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นโยบายความเป็นส่วนตวั 

บทนำ 
 ALPFX COMPANY LIMITED จดทะเบียนบริษัทหมายเลข 8265084 (ต่อไปนี้เรียกว่า 
“ALPFOREX”, “เรา”, “ของเรา”, “บริษัท”) 

การปกป้องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นเป็นสิ่งที่มี
ความสำคัญต่อเรา เพ่ือให้ท่านสามารถเชื่อม่ันได้ว่า ALPFOREX มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการ
เก็บรวบรวม ใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (“นโยบาย”) นี้จึงได้ถูกจัดทำข้ึนเพ่ือชี้แจงแก่ท่านถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ซึ่งดำเนินการ
โดย ALPFOREX 

วัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์เพ่ือการรวบรวม ประมวลผล จัดเก็บและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพ่ือการพัฒนา
บริการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 Personal Data Protection Act B.E. 2562 เป็นกฎหมายว่าด้วยการให้สิทธิ์กับเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล สร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย และนำไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ตามคำยินยอมที่
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต 
 บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่าน รวมถึงการเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในบันทึกที่เป็น
เอกสารหรือฐานข้อมูลอีเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับหรือกฎหมายที่กำหนด โดยการเปิดบัญชีซื้อ
ขายกับบริษัทหมายถึงท่านได้ยินยอมให้บริษัทรวบรวม ประมวลผล จัดเก็บและใช้งานข้อมูลส่วนบุpคคล
ดังกล่าวตามท่ีได้อธิบายไว้ ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ ALPFOREX เก็บรวบรวมข้อมูล 
 บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริการที่ท่านใช้หรือ
บริบทความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับบริษัท รวมถึงข้อพิจารณาอ่ืนที่มีผลกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดย
ประเภทของข้อมูลที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท 
 1.1 ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล 
 ข้อมูลระบุชื่อเรียกของท่านหรือข้อมูลจากเอกสารราชการที่ระบุข้อมูลเฉพาะตัวของท่าน เช่น ชื่อ 
นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง ข้อมูลทะเบียนบ้าน 
 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล  
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน เช่น เพศ รูปถ่าย 
 1.3 ข้อมูลสำหรับการติดต่อ 
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ข้อมูลเพ่ือการติดต่อท่าน เช่น เบอร์โทรศัพท์บ้านเบอร์โทรศัพท์คลื่นที่ อีเมล ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน 
 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของบุคคล 
รายละเอียดการใช้บริการ เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน ภาพถ่าย ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน (เว็บไซต์ที่อยู่ในความ
ดูแลของบริษทั เช่น www.alpforex.com หรือแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ) ประวัติการสืบค้น คุกก้ีหรือเทคโนโยลี
ในลักษณะเดียวกัน หมายเลขอุปกรณ์ (Device ID, IP Address) ประเภทอุปกรณ์รายละเอียดการเชื่อมต่อ 
ข้อมูล Browser ภาษาท่ีใช้งาน ระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน เป็นต้น 

2. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทจะมีการจัดเก็บบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการซื้อขาย เอกสารการเปิดบัญชีการสื่อสารและ

สิ่งอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับท่านเป็นเวลาสูงสุด 7 ปี ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้น
ความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว ทางบริษัทจะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำ
ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลายข้อมูลส่วน
บุคคลที่คณะกรรมการหรือกฎหมายจะได้ประกาศกำหนดหรือตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีมีข้อ
พิพาท การใช้สิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บ
รักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงท่ีสุด 

3. การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง 
บริษัทอาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจ้างบุคคลที่สาม (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ทำการ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของ ALPFOREX ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวอาจเสนอบริการใน
ลักษณะต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงานบริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ 
(Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานในลักษณะการจ้างทำของในรูปแบบอ่ืน 

การมอบหมายให้บุคคลที่สามทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลนั้น บริษัทจะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ของบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและของ
บุคคลที่บริษัทมอบหมายในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำหนดรายละเอียดประเภทข้อมูล
ส่วนบุคคลที่บริษัทมอบหมายให้ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
และข้อตกลงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตาม
ขอบเขตท่ีระบุในข้อตกลงและตามคำสั่งของบริษัทเท่านั้น โดยไม่สามารถประมวลผลเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนได้ 

ในกรณีที่ลูกค้าได้รับการแนะนำโดยผู้แนะนำธุรกิจ ผู้แนะนำธุรกิจดังกล่าวอาจเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า
ได้ ดังนั้น จะถือว่าลูกค้าได้ยินยอมให้แบ่งปันข้อมูลกับผู้แนะนำธุรกิจดังกล่าวโดยนัย 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ประเภทของบุคคลผู้รับข้อมูล
ที่ที่ระบุไว้นี้เป็นเพียงกรอบการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเป็นการทั่วไป เฉพาะบุคคลผู้รับข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้ 

