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นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Privacy Policy)
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน)
กลุ่มบริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ตระหนักถึงความสาคัญของการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล และการได้รับความไว้วางใจจากท่านผูใ้ ช้บริ การ ให้ท่านได้มนั่ ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริ ษทั ได้รับ
จะถูกนาไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย จึ งได้จดั ทานโยบายนี้ เพื่ออธิ บายถึงวิธีการที่
บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านในการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิ ดเผย ตลอดจนสิ ทธิ ตาม
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริ ษทั จึงประกาศนโยบายส่วนบุคคลของบริ ษทั ให้ท่านได้รับทราบ ดังต่อไปนี้
นิยาม
กลุ่มบริ ษทั

หมายถึง บริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จากัด
และ บริ ษทั ได้เงิน ดอทคอม จากัด

ข้อมูลส่วนบุคคล

หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้
ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
หมายถึง เว็บไซต์ และ/หรื อ แอฟพลิเคชัน่ ซึ่งให้บริ การโดยกลุ่ม

เว็บไซต์

บริ ษทั ที่ติดตั้งหรื อให้บริ การบนเครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
ผูใ้ ช้บริ การ

หมายถึง บุคคล หรื อนิติบุคคล ที่เป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่
ติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ ของกลุม่ บริ ษทั ได้แก่
เว็บไซต์/ แอปพลิเคชัน่ / อีเมล/ ข้อความ (SMS)/ โทรศัพท์ /ไปรษณี ย ์
หรื อช่องทางอื่นใดๆ ที่จะมีข้ นึ ในอนาคต

ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวม
บริ ษทั จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้






ข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ ไป ได้แก่
ชื่อ-นามสกุล, สถานที่ติดต่อ, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, ไอดีไลน์
หมายเลขบัตร อาทิ เลขบัตรประจาตัวประชาชน, เลขหนังสื อเดินทาง, เลขบัตรประกันสังคม
เลขใบอนุญาตขับขี่, เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี, เลขบัญชีธนาคาร, เลขบัตรเครดิต
ภาพสาเนาบัตร และ/หรื อเอกสาร ที่มีขอ้ มูลส่วนบุคคล อาทิ ภาพสาเนาบัตรประชาชน, ภาพสาเนาใบขับขี่
ภาพสาเนาทะเบียนบ้าน, ภาพสาเนาทะเบียนรถภาพสาเนากรมธรรม์ประกันภัย, ภาพสาเนาบัตรเครดิต,
ภาพสาเนาเอกสารทางการเงิน
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ข้อมูลที่ระบุทรัพย์สินของบุคคล อาทิ ทะเบียนรถ
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเงิน รายได้ การใช้จ่าย การกูย้ มื เงิน การชาระหนี้
ข้อมูลอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือ อาทิ IP address, MAC address, Cookie ID
ข้อมูลบันทึกต่างๆ ที่ใช้ติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ของบุคคล อาทิ Log file, ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์
ข้อมูลที่สามารถใช้ในการค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลอื่นในอินเทอร์เน็ต
ข้อมูลบัญชีผใู ้ ช้งาน (Account) หรื อข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้แก้ไขปรับปรุ งในบัญชีผใู ้ ช้งาน
ของเจ้าของข้อมูล
ข้อมูลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานพนักงาน
ข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลข้างต้นทาให้สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลได้ อาทิ วัน
เดือนปี เกิด, สัญชาติ, ข้อมูลการศึกษา, ข้อมูลทางการเงิน, ข้อมูลการจ้างงาน
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (Sensitive Data)
อาทิ เชื้อชาติ, ศาสนา, รู ปภาพใบหน้า, ลายนิ้วมือ, ข้อมูลอัตลักษณ์เสี ยง

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี้
1. บริ ษทั ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยบริ ษทั จะเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก
ขั้นตอนการให้บริ การดังนี้


จากการสมัครใช้บริ การกับบริ ษทั หรื อขั้นตอนการยืน่ คาร้องขอใช้สิทธิต่างๆ กับบริ ษทั



จากความสมัครใจของท่านในการส่งคาร้องขอเพื่อให้บริ ษทั พิจารณาตามคาร้อง



จากการที่ท่านติดต่อกับบริ ษทั ตามช่องทางการสื่ อสารต่างๆ ระหว่างบริ ษทั กับท่าน



จากข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของบริ ษทั ผ่าน browser’s cookies ของท่าน



