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POL-LEG-02.2
นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลด้ านทรัพยากรบุคคล
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ
เนื่องจำก บริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เคำรพและให้ควำมสำคัญในสิ ทธิ ควำมเป็ นส่ วนตัวและกำร
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล ซึ่ งในที่น้ ี คือพนักงำน ลูกจ้ำง หรื อผูส้ มัครงำนของบริ ษทั อันเป็ นสิ ทธิ ข้ นั
พื้นฐำนในควำมเป็ นส่ วนตัวของบุคคล โดยเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลย่อมมีควำมประสงค์ที่จะให้ขอ้ มูลของตนได้รับกำรดูแลให้มี
ควำมมัน่ คงปลอดภัย ประกอบกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลได้กำหนดหลักเกณฑ์หรื อมำตรกำรในกำรกำกับดูแล
กำรให้ควำมคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม กำรใช้ กำรเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล และสิ ทธิ ต่ำงๆ ของเจ้ำของ
ข้อมูลส่วนบุคคล บริ ษทั จึงได้จดั ทำนโยบำยฉบับนี้ข้ นึ เพื่อเป็ นหลักในกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ดังมี
ข้อควำมต่อไปนี้
1. คานิยาม
ในนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ คำหรื อข้อควำมสำมำรถนิยำมได้ดงั นี้
กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล

พระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่จะมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม
รวมถึงกฎ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สำมำรถระบุตวั บุคคลนั้นได้ไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้อม
ตำมพระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เจ้ำหน้ำที่คมุ้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้ำหน้ำที่ซ่ ึงได้รับกำรแต่งตั้งโดยผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ทำหน้ำที่เป็ น
เจ้ำหน้ำที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ตำมพระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562

บริ ษทั

บริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน) บริ ษทั เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด
และ บริ ษทั ได้เงิน ดอทคอม จำกัด

ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล

บริ ษทั ซึ่งมีอำนำจตัดสิ นใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน ลูกจ้ำง หรื อผูส้ มัคร
งำน หรื อต้องทำหรื อปฏิบตั ิตำมสัญญำกับบุคคลดังกล่ำว

ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล

บุคคลหรื อนิติบคุ คลซึ่งดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลตำมคำสัง่ หรื อในนำมผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

พันธมิตร

คู่คำ้ ซึ่งเป็ นพันธมิตรของบริ ษทั หรื อทำงำนร่ วมกับบริ ษทั ได้แก่
1. สถำบันพัฒนำบุคลำกรแห่งอนำคต
2. บริ ษทั ที.ไอ.ไอ จำกัด
3. บริ ษทั รัชโยธิน ไพรม์ เอสเตท จำกัด (สำนักงำนใหญ่)
4. บจก. ดำต้ำโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม
5. บริ ษทั อลิอนั ซ์ อยุธยำ ประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
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6. บริ ษทั ธนำบุตร จำกัด
7. บริ ษทั ฟิ นลิค จำกัด
8. สมำคมธุรกิจเช่ำซื้อไทย
9. สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ฯ
รวมถึง ผูใ้ ห้บริ กำรอื่นๆ ที่บริ ษทั จัดให้มำเพื่องำนบริ หำรงำนบุคคลอันจะได้ประกำศ
หรื อแจ้งให้พนักงำนทรำบต่อไปในอนำคต
เว็บไซต์

