกร หรือผูเ้ช่ียวชำญ

อ่ืนใดทั้งภำยในและภำยนอกของบริษทั เป็นตน้ 

(3) หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนก ำกบัดูแล องคก์รอิสระ หรือหน่วยงำนอื่นตำมท่ีมีอ ำนำจตำมกฎหมำย รวมถึงเจำ้พนกังำน

หรือหน่วยงำนท่ีมีหนำ้ท่ีหรือใชอ้ ำนำจตำมกฎหมำย เช่น บริษทัคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร ส ำนกังบประมำณ 

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจยัและนวตักรรม ศำล ต ำรวจ กรมสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำน กรมพฒันำ

ฝีมือแรงงำน ส ำนกัพฒันำสังคมและควำมมัน่คงของมนุษย ์กรมส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวิตคนพิกำร กรมสรรพำกร 

บริษทัประกนัสังคม กรมกำรขนส่ง  กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่ง

ประเทศไทย บริษทัตรวจคนเขำ้เมือง บริษทัคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัต ำรวจแห่งชำติ บริษทั

อยักำรสูงสุด ศำล และกรมบงัคบัคดี เป็นตน้ 

(4) คู่คำ้ ผูรั้บเหมำ คู่สัญญำของบริษทั ท่ีท่ำนเป็นผูติ้ดต่อส่ือสำรหรือเก่ียวขอ้งกบัหนำ้ท่ีหรือต ำแหน่งของท่ำน หรือบุคคล

อื่นใดท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 

(5) ธนำคำร สถำบนักำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

(6) บริษทัประกนั หรือโรงพยำบำลส ำหรับกำรด ำเนินงำนใด ๆ ของบริษทั 

(7) บุคคลหรือหน่วยงำนอ่ืนใดท่ีท่ำนให้ควำมยินยอมให้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อบุคคลหรือหน่วยงำนนั้น ๆ 

(8) คณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

5.2 บริษทัอำจมีกำรส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปต่ำงประเทศ โดยหำกเป็นกรณีท่ีบริษทัตอ้งขอควำมยินยอมจำก

ท่ำนส ำหรับกำรส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงัต่ำงประเทศ บริษทัจะด ำเนินกำรขอควำมยินยอมจำกท่ำนก่อน 

และบริษทัจะด ำเนินกำรตรวจสอบว่ำประเทศปลำยทำง องคก์ำรระหว่ำงประเทศ หรือผูรั้บขอ้มูลในต่ำงประเทศมีมำตรฐำน

กำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอและเป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์กฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนด  
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6.  ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

          บริษทัจะจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไวใ้นระยะเวลำเท่ำท่ีจ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบติัตำมวตัถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้ต่อท่ำนหรือตำม
วตัถุประสงคท่ี์ก ำหนดไวใ้นนโยบำยฉบบัน้ี โดยในกรณีท่ีท่ำนยุติควำมสัมพนัธ์หรือส้ินสุดสัญญำกบับริษทั หรือไม่มีกำรใชบ้ริกำร
หรือกำรท ำธุรกรรมบริษทัแลว้ บริษทัจะจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไวต้ำมระยะเวลำท่ีก ำหนดหลงัจำกนั้น หรือจดัเก็บตำม
ระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด หรือตำมอำยคุวำม หรือเพ่ือกำรใชสิ้ทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย ทั้งน้ี เม่ือส้ินสุดระยะเวลำกำรจดัเก็บขอ้มูล
ส่วนบุคคลดงักล่ำว บริษทัจะด ำเนินกำรลบ หรือท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคล หรือท ำให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถระบุตวั
บุคคลท่ีเป็นเจำ้ของขอ้มูลได ้ทั้งน้ี ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตำมนโยบำยกำรจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล 
(Data Retention Policy) ของบริษทั ซ่ึงบริษทัอำจเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนนำนกว่ำท่ีก ำหนดได้ในกรณีท่ีเป็นไปตำมท่ี
กฎหมำยก ำหนด   

7.  สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

7.1 ในกรณีท่ีท่ำนประสงคจ์ะทรำบหรือขอรับส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตนซ่ึงอยู่ในควำมรับผิดชอบของบริษทั หรือ

ขอให้บริษทัเปิดเผยกำรไดม้ำซ่ึงขอ้มูลท่ีท่ำนไม่ไดใ้ห้ควำมยินยอม ท่ำนสำมำรถมีค ำร้องขอตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีบริษทั

ก ำหนด 

7.2 ในกรณีท่ีท่ำนเห็นว่ำขอ้มูลส่วนบุคคลใดท่ีเก่ียวกบัตนไม่ถูกตอ้ง ไม่เป็นปัจจุบนั ไม่สมบูรณ์ หรืออำจก่อให้เกิดควำมเขำ้ใจ

ผิด ท่ำนสำมำรถขอให้บริษทัด ำเนินกำรแกไ้ขเพ่ือให้ขอ้มูลถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนัสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดควำมเขำ้ใจผิดได ้โดยท ำ

ค ำร้องขอต่อบริษทัตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีบริษทัก ำหนด ในกรณีท่ีบริษทัไม่ด ำเนินกำรตำมค ำร้องขอของทำ่น บริษทัจะจดัท ำ

บนัทึกค ำร้องขอของท่ำน พร้อมดว้ยเหตุผลไวเ้ป็นหลกัฐำนเพื่อให้ท่ำนสำมำรถตรวจสอบได ้

7.3 ท่ำนมีสิทธิขอเพิกถอนควำมยินยอมท่ีให้บริษทัเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเม่ือใดก็ได ้เวน้

แต่กำรเพิกถอนควำมยินยอมจะมีขอ้จ ำกดัโดยกฎหมำยหรือสัญญำท่ีให้ประโยชน์แก่ท่ำน เช่น ท่ำนยงัมีสัญญำกบับริษทั หรือท่ำน

ยงัมีภำระหน้ีหรือภำระผูกพนัตำมกฎหมำยอยู่กบับริษทั เป็นตน้ ทั้งน้ี กำรเพิกถอนควำมยินยอมดงักล่ำวอำจท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถ

รับบริกำรหรือท ำธุรกรรมกบับริษทัได ้หรืออำจท ำให้บริกำรท่ีจะไดรั้บจำกบริษทัไม่มีประสิทธิภำพเท่ำท่ีควร 

7.4 ท่ำนมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตนจำกบริษทัได ้ในกรณีท่ีบริษทัไดท้  ำให้ขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นอยูใ่นรูปแบบท่ี

สำมำรถอ่ำน หรือ ใช้งำนโดยทัว่ไปไดด้ว้ยเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ท่ีท ำงำนไดโ้ดยอตัโนมติัและสำมำรถใช้หรือเปิดเผยไดด้ว้ย

วิธีกำรอตัโนมติั รวมทั้งท่ำนมีสิทธิขอให้บริษทัส่งหรือโอนขอ้มูลในรูปแบบดงักล่ำวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่น เม่ือ

สำมำรถท ำไดด้ว้ยวิธีกำรอตัโนมติั หรือขอรับขอ้มูลท่ีบริษทัส่งหรือโอนขอ้มูลในรูปแบบดงักล่ำวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล

อื่นโดยตรง เวน้แต่สภำพทำงเทคนิคไม่สำมำรถท ำได ้

7.5 ท่ำนมีสิทธิคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตนเม่ือใดก็ได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีท่ีเป็นขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดด้ว้ยเหตุจ ำเป็นเพื่อกำรด ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะของบริษทั หรือ 
เหตุจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษทั เวน้แต่ บริษทัแสดงให้เห็นถึงเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมำย
ท่ีส ำคญัย่ิงกว่ำ หรือ เป็นไปเพ่ือก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบติัตำม หรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องตำม
กฎหมำย หรือกำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย  

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

วิทยำศำสตร์ ประวติัศำสตร์ หรือสถิติ เวน้แต่กำรจ ำเป็นเพื่อกำรด ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะของบริษทั 

7.6 ท่ำนมีสิทธิขอให้บริษทัลบ หรือ ท ำลำย หรือ ท ำให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจำ้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี    

(1) เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลหมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรักษำไวต้ำมวตัถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย 
(2) เม่ือท่ำนถอนควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และบริษทัไม่มีอ ำนำจตำม

กฎหมำยท่ีจะเก็บรวบรวม ใช ้หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นไดต้่อไป  
(3) เม่ือท่ำนคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตำมขอ้ 7.5 (1) และบริษทัไม่อำจปฏิเสธค ำขอ

คดัคำ้น หรือเป็นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบักำรตลำดแบบตรง 
(4) เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลไดถู้กเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย  

7.7 ท่ำนมีสิทธิขอให้บริษทัระงบักำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคลได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี   

(1) เม่ือบริษทัอยู่ในระหว่ำงกำรตรวจสอบตำมท่ีท่ำนร้องขอให้ด ำเนินกำรให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนถูกตอ้ง เป็น
ปัจจุบนั สมบูรณ์ หรือไม่ก่อให้เกิดควำมเขำ้ใจผิด  