จากการทาธุรกรรมสัญญา



จากการทาแบบสารวจ การร่ วมกิจกรรมต่างๆ

2. บริ ษทั ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้


จากบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลที่เป็ นคู่สญ
ั ญากับบริ ษทั



จากบริ ษทั ประกันภัย และบริ ษทั ประกันชีวติ ที่บริ ษทั เป็ นคู่สญ
ั ญาในฐานะนายหน้าประกันภัย



จากบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด



จากบริ ษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด

วัตถุประสงค์ ในการประมวลผลข้ อมูล
บริ ษทั จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์หรื อบริ การใดๆ ของบริ ษทั และ/หรื อพันธมิตรทางธุรกิจของบริ ษทั ทั้งที่
เป็ นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
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2. เพื่อใช้ในการดาเนินการตามคาขอใช้บริ การของท่าน
3. เพื่อการดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับกระบวนการสิ นเชื่อ
4. เพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาและการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการให้บริ การของบริ ษทั
5. เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
6. เพื่อบริ หารจัดการเกี่ยวกับกรมธรรม์ของท่าน
7. เพื่อการติดต่อสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับการบริ การ การควบคุมคุณภาพของการให้บริ การ หรื อการ
ดูแลลูกค้าให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
8. เพื่อเป็ นการจัดการเกี่ยวกับการบริ การหลังการขาย เพื่อให้ท่านได้ประโยชน์สูงสุด
9. เพื่อการจัดทาการบริ การทางดิจิทลั
10. เพื่อการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางการตลาด และการวิจยั ตลาด
11. เพื่อการสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์ หรื อช่องทางอื่นของบริ ษทั
การประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลแล้ว บริ ษทั จะดาเนินการดังนี้กบั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล

บริ ษทั จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลทั้งในรู ปเอกสาร และ/หรื อข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ เท่าที่ จาเป็ นแก่การ
ให้บริ การ หรื อบริ การด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ภายใต้วตั ถุประสงค์ของบริ ษทั และในระยะเวลานานเท่าที่ จาเป็ น
เพื่อประโยชน์ในการใช้งานข้อมูลส่ วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวถือเป็ นข้อมูลส่ วน
บุคคลที่ถูกต้องสมบูรณ์และเป็ นปั จจุบนั ที่สุดและท่านยินยอมมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริ ษทั โดยชอบด้วยกฎหมาย
บริ ษทั อาจรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเข้ากับข้อมูลส่ วนบุคคลที่ได้รับจากแหล่งอื่นเฉพาะในกรณี ที่มี
ความจาเป็ นและได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุ งข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็ นปั จจุบนั
และเพื่อปรับปรุ งคุณภาพและประสิ ทธิภาพของการให้บริ การของบริ ษทั ให้ดียงิ่ ขึ้น
 การใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล

บริ ษทั จะใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลในกรณี ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อการทางาน การดาเนิ นธุรกิจของ
บริ ษทั เพื่อให้ท่านได้รับบริ การที่ดี บริ ษทั จะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลให้เป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรื อเพื่อปรับปรุ งบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เพื่อพัฒนามาตรฐานความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศในการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยง ตรวจจับ ป้ องกันกิ จกรรมที่ มีแนวโน้มในการละเมิดกฎหมาย ระเบี ยบการใช้งานที่ เกี่ ยวข้องหรื อ
ข้อตกลง เงื่ อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของบริ ษทั รวมถึงเพื่อติดต่อท่านผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) อีเมล หรื อ
ไปรษณี ย ์ หรื อผ่านช่องทางใดๆ เพื่อสอบถาม หรื อแจ้งให้ท่านทราบ หรื อตรวจสอบและยืนยันข้อมูล หรื อสารวจความ
คิดเห็น หรื อแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และการให้บริ การของบริ ษทั ตามที่จาเป็ น
 การเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล

บริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุ คคลของท่านให้แก่บุคคลที่ สาม เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
ให้บริ การในด้านต่างๆ แก่ท่านมากยิ่งขึ้น หรื ออานวยความสะดวกอื่นใดแก่ท่านได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่ องเพื่อให้ท่าน
สามารถทาธุ รกรรมที่ ท่านประสงค์ได้สาเร็ จลุล่วง โดยการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าวนั้น บริ ษทั จะ
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ดาเนิ นการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไว้เป็ นความลับ และ มิให้ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรื อเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่

เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และการขอความยินยอมไม่อาจกระทาได้ในเวลานั้น