เว็บไซต์ ซึ่งบริ ษทั เป็ นเจ้ำของหรื อให้บริ กำรแล้วแต่กรณี

2. บททั่วไป
นโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัว นี้จดั ทำขึ้นเพื่อแจ้งรำยละเอียดและวิธีกำรคุม้ ครองและจัดกำรข้อมูลส่ วนบุคคลของ พนักงำน ลูกจ้ำง
หรื อผูส้ มัครงำนของบริ ษทั โดยบริ ษทั อำจดำเนิ นกำรปรับปรุ งหรื อแก้ไขนโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัวนี้ รวมถึงที่ได้กำหนดไว้โดย
เฉพำะเจำะจงอยู่ในส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของเว็บไซต์หรื อไม่ว่ำบำงส่ วนหรื อทั้งหมดเป็ นครั้งครำว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทำงและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมำยที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เจ้ำของข้อมูลจึงควรติดตำมนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวที่กำหนดไว้น้ ีอยูเ่ สมอ
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
3.1 กำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั จะใช้วิธีกำรที่ชอบด้วยกฎหมำยในกำรเก็บ รวบรวม ใช้
และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล โดยบริ ษทั จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลอย่ำงจำกัด และเป็ นไป
เพียงเท่ำที่จำเป็ นตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลและตำม บทบัญญัติของ
กฎหมำย
3.2 บริ ษทั อำจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลที่ได้ให้ไว้หรื อมีอยูก่ บั บริ ษทั หรื อที่บริ ษทั
ได้รับหรื อเข้ำถึงได้จำกแหล่งอื่นที่น่ำเชื่อถือ เช่น กระทรวงแรงงำน บริ ษทั ประกันสังคม กรมพัฒนำฝี มือแรงงำน พันธมิตร
เป็ นต้น
3.3 ในกรณี ที่เจ้ำของข้อมูลไม่ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล หรื อให้ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรื อไม่เป็ นปั จจุบนั แก่บริ ษทั อำจ
ส่ งผลกระทบต่อเจ้ำของข้อมูลที่อำจไม่สำมำรถทำธุ รกรรมกับ บริ ษทั หรื ออำจไม่ได้รับควำมสะดวกหรื อไม่ได้รับกำร
ปฏิบตั ิตำมสัญญำที่มีอยูก่ บั บริ ษทั และอำจทำให้เจ้ำของข้อมูลได้รับควำมเสี ยหำยหรื อเสี ยโอกำส และอำจส่ งผลกระทบต่อ
กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยใดๆ ที่เจ้ำของข้อมูลหรื อบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตำม
3.4 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผย แบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
(1) ข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ ไป เช่น
(ก) ข้อมูลแสดงตนของเจ้ำของข้อมูล (Identification Information) และข้อมูลกำรติดต่อกับเจ้ำของข้อมูล เช่น
รู ปภำพ ชื่ อและนำมสกุล เลขประจำตัวประชำชน ข้อมูลที่ปรำกฏในสำเนำบัตรประชำชน เลขที่หนังสื อ
เดินทำง เพศ วัน/เดือน/ปี เกิด อำยุ สถำนภำพ ที่อยู่ เลข laser ด้ำนหลังบัตรประชำชน อำชีพ สถำนที่ทำงำน
หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเลขโทรสำร อีเมลแอดเดรส (E-mail address)
(ข) ข้อมูลส่ วนตัวอื่น ๆ ของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น สถำนภำพทำงกำรสมรส ข้อมูลเกี่ยวกับ ครอบครัว
รำยละเอียดกำรติดต่อในกรณี ฉุกเฉินและผูร้ ับผลประโยชน์ ประวัติกำรศึกษำ สถำนภำพทำงทหำร
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(2)

(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับกำรทำงำน เช่น ตำแหน่งหรื อฐำนะ ตำแหน่งงำน แผนกงำน รำยละเอียดเกี่ยวกับสัญญำ ประวัติ
ส่วนตัว ประวัติกำรจ้ำงงำน
(ง) ข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนและผลประโยชน์ของเจ้ำของข้อมูล เช่น ข้อมูลค่ำจ้ำง เงินเดือน ค่ำตอบแทน และ
สิ ทธิประโยชน์หรื อสวัสดิกำรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
(จ) ข้อมูลบัญชีธนำคำรสำหรับกำรจ่ำยค่ำจ้ำง ผลตอบแทน เงินสวัสดิกำรต่ำง ๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
(ฉ) ข้อ มู ล เกี่ ยวกับกำรด ำเนิ นกำรทำงวิ นัย เช่ น กำรประพฤติ มิ ชอบหรื อพฤติ กรรมที่ ไ ม่ เหมำะสมในฐำนะ
พนักงำน
(ช) ประวัติกำรอบรมและกำรประเมินผล เช่น กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนและกำรพิจำรณำทบทวนผลกำร
ปฏิบตั ิงำน
ข้อมูลส่ วนบุคคลที่เป็ นข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ซึ่ งหมำยถึง ข้อมูลส่ วนบุคคลที่เป็ นเรื่ องส่ วนตัวโดยแท้
ของเจ้ำของข้อมูล ตำมมำตรำ 26 แห่ งพระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.2562 เช่น ข้อมูลชีวภำพ ข้อมูล
ลำยพิมพ์นิ้วมื อ ภำพสแกนใบหน้ำ (face scan / face recognition) ข้อมูลศำสนำตำมที่ ปรำกฏรวมอยู่ในสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชน (หำกมี) ข้อมูลประวัติอำชญำกรรมรวมถึงควำมผิดที่ถูกกล่ำวหำหรื อฟ้องร้องดำเนินคดี ข้อมูล
สุ ขภำพ ข้อมูลเชื้อชำติ เป็ นต้น
ทั้งนี้ บริ ษทั ไม่มีนโยบำยจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็ นข้อมูลอ่อนไหวของเจ้ำของข้อมูล เว้นแต่
(1) ในกรณี ที่บริ ษทั ได้รับควำมยินยอมโดยชัดแจ้งจำกเจ้ำของข้อมูล หรื อ
(2) กรณี อื่นใดตำมที่กฎหมำยกำหนด