(2) เม่ือเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีตอ้งลบหรือท ำลำย เพรำะเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีถูกเก็บรวบรวม ใช ้หรือ เปิดเผยโดย
ไม่ชอบดว้ยกฎหมำย แต่ท่ำนขอให้ระงบักำรใชแ้ทน  

(3) เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลหมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรักษำไวต้ำมวตัถุประสงคก์ำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล แต่
ท่ำนมีควำมจ ำเป็นตอ้งขอให้เก็บรักษำไวเ้พ่ือใช้ในกำรก่อตั้งสิทธิตำมกฎหมำย กำรปฏิบติัตำม หรือกำรใชสิ้ทธิ
เรียกร้องตำมกฎหมำย หรือ กำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย  

(4) เม่ือบริษทัอยู่ในระหว่ำงกำรพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมำยท่ีส ำคญัย่ิงกว่ำ หรือกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง

ตำมกฎหมำย กำรปฏิบติัตำม หรือกำรใชสิ้ทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย 

ในกรณีท่ีท่ำนใชสิ้ทธิคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือ เปิดเผยขอ้มูล   

7.8 ท่ำนมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมกำรผูเ้ช่ียวชำญตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีท่ีบริษทัหรือผู ้
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจำ้งหรือผูรั้บจำ้งของบริษทัหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบติัตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หรือประกำศท่ีออกตำมกฎหมำยดงักล่ำว ไดท่ี้ 

  บริษทัคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

  ชั้ น  7  อ ำ ค ำ ร รั ฐ ป ร ะ ศ ำ สน ภั ก ดี  ศู น ย์ ร ำ ช ก ำ ร เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ  8 0  พ ร ร ษ ำ  ถ น น แ จ้ ง วัฒ น ะ  
  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210 

 ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำค ำร้องขอใช้สิทธิดงักล่ำวและด ำเนินกำรตำมท่ีกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลก ำหนด 

8. มาตรการความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

    บริษทัให้ควำมส ำคญักบัควำมปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงเคร่งครัด  ดงันั้นบริษทัจึงมีมำตรกำรรักษำควำม
ปลอดภยั รวมถึงมีระบบเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีปลอดภยัและเหมำะสม เพื่อป้องกนัไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคล
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ของท่ำนสูญหำย ถูกใชใ้นทำงท่ีไม่ชอบ เขำ้ถึง เปล่ียนแปลง หรือเปิดเผยโดยไม่ไดรั้บอนุญำต  ทั้งน้ี บริษทัจะจ ำกดักำรเขำ้ถึงขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่ำนเฉพำะบุคคลท่ีไดรั้บอนุญำตให้เขำ้ถึงขอ้มูลเท่ำนั้น โดยบุคคลเหล่ำน้ีจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน
ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีบริษทัก ำหนดเท่ำนั้น 

 บริษทัจะจดัให้มีมำตรกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงครอบคลุมถึงมำตรกำรป้องกนัด้ำนกำรบริหำร
จดักำร มำตรกำรป้องกนัดำ้นเทคนิค และมำตรกำรป้องกนัทำงกำยภำพในเร่ืองกำรเขำ้ถึงหรือควบคุมกำรใชง้ำนขอ้มูลส่วนบุคคล อนั
ประกอบไปดว้ยกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี เป็นอยำ่งนอ้ย 

(1) กำรควบคุมกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในกำรจดัเก็บและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยค ำนึงถึงกำรใชง้ำนและ
ควำมมัน่คงปลอดภยั 

(2) กำรก ำหนดเก่ียวกบักำรอนุญำตหรือก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล 
(3) กำรบริหำรจดักำรกำรเขำ้ถึงของผูใ้ชง้ำนเพื่อควบคุมกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลเฉพำะผูท่ี้ไดรั้บอนุญำตแลว้ 
(4) กำรก ำหนดหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของผูใ้ชง้ำนเพื่อป้องกนักำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดรั้บอนุญำต กำรเปิดเผย 

หรือกำรลกัลอบท ำส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคล หรือกำรลกัขโมยอุปกรณ์จดัเก็บหรือขอ้มูลส่วนบุคคล และ 
(5) กำรจดัให้มีวิธีกำรเพื่อให้สำมำรถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบักำรเขำ้ถึง เปล่ียนแปลง ลบ หรือถ่ำยโอนขอ้มูลส่วนบุคคล ให้