เป็ นไปเพื่อประโยชน์กบั ชีวิต สุ ขภาพ หรื อความปลอดภัยของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลและผูใ้ ช้บริ การ
ท่านอื่น

เป็ นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรื อการพิจารณาคดีของศาล

เป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ทั้งนี้ บริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลต่างๆ ตามที่ระบุดา้ นล่างนี้
1. ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ลูกจ้าง บุคลากร ของบริ ษทั ที่การปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
2. ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
3. พันธมิตรของกลุ่มบริ ษทั
ได้แก่ บริ ษทั ประกันภัย, บริ ษทั ประกันชีวติ , บริ ษทั หลักทรัพย์, บริ ษทั จัดการกองทุน
4. ที่ปรึ กษาวิชาชีพต่างๆ
ได้แก่ ที่ปรึ กษาทางการเงิน ที่ปรึ กษากฎหมาย ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน ผูต้ รวจสอบภายนอก
5. ผูใ้ ห้บริ การต่างๆ ที่ให้บริ การแก่กลุ่มบริ ษทั
ได้แก่ ผูใ้ ห้บริ การจัดการโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูใ้ ห้บริ การจัดเก็บข้อมูลรวมถึงผูใ้ ห้บริ การคลาวด์
ผูใ้ ห้บริ การทางการตลาด ซึ่งรวมถึงผูใ้ ห้บริ การในการจัดทาข้อมูลและสถิติดว้ ย
ผูใ้ ห้บริ การงานโฆษณา งานประชาสัมพันธ์ และการติดต่อสื่ อสาร
ผูใ้ ห้บริ การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบและเครื อข่ายชาระเงิน
ผูใ้ ห้บริ การยืนยันตัวตนต่างๆ
ผูใ้ ห้บริ การติดตามหนี้
ผูใ้ ห้บริ การตรวจสภาพทรัพย์สิน
ตัวแทนรับชาระเงิน
6. สถาบันการเงินและบุคลากรภายนอกอื่นที่บริ ษทั ใช้บริ การเพื่อการให้บริ การแก่ท่าน
7. บุ ค คลอื่ น ใดที่ กฎหมายกาหนด ในกรณี ที่ มีก ฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบี ย บต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้อ ง ค าสั่งของ
หน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแล หรื อคาสัง่ ของหน่วยงานตุลาการให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน บริ ษทั จาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
8. ผูร้ ับโอนสิ ทธิ และ/หรื อหน้าที่จากบริ ษทั ใดในกลุ่มบริ ษทั ในกรณี ที่บริ ษทั ใดในกลุ่มบริ ษทั ประสงค์จะ
โอนสิ ทธิ และหน้าที่ ของบริ ษทั นั้นๆ รวมถึงการโอนกิจกรรมบางส่ วนหรื อทั้งหมด การควบรวมกิจการ
และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการถือหุ ้นบริ ษทั บริ ษทั นั้นๆ จาเป็ นจะต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่านให้แก่ผรู ้ ับโอน (รวมถึงผูท้ ี่มีความเป็ นไปได้ที่จะเป็ นผูร้ ับโอน) โดยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูร้ ับโอนใน
ส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็ นไปตามนโยบายฯ ฉบับนี้ดว้ ย
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การเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ทาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้
1. จัดเก็บในรู ปแบบเอกสาร และ/หรื อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
2. จัดเก็บ ณ สถานที่ที่มีการจากัดสิ ทธิการเข้าถึง/ เก็บไว้ใน Server / เก็บไว้บน Cloud ที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การของ
กลุ่มบริ ษทั
3. ระยะเวลาเก็บข้อมูลส่วนบุคคลกลุ่มบริ ษทั จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จาเป็ น
ในระหว่างที่ท่านเป็ นลูกค้าหรื อมีความสัมพันธ์อยูก่ บั กลุ่มบริ ษทั