3.5 ระยะเวลำในกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริ ษทั จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลไว้ในระยะเวลำเท่ำที่จำเป็ นเพื่อกำรปฏิบตั ิตำมวัตถุประสงค์ที่ได้
แจ้งต่อเจ้ำของข้อมูล หรื อตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบำยฉบับนี้ โดยในกรณี ที่เจ้ำของข้อมูลยุติควำมสัมพันธ์
หรื อสิ้ นสุ ดกำรจ้ำงกับบริ ษทั หรื อไม่มีกำรใช้บริ กำรหรื อกำรทำธุรกรรมบริ ษทั แล้ว บริ ษทั จะจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของ
เจ้ำของข้อมูลไว้ตำมระยะเวลำที่กำหนดหลังจำกนั้น หรื อจัดเก็บตำมระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด หรื อตำมอำยุควำม หรื อ
เพื่อกำรใช้สิทธิ เรี ยกร้องตำมกฎหมำย ทั้งนี้ เมื่อสิ้ นสุ ดระยะเวลำกำรจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่ำว บริ ษทั จะดำเนินกำร
ลบ หรื อทำลำยข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อทำให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั บุคคลที่เ ป็ นเจ้ำของข้อมูลได้
ทั้งนี้ ระยะเวลำในกำรเก็บรั กษำข้อมูลส่ วนบุคคลจะเป็ นไปตำมนโยบำยกำรจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคล (Data Retention
Policy) ของบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั อำจเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลนำนกว่ำที่กำหนดได้ในกรณี ที่เป็ นไปตำมที่
กฎหมำยกำหนด
4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูลและการดาเนินการเกี่ยวกับข้ อมูล
บริ ษทั อำจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
4.1 วัตถุประสงค์ที่บริ ษทั จำเป็ นต้องได้รับควำมยินยอม
บริ ษทั อำศัยควำมยินยอมของเจ้ำของข้อมูลในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
(1) กำรเก็บรวบรวม กำรใช้ และ/หรื อกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่ เป็ นข้อมูลอ่อนไหวของเจ้ำของข้อมูล เพื่อ
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
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(2)

(ก) เพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัยและเพื่อกำรยืนยันและพิสูจน์ตวั บุคคล กรณี กำรเข้ำและออกพื้นที่
(ข) เพื่อกำรยืนยันและพิสูจน์ตวั บุคคล เช่น กำรยืนยันตัวตนบุคคลโดยสำเนำบัตรประชำชน หรื อสำเนำหนังสื อ
เดินทำง ที่อำจปรำกฏข้อมูลศำสนำ หมู่เลือด และข้อมูลเชื้อชำติได้ เป็ นต้น
(ค) เพื่อกำรพิจำรณำรับรับเข้ำทำงำน รวมถึงกำรคัดกรองหรื อคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ำมำเป็ นพนักงำนภำยในบริ ษทั
(ง) เพื่อกำรดำเนิ นกำรจัดสวัสดิ กำรให้แก่ พนักงำน เช่ น กำรตรวจสุ ขภำพ กำรทำประกันสุ ขภำพ และ/หรื อ
ประกันชีวิต หรื อสวัสดิกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
ในกรณี ที่จำเป็ นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลไปยังประเทศที่อำจจะไม่มีระดับกำรคุม้ ครองข้อมูลที่
เพียงพอ ซึ่งกฎหมำยกำหนดให้ตอ้ งได้รับควำมยินยอม

4.2 วัตถุประสงค์ที่บริ ษทั อำจดำเนินกำรโดยอำศัยหลักเกณฑ์หรื อฐำนทำงกฎหมำยอื่น ๆ ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล
บริ ษทั อำจอำศัยหลักเกณฑ์หรื อฐำนทำงกฎหมำยดังต่อไปนี้ เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้ำของ
ข้อมูล ซึ่งได้แก่
(1)

เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ สำหรับกำรเข้ำทำสัญญำจ้ำงงำนหรื อกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำจ้ำงงำนกับ
เจ้ำของข้อมูล

(2)

เป็ นกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎหมำย

(3)

เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของบริ ษทั หรื อของบุคคลภำยนอก เพื่อให้สมดุลกับประโยชน์
และสิ ทธิและเสรี ภำพขั้นพื้นฐำนที่เกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล

(4)

เพื่อกำรป้องกันหรื อระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ ำงกำย หรื อสุ ขภำพของบุคคล และ

(5)

ประโยชน์สำธำรณะ สำหรับกำรดำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะ หรื อปฏิบตั ิหน้ำที่ในกำรใช้อำนำจรัฐ