สอดคลอ้งเหมำะสมกบัวิธีกำรและส่ือท่ีใชใ้นกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

อน่ึง บริษทัจะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลตำมวตัถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้แก่ท่ำนผูเ้ป็นเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และให้เป็นไปตำมท่ี
กฎหมำยก ำหนด และในกรณีท่ีบริษทัจะว่ำจำ้งบริษทับุคคลภำยนอกให้ด ำเนินกำรเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของทำ่น บริษทัจะคดัเลือก
บริษทัท่ีมีระบบกำรคุม้ครองขอ้มูลท่ีไดม้ำตรฐำนและจดัท ำขอ้ตกลงท่ีเก่ียวกบักำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตำมนโยบำย
เช่นเดียวกนั 

ในกรณีท่ีมีเหตุละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเกิดขึ้น บริษทัจะแจง้ให้บริษทัคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่
ชกัชำ้ภำยใน 72 ชัว่โมง นบัแต่ทรำบเหตุเท่ำท่ีสำมำรถกระท ำได ้เวน้แต่กำรละเมิดดงักล่ำวไม่มีควำมเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภำพของท่ำน ในกรณีท่ีกำรละเมิดมีควำมเส่ียงสูงท่ีจะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพของท่ำน บริษทัจะแจง้เหตุกำรณ์ละเมิดให้
ท่ำนทรำบพร้อมกบัแนวทำงกำรเยียวยำโดยไม่ชกัชำ้ 

9.  การเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก 

  เวบ็ไซต์ของบริษทัอำจมีลิงก์เช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซต์ของบุคคลภำยนอก ซ่ึงบุคคลภำยนอกเหล่ำนั้นอำจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วน
บุคคลบำงอยำ่งเก่ียวกบักำรใชบ้ริกำรของท่ำน โดยบริษทัไม่สำมำรถรับผิดชอบในควำมปลอดภยัหรือควำมเป็นส่วนตวัของขอ้มลูใด ๆ 
ของท่ำนท่ีเก็บรวบรวมโดยเวบ็ไซตข์องบุคคลภำยนอกดงักล่ำว ท่ำนควรใชค้วำมระมดัระวงัและตรวจสอบนโยบำยควำมเป็นส่วนตวั
ของเวบ็ไซต ์ผลิตภณัฑ ์และบริกำรของบุคคลภำยนอกเหล่ำนั้นดว้ย 

10.  การทบทวนนโยบาย 

นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัน้ีมีผลใชบ้งัคบักบัขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งหมดท่ีบริษทัเป็นผูเ้ก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย และท่ำนตกลงให้
บริษทัมีสิทธิในกำรเก็บรวบรวม และน ำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนท่ีบริษทัไดเ้ก็บรวบรวมไวแ้ลว้ (หำกมี)  ตลอดจนขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่ำนท่ีบริษทัเก็บรวบรวมในปัจจุบนั และท่ีจะไดเ้ก็บรวมรวมในอนำคต ไปใช ้หรือเปิดเผยแก่บุคคลอ่ืนภำยในขอบเขตตำมท่ีระบุ
ไวใ้นนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัน้ี 
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บริษทัและหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งจะทบทวนนโยบำยฉบบัน้ี อย่ำงน้อยปีละหน่ึงคร้ัง คณะกรรมกำรของบริษทัจะน ำนโยบำยฉบบั
ปรับปรุงมำใชต้ำมควำมจ ำเป็นหรือตำมควำมเหมำะสม  

11. กฎหมายท่ีใช้บังคับและเขตอ านาจศาล 

  นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัน้ีอยู่ภำยใตก้ำรบงัคบัและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และให้ศำลไทยเป็นผูมี้อ  ำนำจในกำรพิจำรณำขอ้
พิพำทใดท่ีอำจเกิดขึ้น 

12. ช่องทางการติดต่อ 

 หำกท่ำนประสงคจ์ะติดตอ่ หรือมีขอ้สงสัย หรือตอ้งกำรสอบถำมขอ้มูลเก่ียวกบัรำยละเอียดกำรเก็บรวบรวม  ใช ้และ/หรือเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของท่ำนนโยบำยฉบบัน้ี หรือตอ้งกำรยกเลิกกำรให้ควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล หรือกรณีท่ีพบว่ำมีกำรใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปในทำงท่ีไม่ชอบ ท่ำนสำมำรถติดต่อบริษทัทำง
ช่องทำงดงัต่อไปน้ี  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล : 
(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 