หรื อตลอดระยะเวลาที่จาเป็ นเพื่อให้

บรรลุวตั ถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจาเป็ นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหาก
มีกฎหมายกาหนดหรื ออนุญาตไว้ เช่น จัดเก็บไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน จัดเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตรวจสอบกรณี อาจเกิดข้อพิพาทในอายุความตามที่กฎหมาย
กาหนดเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี
ทั้งนี้ บริ ษทั จะลบหรื อทาลายข้อมูลส่วนบุคคล หรื อทาให้เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อ
หมดความจาเป็ นหรื อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว
การรักษาความปลอดภัยสาหรับข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไว้เป็ นอย่างดี ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ในการป้ องกันการเข้าถึง หรื อการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับ
อนุ ญาตโดยใช้วิธีการเข้ารหัสและ/หรื อ ความปลอดภัยทางกายภาพที่ เหมาะสมและมี การตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูล
ดังกล่าว รวมถึงใช้มาตรการเชิงบริ หารจัดการที่เข้มงวดเพื่อป้ องกันการละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล และเพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัย
สาหรับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน บริ ษทั ได้จากัดสิ ทธิ ในการเข้าถึงหรื อเข้าใช้งานข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไว้เพียง
บุคลากรของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ท้ งั นี้ บริ ษทั อาจมีการใช้บริ การจากบุคคลและ/หรื อนิ ติบุคคลภายนอกที่เข้ามา
ดาเนินการในนามของบริ ษทั ซึ่ งบุคคลเหล่านี้ มีหน้าที่ปฏิบตั ิตามมาตรการรักษาความลับของข้อมูล และอาจถูกเลิกจ้าง
และดาเนินคดีทางอาญา หากฝ่ าฝื นข้อกาหนดเหล่านี้
สิทธิของเจ้ าของข้ อมูล
ท่านมีสิทธิในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. สิ ทธิการให้ความยินยอม
ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลใดๆ ที่บริ ษทั ร้องขอ และยินยอมให้บริ ษทั จัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรื อไม่ก็ได้ เพียงแต่ท่านต้องรับทราบว่าการให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลที่ไม่ครบถ้วน
ตามที่บริ ษทั ร้องขอ หรื อการไม่ให้ความยินยอมในการจัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าว
อาจทาให้ท่านถูกจากัดสิ ทธิ การใช้บริ การบางอย่างของบริ ษทั หรื อส่ งผลให้บริ ษทั ไม่สามารถให้บริ การ
แก่ท่านได้เลยหากข้อมูลดังกล่าวจาเป็ นต่อบริ ษทั ในการให้บริ การแก่ท่าน
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2. สิ ทธิในการเพิกถอนความยินยอม
ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับ
บริ ษทั ได้ตลอดระยะเวลาที่ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านอยูก่ บั บริ ษทั โดยการถอนความยินยอมของท่านจะ
ไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ การถอน
ความยินยอมดังกล่าวอาจทาให้บริ ษทั ไม่สามารถให้บริ การแก่ท่านต่อไปได้
3. สิ ทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านและขอรับสาเนาข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าว หรื อขอให้
บริ ษทั ส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เจ้าของข้อมูลเองหรื อผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลอื่น (หากข้อมูลดังกล่าว
อยูใ่ นรู ปแบบที่สามารถดาเนินการดังกล่าวได้) รวมถึงขอให้บริ ษทั เปิ ดเผยการได้มาซึ่ งข้อมูลส่ วนบุคคล
ที่ท่านหากข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมในการจัดเก็บ
4. สิ ทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
ท่านมีสิทธิ ในการขอให้บริ ษทั ดาเนิ นการแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านที่บริ ษทั จัดเก็บไว้เป็ นข้อมูลที่
ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั หรื อเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
5. สิ ทธิในการลบ หรื อทาลายข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิ ในการขอให้บริ ษทั ทาการลบ หรื อ ทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน หรื อทาให้ขอ้ มูลส่ วน
บุคคลดังกล่าวกลายเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ระบุตวั เจ้าของข้อมูลได้ หากท่านเพิกถอนหรื อคัดค้านการ
ประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ เ กี่ ย วกับ ท่ า น หรื อ เมื่ อ ไม่ มี ค วามจ าเป็ นที่ จ ะต้อ งประมวลผลตาม
วัต ถุ ประสงค์ที่ท่ า นได้ให้ค วามยินยอมไว้ หรื อเมื่ อบริ ษทั ไม่ป ฏิ บัติต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
6. สิ ทธิในการระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ท่ านมี สิ ทธิ ขอให้บริ ษ ัทระงับการใช้ขอ้ มู ลส่ วนบุ คคลของท่ า นเป็ นการชั่ว คราวได้ หากบริ ษ ัทอยู่ใ น
ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริ งหรื อตรวจสอบคาคัดค้านของท่าน นอกจากนี้ในกรณี ที่ท่านมีสิทธิ ขอให้
บริ ษทั ลบหรื อทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านอาจขอให้บริ ษทั ระงับการใช้ขอ้ มูลดังกล่าวแทนการ
ลบหรื อการทาลายก็ได้
7. สิ ทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กบั บริ ษทั ไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลรายอื่น
หรื อตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
8. สิ ทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากข้อมูลนั้นบริ ษทั จัดเก็บโดยไม่ได้
รับความยินยอมจากท่าน
เจ้ าหน้ าทีค่ ้ มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ได้มีการดาเนินการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพื่อตรวจสอบการดาเนิ นงานของบริ ษทั ที่เกี่ยวกับการเก็บ
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รวบรวม ใช้และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ของบริ ษทั ได้ เพื่อดาเนินการยืน่ คาร้องขอ
ดาเนินการตามสิ ทธิขา้ งต้นได้ตามช่องทางการติดต่อดังนี้
บริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-4948388