ทั้งนี้ บริ ษทั จะอำศัยหลักเกณฑ์หรื อฐำนทำงกฎหมำยใน (1) ถึง (5) ข้ำงต้น เพื่อกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
กรณี ผสู ้ มัครงำน
หำกเจ้ำของข้อมูลคือผูส้ มัครงำน บริ ษทั จะอำศัยหลักเกณฑ์หรื อฐำนทำงกฎหมำยในข้อ 4.2 (1) ถึง (5) ข้ำงต้น
เพื่อกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
• กำรพิจำรณำรับสมัครงำน สัมภำษณ์ และคัดเลือกบุคคลเข้ำมำทำงำนเพื่อเป็ นพนักงำนตำมเกณฑ์ของบริ ษทั
รวมถึงกำรคัดเลือกในกรณี นกั ศึกษำฝึ กงำน
• กำรยืนยันตัวบุคคลและเพื่อกำรติดต่อ
• กำรกำหนดเงินเดือนหรื อค่ำตอบแทน และ อื่นๆ
• กำรติดต่อในกรณี ฉุกเฉินไปยังบุคคลที่เจ้ำของข้อมูลกำหนด
• วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่บริ ษทั ต้องกำรอย่ำงสมเหตุสมผล ตำมที่ระบุไว้ในใบสมัครงำนหรื อเอกสำรที่เกี่ยวข้องใด ๆ
กรณี พนักงำนหรื อลูกจ้ำงของบริ ษทั

POL-LEG-02.2
หำกเจ้ำของข้อมูลคือพนักงำนหรื อลูกจ้ำงของบริ ษทั บริ ษทั จะอำศัยหลักเกณฑ์หรื อฐำนทำงกฎหมำยในข้อ 4.2 (1)
ถึ ง (5) ข้ำ งต้น เพื่ อ กำรเก็ บ รวบรวม ใช้ และ/หรื อ เปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของเจ้ำ ของข้อ มู ล เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์
ดังต่อไปนี้
• กำรสรรหำบุคลำกร เช่น กำรตัดสิ นใจจ้ำงหรื อเปลี่ยนแปลงประเภทของกำรจ้ำงงำน โดยอำจมีกำรเปลี่ ยน
สถำนภำพของเจ้ำของข้อมูลจำกผูฝ้ ึ กงำน ลูกจ้ำงชัว่ ครำว หรื องำนนอกเวลำ เป็ นพนักงำนประจำ
• กำรบริ หำรจัดกำรภำยในองค์กร เช่น กำรจัดโครงสร้ำงอัตรำกำลัง กำรโอนย้ำย กำรเปลี่ยนหน้ำที่งำน กำรปรับ
ระดับพนักงำน กำรเกษียณอำยุ ฯลฯ
• กำรจัดให้มีกำรฝึ กอบรม และพัฒนำบุคลำกร เช่ น กำรจัดอบรมหลักสู ตรทั้งภำยในและภำยนอก กำรทำ
ทะเบียนกำรอบรมและกำรยื่นขอรับรองหลักสู ตรและค่ำใช้จ่ำยกำรฝึ กอบรมจำกหน่วยรำชกำร เป็ นต้น
• เพื่อดำเนินกำรให้ได้มำซึ่งใบอนุญำตที่จำเป็ นต่อกำรดำเนินงำน และตรวจสอบใบอนุญำตดังกล่ำว
• กำรจ่ำยเงินเดือน ค่ำตอบแทน และกำรให้ผลประโยชน์ต่ำง ๆ เช่น ค่ำจ้ำง อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน โบนัส และ
สวัสดิกำรต่ำงๆ
• กำรติดต่อสื่ อสำรและกำรประชำสัมพันธ์งำนหรื อกิจกรรมต่ำง ๆ
• วัตถุประสงค์ทำงด้ำนสถิติและกำรวิเครำะห์ เพื่อกำรพัฒนำบุคลำกรและปรับปรุ งกระบวนกำรทำงำน
• กำรปฏิบตั ิตำมภำระหน้ำที่ทำงกฎหมำย เช่น ข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงงำน สุ ขอนำมัย และควำมปลอดภัย หรื อ
ตำมที่หน่วยงำนของรัฐร้องขอ เป็ นต้น
• กำรจัดเก็บประวัติกำรดำเนิ นกำรทำงวินัยต่อพนักงำน เพื่อกำรบริ หำรจัดกำรอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ หรื อกำร
กำหนดมำตรกำรทำงวินยั เมื่อจำเป็ น
• กำรดำเนินกำรตรวจสอบภำยในเพื่อติดตำมเรื่ องร้องเรี ยนหรื อกำรเรี ยกร้อง ติดตำมพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม
ของพนักงำน และป้องกันกำรฉ้อโกง รวมถึงกำรป้องกันกิจกรรมของพนักงำนซึ่ งไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรื อ
กำรละเลยหน้ำที่ของพนักงำน
• วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจ้ำงงำนของเจ้ำของข้อมูล เช่น กำรดำเนินกิจกรรมหรื อกำรดำเนินงำน
เพื่อหรื อในนำมของบริ ษทั หรื อตำมที่ระบุไว้ในสัญญำจ้ำงงำนของเจ้ำของข้อมูล ข้อบังคับกำรทำงำน หรื อ
เอกสำรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรบุคคล
4.3 บริ ษทั จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลนอกเหนือจำกวัตถุประสงค์ที่ บริ ษทั ได้
แจ้งแก่เจ้ำของข้อมูล เว้นแต่
(1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้เจ้ำของข้อมูลทรำบ และได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูล
(2) เป็ นกรณี ที่กฎหมำยกำหนด
5. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
5.1 บริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลให้แก่ พนั ธมิตรตำมวัตถุประสงค์ที่ บริ ษทั ได้แจ้งแก่เจ้ำของข้อมูล
เท่ำนั้น โดยบริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) บริ ษทั ได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูล

POL-LEG-02.2
(2)
(3)

(4)

(5)

เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำหรื อตำมคำขอของเจ้ำของข้อมูล รวมทั้งเปิ ดเผยเพื่อให้กำรทำธุรกรรมหรื อ
กิจกรรมใดๆ ของเจ้ำของข้อมูลสำมำรถดำเนินกำรได้โดยบรรลุวตั ถุประสงค์ของเจ้ำของข้อมูล
เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย เช่น กำรเปิ ดเผยแก่นิติบุคคลหรื อองค์กรเพื่อกำรดำเนินกำรใน
กำรตรวจสอบและป้องกันกำรฉ้อฉล กำรบันทึกภำพในกำรประชุมหรื อทำธุรกรรมกับ บริ ษทั เพื่อกำรรักษำควำม
ปลอดภัยของบริ ษทั เป็ นต้น
เป็ นกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยหรื อกฎเกณฑ์ทำงกำรหรื อคำสั่งของหน่วยงำนที่มีอำนำจกำกับดูแล หรื อหน่ วยงำน
ทำงกำรที่ มีอำนำจตำมกฎหมำย เช่ น บริ ษทั คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร สำนักงบประมำณ กระทรวง
แรงงำน บริ ษทั ประกันสังคม กรมพัฒนำฝี มือ แรงงำน กรมบังคับคดี กองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อกำรศึกษำ และบริ ษทั
ส่ งเสริ มและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่ งชำติ ศำล กรมบังคับคดี ตำรวจ หรื อหน่วยงำนรำชกำรอื่นใด ตำมที่
กฎหมำยกำหนด เป็ นต้น
เปิ ดเผยให้แก่บุคคลหรื อนิติบุคคล หรื อองค์กรอื่นใด ดังนี้
(ก) ผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอกของบริ ษทั (Outsource / Service Provider) เช่น ผูจ้ ดั กำรกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนำคำร
ผูใ้ ห้บริ กำรชำระเงิน บริ ษทั ประกันภัย โรงพยำบำล ตัวแทนยื่นขอวีซ่ำหรื อใบอนุญำตทำงำน บริ ษทั ที่ปรึ กษำ
ด้ำนทรัพยำกรบุคคล ผูใ้ ห้บริ กำรระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคล ผูใ้ ห้บริ กำรฝึ กอบรมหรื อผูใ้ ห้บริ กำร
ทำงกำรเงิน เข้ำถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล สำหรับกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้ำของ
ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ตำมที่ระบุในข้อ 4 ของนโยบำยฉบับนี้
(ข) หน่ วยงำนรำชกำร หรื อหน่ วยงำนที่มีอำนำจตำมกฎหมำย เช่น กระทรวงแรงงำน สำนักงำนประกันสังคม
กรมพัฒนำฝี มือแรงงำน กรมบังคับคดี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ศำล กรมบังคับคดี ตำรวจ หรื อ
หน่วยงำนรำชกำรอื่นใด ตำมที่กฎหมำยกำหนด เพื่อกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบ หรื อภำระหน้ำที่
ทำงกฎหมำย

6. การปรับปรุง ทบทวน หรื อแก้ไข นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลด้ านทรัพยากรบุคคล
บริ ษทั อำจดำเนิ นกำรปรับปรุ ง ทบทวน หรื อ แก้ไข นโยบำยฉบับนี้ ได้ ไม่ว่ำบำงส่ วนหรื อทั้งหมด หรื อเป็ นครั้งครำว เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทำงกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั กฎหมำย กฎเกณฑ์ของหน่วยงำนทำงกำรที่มีอำนำจ หำกมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
นโยบำยฉบับนี้
7. สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคล
7.1 ในกรณี ที่เจ้ำของข้อมูลประสงค์จะทรำบหรื อขอรับสำเนำข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่ งอยู่ในควำมรับผิดชอบของ
บริ ษทั หรื อขอให้บริ ษทั เปิ ดเผยกำรได้มำซึ่ งข้อมูลที่เจ้ำของข้อมูลไม่ได้ให้ควำมยินยอม เจ้ำของข้อมูลสำมำรถมีคำร้องขอตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่บริ ษทั กำหนด
7.2