เว็บไซต์ : www.asnbroker.co.th/pdpa Email : dpooffice@asnbroker.co.th

ทั้งนี้ บริ ษทั จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคาร้องของท่านภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับคา
ร้องขอดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั อาจปฏิเสธสิ ทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณี ที่กฎหมายกาหนด หรื อในกรณี ที่
ข้อมูลส่วนบุคคลถูกทาให้ไม่ปรากฎชื่อหรื อสิ่ งบอกลักษณะอันสามารถระบุตวั ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อีก
นโยบายคุกกี้
บริ ษทั ใช้คุกกี้ (cookies) หรื อไฟล์ขอ้ มูลขนาดเล็กเพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล Log การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ของบริ ษทั โดยคุกกี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผูใ้ ช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผูเ้ ข้าใช้แต่จะไม่ระบุ
ตัวบุคคลผูเ้ ข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทาโดยบุคคลอื่นที่ให้บริ การ หรื อได้รับมอบหมายให้กระทาการแทนในนาม
ของบริ ษทั เช่น Google Analytics เป็ นต้น
บริ ษทั จะใช้คุกกี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิ ทธิภาพในการเข้าถึงบริ การต่างๆ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ผ่าน
อินเตอร์เน็ต รวมถึงพัฒนาประสิ ทธิภาพในการใช้งานบริ การของบริ ษทั ทางอินเตอร์เน็ต โดยจะใช้เพื่อกรณี ดงั ต่อไปนี้
1. เพื่อให้ท่านสามารถ sign in บัญชีของท่านในเว็บไซต์ของบริ ษทั ได้อย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อนาไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ ว และมี
ประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
เมื่ อ มี ก ารเข้าใช้บ ริ ก ารเว็บ ไซต์ ข องบริ ษ ัท อย่า งต่ อ เนื่ อ งโดยไม่ เ ปลี่ ย นแปลงการตั้ง ค่ า บนอิ น เทอร์ เ น็ ต
เบราว์เซอร์ อุปกรณ์ของท่านจะยอมรับคุกกี้ไปโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเข้าใช้งานครั้งต่อไป ซึ่ งหากท่านไม่ตอ้ งการให้
คุ ก กี้ ท าการรวบรวมข้อ มูล สามารถเลื อกเปลี่ ย นแปลงการตั้ง ค่ ายอมรั บที่ ส่ วน “การตั้ง ค่า ” ของแถบเครื่ อ งมื อ บน
อินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ได้
นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลของ website อืน่
นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ ใช้เฉพาะสาหรับการให้บริ การของบริ ษทั และการใช้งานเว็บไซต์
ของบริ ษทั เท่านั้น หากท่านได้กด link ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของบริ ษทั ก็ตาม) ท่านจะต้อง
ศึกษาและปฏิบตั ิตามนโยบายความเป็ นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์น้ นั ๆ แยกต่างหากจากของบริ ษทั
การเปลีย่ นแปลงนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
เราขอสงวนสิ ทธิ์ในการทบทวน เพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรื อปรับปรุ งนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับ
นี้ ได้ในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิ บตั ิและกฎหมาย ข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของการ
ให้บริ การ และการดาเนินงานของเราเพื่อความเหมาะสมและประสิ ทธิภาพในการให้บริ การ
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ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลใดๆ บริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านเว็บไซต์
ของบริ ษทั โดยเร็ วที่สุด ดังนั้นจึงขอแนะนาให้ท่านอ่านนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลทุกครั้ง
ที่ใช้บริ การ
ปั จจุบนั นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อเดือน พฤษภาคม 2563
ช่ องทางการติดต่ อ
รายละเอียดผูค้ วบคุมข้อมูล
ชื่อ

บริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 388 ชั้น 16บี อาคารไอบีเอ็ม
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400

ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 02-4948388
website : www.asnbroker.co.th
e-mail : info@asnbroker.co.th
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