ในกรณี ที่เจ้ำของข้อมูลเห็นว่ำข้อมูลส่ วนบุคคลใดที่เกี่ยวกับตนไม่ถูกต้อง ไม่เป็ นปั จจุบนั ไม่สมบูรณ์ หรื ออำจก่อให้เกิด

ควำมเข้ำใจผิด เจ้ำของข้อมูลสำมำรถขอให้บริ ษทั ดำเนินกำรแก้ไขเพื่อให้ขอ้ มูลถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดควำม
เข้ำใจผิดได้ โดยทำคำร้องขอต่อบริ ษทั ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่บริ ษทั กำหนด ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่ดำเนินกำรตำมคำร้องขอของ
เจ้ำของข้อมูลตำมวรรคแรก บริ ษทั จะจัดทำบันทึกคำร้องขอของเจ้ำของข้อมูล พร้อมด้วยเหตุผลไว้เป็ นหลักฐำนเพื่อให้เจ้ำของ
ข้อมูลสำมำรถตรวจสอบได้
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7.3

เจ้ำของข้อมูลมีสิทธิ ขอเพิกถอนควำมยินยอมที่ให้บริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของตนเมื่อใด

ก็ได้ เว้นแต่กำรเพิกถอนควำมยินยอมจะมีขอ้ จำกัดโดยกฎหมำยหรื อสัญญำที่ให้ประโยชน์แก่เจ้ำของข้อมูล เช่น เจ้ำของข้อมูลยังมี
สัญญำจ้ำงกับบริ ษทั หรื อเจ้ำของข้อมูลยังมีภำระหนี้หรื อภำระผูกพันตำมกฎหมำยอยู่กบั บริ ษทั เป็ นต้น ทั้งนี้ กำรเพิกถอนควำม
ยินยอมดังกล่ำวอำจทำให้เจ้ำของข้อมูลไม่สำมำรถรับบริ กำรหรื อทำธุ รกรรมกับ บริ ษทั ได้ หรื ออำจทำให้บริ กำรที่จะได้รับจำก
บริ ษทั ไม่มีประสิ ทธิภำพเท่ำที่ควร
7.4

เจ้ำของข้อมูลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจำกบริ ษทั ได้ ในกรณี ที่บริ ษทั ได้ทำให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนั้นอยูใ่ น

รู ปแบบที่สำมำรถอ่ำน หรื อ ใช้งำนโดยทัว่ ไปได้ดว้ ยเครื่ องมือ หรื ออุปกรณ์ที่ทำงำนได้โดยอัตโนมัติและสำมำรถใช้หรื อเปิ ดเผย
ได้ดว้ ยวิธีกำรอัตโนมัติ รวมทั้ง (ก) มีสิทธิ ขอให้บริ ษทั ส่ งหรื อโอนข้อมูลในรู ปแบบดังกล่ำวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลอื่น
เมื่อสำมำรถทำได้ดว้ ยวิธีกำรอัตโนมัติ หรื อ (ข) ขอรับข้อมูลที่ บริ ษทั ส่ งหรื อโอนข้อมูลในรู ปแบบดังกล่ำวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่สภำพทำงเทคนิคไม่สำมำรถทำได้
7.5

เจ้ำของข้อมูลมีสิทธิคดั ค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1)

(2)
(3)

กรณี ที่เป็ นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ดว้ ยเหตุจำเป็ นเพื่อกำรดำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะของบริ ษทั หรื อ
เหตุจำเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของบริ ษทั เว้นแต่
(ก) บริ ษทั แสดงให้เห็นถึงเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมำยที่สำคัญยิ่งกว่ำ หรื อ
(ข) เป็ นไปเพื่อก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบตั ิตำม หรื อ กำรใช้สิทธิ เรี ยกร้องตำมกฎหมำย หรื อ กำร
ยกขึ้นต่อสู ้สิทธิเรี ยกร้องตำมกฎหมำย
กรณี ที่เป็ นกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรตลำดแบบตรง
กรณี ที่ เ ป็ นกำรเก็บ รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลเพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์เ กี่ ย วกับ กำรศึ กษำวิ จัย ทำง
วิทยำศำสตร์ ประวัติศำสตร์ หรื อสถิติ เว้นแต่กำรจำเป็ นเพื่อกำรดำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะของบริ ษทั

7.6

เจ้ำของข้อมูลมีสิทธิ ขอให้บริ ษทั ลบ หรื อ ทำลำย หรื อ ทำให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั บุคคลที่เป็ น

เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)

(4)
7.7

เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดควำมจำเป็ นในกำรเก็บรักษำไว้ตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
เมื่อเจ้ำของข้อมูลถอนควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล และบริ ษทั ไม่มีอำนำจ
ตำมกฎหมำยที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป
เมื่อเจ้ำของข้อมูลคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมข้อ 6.5 (1) และบริ ษทั ไม่อำจปฏิเสธ
คำขอคัดค้ำน หรื อเป็ นกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรตลำดแบบ
ตรง
เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย

เจ้ำของข้อมูลมีสิทธิขอให้บริ ษทั ระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลได้ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1)
(2)

เมื่อบริ ษทั อยู่ในระหว่ำงกำรตรวจสอบตำมที่เจ้ำของข้อมูลร้องขอให้ดำเนิ นกำรให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของเจ้ำของ
ข้อมูลถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์ หรื อไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด
เมื่อเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลที่ตอ้ งลบหรื อทำลำย เพรำะเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมำย แต่เจ้ำของข้อมูลขอให้ระงับกำรใช้แทน
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(3)

(4)

เมื่อข้อมูลส่ วนบุคคลหมดควำมจำเป็ นในกำรเก็บรักษำไว้ตำมวัตถุประสงค์กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล แต่
เจ้ำของข้อมูลมีควำมจำเป็ นต้องขอให้เก็บรักษำไว้เพื่อใช้ในกำรก่อตั้งสิ ทธิตำมกฎหมำย กำรปฏิบตั ิตำม หรื อกำรใช้
สิ ทธิเรี ยกร้องตำมกฎหมำย หรื อ กำรยกขึ้นต่อสู ้สิทธิเรี ยกร้องตำมกฎหมำย
เมื่อบริ ษทั อยู่ในระหว่ำงกำรพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมำยที่สำคัญยิ่งกว่ำ หรื อกำรก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้อง
ตำมกฎหมำย กำรปฏิบตั ิตำม หรื อกำรใช้สิทธิเรี ยกร้องตำมกฎหมำย หรื อกำรยกขึ้นต่อสู ้สิทธิเรี ยกร้องตำมกฎหมำย
ในกรณี ที่เจ้ำของข้อมูลใช้สิทธิคดั ค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อมูล

7.8

เจ้ำของข้อมูลมีสิทธิ ร้องเรี ยนต่อคณะกรรมกำรผูเ้ ชี่ ยวชำญตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ในกรณี ที่
บริ ษทั หรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้ำงหรื อผูร้ ับจ้ำงของบริ ษทั หรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่ ำฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล หรื อประกำศที่ออกตำมกฎหมำยดังกล่ำวได้ที่
บริ ษทั คณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ชั้น 7 อำคำรรัฐประศำสนภักดี ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหำนคร 10210
ทั้งนี้ สิ ทธิ ของเจ้ำของข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้นขึ้นอยู่กบั ปั จจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งบริ ษทั อำจไม่สำมำรถดำเนินกำร
ตำมคำร้องขอของเจ้ำของข้อมูลได้ในกรณี ที่กฎหมำยกำหนด หรื อในกรณี ที่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลนั้นถูกทำให้ไม่สำมำรถระบุ
ตัวบุคคลที่เป็ นเจ้ำของข้อมูลได้ หรื อในกรณี ที่ บริ ษทั มีประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย (Legitimate interest) ที่จะเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น เจ้ำของข้อมูลยังใช้บริ กำรหรื อทำธุรกรรมอยู่กบั บริ ษทั หรื อบริ ษทั มี
หน้ำที่ตำมกฎหมำยที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำม เช่น กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลตำมระยะเวลำที่กฎหมำย
กำหนด หรื อเพื่อกำรใช้สิทธิ เรี ยกร้องตำมกฎหมำย ทั้งนี้ แม้ว่ำเจ้ำของข้อมูลจะยุติควำมสัมพันธ์กบั บริ ษทั แล้ว เป็ นต้น

8. มาตรการความมัน่ คงปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล บริ ษทั จึงกำหนดให้มี
มำตรกำรในกำรรั กษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลอย่ำงเหมำะสม เพื่อป้ องกันกำรสู ญหำย กำรเข้ำถึ ง ทำลำย ใช้
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรื อโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย เพื่อให้เป็ นไปตำมที่กำหนดในนโยบำย
และ/หรื อแนวปฏิบตั ิในกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริ ษทั
บริ ษทั จะจัดให้มีมำตรกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งครอบคลุมถึงมำตรกำรป้องกันด้ำนกำรบริ หำรจัดกำร
มำตรกำรป้ องกันด้ำนเทคนิ ค และมำตรกำรป้ องกันทำงกำยภำพในเรื่ องกำรเข้ำถึ งหรื อควบคุมกำรใช้งำนข้อมูลส่ วนบุคคล อัน
ประกอบไปด้วยกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้ เป็ นอย่ำงน้อย
1) กำรควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในกำรจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยคำนึงถึงกำร
ใช้งำนและควำมมัน่ คงปลอดภัย
2) กำรกำหนดเกี่ยวกับกำรอนุญำตหรื อกำหนดสิ ทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล
3) กำรบริ หำรจัดกำรกำรเข้ำถึงของผูใ้ ช้งำนเพื่อควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพำะผูท้ ี่ได้รับอนุญำตแล้ว
4) กำรกำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผูใ้ ช้งำนเพื่อป้องกันกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญำต กำร
เปิ ดเผย กำรล่วงรู ้ หรื อกำรลักลอบทำสำเนำข้อมูลส่วนบุคคล กำรลักขโมยอุปรกรณ์จดั เก็บหรื อประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล และ

POL-LEG-02.2
5)

กำรจัดให้มีวิธีกำรเพื่อให้สำมำรถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับกำรเข้ำถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรื อถ่ำยโอนข้อมูลส่วน
บุคคล ให้สอดคล้องเหมำะสมกับวิธีกำรและสื่ อที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

9. การใช้ บังคับนโยบายความเป็ นส่ วนตัว
นโยบำยควำมเป็ นส่ วนตั ว นี้ มี ผลใช้ บั ง คั บ กั บ ข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลทั้ งหมดที่ บริ ษั ท เป็ นผู ้ เ ก็ บ รวบรวม ใช้ และ
เปิ ดเผย และเจ้ำของข้อมูลตกลงให้บริ ษทั มีสิทธิในกำรเก็บรวบรวม และนำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลที่บริ ษทั ได้เก็บรวบรวม
ไว้แล้ว (หำกมี) ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลที่บริ ษทั เก็บรวบรวมในปัจจุบนั และที่จะได้เก็บรวมรวมในอนำคต ไปใช้
หรื อเปิ ดเผยแก่บุคคลอื่นภำยในขอบเขตตำมที่ระบุไว้ในนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี้
10. ข้ อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก
หำกเจ้ำของข้อ มู ล ให้ ข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลของบุ ค คลภำยนอกใด ๆ เช่ น คู่ สมรส บุ ต ร บิ ด ำ มำรดำ บุ ค คลในครอบครั ว ผูร้ ั บ
ผลประโยชน์ บุคคลที่สำมำรถติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น บุคคลอ้ำงอิง และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรถือหลักทรัพย์ของเจ้ำของข้อมูล
เจ้ำของข้อมูลขอรับรองว่ำเจ้ำของข้อมูลมีอำนำจที่จะให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของบุคคลดังกล่ำว และมีหน้ำที่ให้บุคคลดังกล่ำวอนุญำตให้
บริ ษทั ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่ำวตำมนโยบำยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ได้ อีกทั้งเจ้ำของข้อมูลต้องรับผิดชอบในกำรแจ้ง
ให้บุคคลดังกล่ำวทรำบถึงนโยบำยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และขอรับควำมยินยอมจำกบุคคลดังกล่ำวที่เกี่ยวข้อง
11. การทบทวนนโยบาย
บริ ษทั และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะทบทวนนโยบำยฉบับนี้ อย่ำงน้อยปี ละหนึ่งครั้ง คณะกรรมกำรของบริ ษทั จะนำนโยบำยฉบับ
ปรับปรุ งมำใช้ตำมควำมจำเป็ นหรื อตำมควำมเหมำะสม
12. กฎหมายที่ใช้ บังคับและเขตอานาจศาล
นโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัวนี้ อยู่ภำยใต้กำรบังคับและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และให้ศำลไทยเป็ นผูม้ ีอำนำจในกำรพิจำรณำข้อ
พิพำทใดที่อำจเกิดขึ้น
13. ช่ องทางติดต่ อ
หำกเจ้ำของข้อมูลประสงค์จะติดต่อ หรื อมีขอ้ สงสัย หรื อต้องกำรสอบถำมข้อมูลเกี่ ยวกับรำยละเอียดกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/
หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล รวมถึงสิ ทธิ ของเจ้ำของข้อมูลตำมนโยบำยฉบับนี้ หรื อต้องกำรยกเลิกกำรให้ควำมยินยอมในกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อกรณี ที่พบว่ำมีกำรใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลไปในทำ งที่ไม่ชอบ
เจ้ำของข้อมูลสำมำรถติดต่อบริ ษทั ทำงช่องทำงดังต่อไปนี้
เจ้ำหน้ำที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล :
(Data Protection Officer)
สถำนที่ติดต่อ :

นำยรุ่ งเรื อง สัมฤทธิ์ทรัพย์
E-mail address : dpooffice@asnbroker.co.th
โทร. 02-494-8388
บริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 388 ชั้น 16 บี อำคำรไอบีเอ็ม ถ.พหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท
กรุ งเทพมหำนคร 10400