4.1 หน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจที่บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูล  

http://www.alpforex.com/
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เพ่ือวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์สำคัญอ่ืน 
4.2 หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย  
หรือมีอำนาจควบคุมกำกับดูแลหรือมีวัตถุประสงค์อ่ืนที่มีความสำคัญ เช่น กลมการปกครอง ปรม

สรรพากร สำนักงานตำรวจ ศาล สำนักงานอัยการ กระทรางดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น 
4.3 พันธมิตรทางธุรกิจ 
บริษัทอาจะเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลที่ร่วมงานกับบริษัท เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่าน 

เช่น หน่วยงานผู้ให้บริการที่ท่านติดต่อผ่านบริการของบริษัท ผู้ให้บริการด้านการตลาด สื่อโฆษณา สถาบัน
การเงินผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ผู้ให้บริการโทรคมนาคม เป็นต้น 

4.3 ผู้ให้บริการ 
บริษัทอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการแทนหรือสนับสนุนการดำเนินการของบริษัท 

• ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูล (Cloud, โกดังเอกสาร) 
• ผู้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ 
• ผู้ให้บริการจัดส่งเอกสาร 
• ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
• ผู้ให้บริการโทรศัพท์ 
• ผู้ให้บริการด้าน Digital ID 
• ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ 
• ผู้ให้บริการด้านการบริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษาภายนอก 
• ผู้ให้บริการขนส่ง ได้แก่ Digital Ocean ,LLC. (Digital Ocean), Google LLC  

(Google Analytic) 
• สถาบันการเงินและองค์กรอ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกันที่บริษัทเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ 
• ผู้ให้บริการและที่ปรึกษาเฉพาะทางที่ให้บริการแก่เรา (คู่ค้าภายนอก) 
• บุคคลที่สามที่จำเป็นต่อการประมวลผลธุรกรรมหรือให้บริการต่าง ๆ ที่ลูกค้าได้ร้องขอ 
• ผู้แนะนำโบรกเกอร์หรือโบรกเกอร์อ่ืน ๆ ที่ได้รับสัญญาเพ่ือให้บริการด้านการบริหาร การเงิน 

การประกันภัย การวิจัยและ/หรือบริการอ่ืน ๆ แก่เรา 
• ใครก็ตามที่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน นายหน้า ทนายความ หรือนัก

บัญชีของลูกค้า) 
 4.4 เว็บไซต์บุคคลที่สาม 
 โปรดทราบว่าบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อ่ืนได้ เรา
ขอแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมทุกคนรับทราบและอ่านคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเว็บไซต์แต่ละแห่งและทุกแห่งที่
รวบรวมข้อมูลประจำตัวส่วนบุคคล 

4.5 การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 
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ในบางกรณีบริษัทอาจจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพ่ือ
ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่าน เช่น เพ่ือส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังระบบคลาวด์ (Cloud) 
ที่มีแพลตฟอร์มหรือเครื่องแม่ข่าย (Server) อยู่ต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่
นอกประเทศไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริการของบริษัทที่ท่านใช้งานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นรายกิจกรรม 

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่จัดทำนโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังมิได้มี
ประกาศกำหนดรายการประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ เมื่อมี
ความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทาง บริษัทจะดำเนินการเพื่อให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานสากล หรือ
ดำเนินการตามเงื่อนไขเพ่ือให้สามารถส่งหรือโอนข้อมูลนั้นได้ตามกฎหมาย ได้แก่ 

4.5.1) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 
4.5.2) ได้มีการแจ้งและได้รับความยินยอมจากท่าน ในกรณีท่ีประเทศปลายทางมีมาตรฐานการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ตามประกาศรายชื่อประเทศท่ีคณะกรรมการคุ้มครองส่วนบุคคล
ประกาศกำหนด 

4.5.3) เป็นการจำเป็นเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัทหรือเป็นการทำตามคำขอ
ของท่านก่อนการเข้าทำสัญญา 

4.5.4) เป็นการกระทำตามสัญญาของบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ของท่าน 
4.5.5) เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อ

ท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้ 
4.5.6) เป็นการจำเป็นเพ่ือดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ 

5. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
  บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือวัตถุประสงค์หลายประการ ซึ่งข้ึนอยู่กับ
ประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือกิจกรรมที่ท่านใช้บริการ ตลอดจนลักษณะความสัมพันธ์ของท่านกับ
บริษัทหรือข้อพิจารณาในแต่ละบริบทเป็นสำคัญ โดยวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่าน
ใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้กับข้อมูลของท่าน 

5.1) เพ่ือให้บริการและบริหารจัดการบริการของบริษัททั้งบริการภายใต้สัญญาที่มีต่อท่าน หรือตาม
พันธกิจของบริษัท 

5.2) เพ่ือการดำเนินการทางธุรกรรมของบริษัท 
5.3) ควบคุมดูแล ใช้งาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและ

สอดคล้องกับความต้องการของท่าน 
5.4) เพ่ือเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลอันเกี่ยวกับท่าน รวมทั้งเอกสารที่มีการกล่าวอ้างถึงท่าน 
5.5) จัดทำบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด 
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5.6) วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับบริการของบริษัท 
5.7) เพ่ือดำเนินการตามที่จำเป็นในการบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการรับสมัครงาน การสรร

หากรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ การประเมินคุณสมบัติ 
5.8) ป้องกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการกระทำ

ที่ต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายต่อทั้งบริษัทและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
5.9) การยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบข้อมูลเมื่อท่านสมัครใช้บริการของบริษัทหรือติดต่อ

ใช้บริการ หรือใช้สิทธิตามกฎหมาย 
5.10) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ทันสมัย 
5.11) การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง 
5.12) ส่งการแจ้งเตือน การยืนยันการทำคำสั่ง ติดต่อสื่อสารและแจ้งข่าวสารไปยังท่าน 
5.13) เพ่ือจัดทำและส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและจำเป็น 
5.14) ยืนยันตัวตน ป้องกันการสแปม หรือการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย 
5.15) ตรวจสอบว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าถึงและใช้บริการของบริษัทอย่างไร ทั้งในภาพรวมและ

รายบุคคล และเพ่ือวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวกับการค้นคว้า และการวิเคราะห์ 
5.16) ดำเนินการตามท่ีจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ที่บริษัทมีต่อหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุม 

หน่วยงานด้านภาษี การบังคับใช้กฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมายของบริษัท 
5.17) ดำเนินการตามท่ีจำเป็นเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลอื่น หรือ

ของนิติบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการการดำเนินการของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
5.18) ป้องกัน หรือหยุดยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งรวมถึงการเฝ้าระวังโรค

ระบาด 
5.19) เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่งที่มีผลบังคับใช้ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับคดี

ความ การดำเนินการเก่ียวกับข้อมูลตามหมายศาล รวมถึงการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน 

6. สิทธิของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กำหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้
หลายประการ ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อกฎหมายในส่วนของสิทธินี้มีผลบังคับใช้ โดย
รายละเอียดของสิทธิต่าง ๆ ประกอบด้วย 

6.1) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง รับสำเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้โดยปราศจากความยินยอมของท่าน เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสิทธิปฏิเสธ
คำขอของท่านด้วยเหตุตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีท่ีการใช้สิทธิของท่านจะมีผลกระทบที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
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6.2) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน หากท่านพบว่าข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน ท่านมีสิทธิขอให้แก้ไขเพ่ือให้มีความถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ 

6.3) สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบหรือทำลายข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ต่อไป ทั้งนี้ 
การใช้สิทธิลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด 

6.4) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน ทั้งนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

ก) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่บริษัททำการตรวจสอบตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

ข) ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย 

ค) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตาม
วัตถุประสงค์ที่บริษัทได้แจ้งในการเก็บรวบรวม แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ให้บริษัทเก็บ
รักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพ่ือประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมาย 

ง) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่บริษัทกำลังพิสูจน์ถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้
สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 6.5) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับท่าน เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีเหตุในการปฏิเสธคำขอโดยชอบด้วยกฎหมาย 
(เช่น บริษัทสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบ
ด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทาง
กฎหมาย หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะของบริษัท) 

6.6) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีท่ีท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเก็บรวบรวม 
ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าความยินยอมนั้นจะได้ให้ไว้ก่อนหรือหลังพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ) ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเม่ือใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านถูกเก็บรักษาโดยบริษัทเว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายให้บริษัทจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูล
ต่อไปหรือยังคงมีสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ 

6.7) สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
จากบริษัทในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีทำงานได้โดยอัตโนมัติ
และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลใน
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รูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้ การใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่
กฎหมายกำหนด 

7. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 บริษัทได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือทำหน้าที่ตรวจสอบ กำกับและให้คำแนะนำใน
การเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 

ในการดำเนินการตามคำขอดังกล่าว ลูกค้าควรติดต่อ DPO (เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล) ของเราทำการ
ยืนยันตัวตนของเขาและระบุข้อมูลจำเป็น อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 
รายละเอียดการติดต่อ DPO 

ที่อยู่อีเมล : Support@alpforex.com 

8. คุกกี้ 
 บริษัทเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอ่ืนในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแล
ของบริษัท เช่น www.alpforex.com หรือบนอุปกรณ์ของท่านตามแต่บริการที่ท่านใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อการ
ดำเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของบริษัทและเพ่ือให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและ
ประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการ ดังนั้น ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพ่ือปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทให้ตรงกับ
ความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าใน
เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน 

9. โทษของการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
การไม่ปฏิบัติตามนโยบายอาจมีผลเป็นความผิดและถูกลงโทษทางวินัยตามกฎเกณฑ์ของบริษัท 

(สำหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัท) หรือตามข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ทั้งนี้ ตามแต่กรณีและความสัมพันธ์ที่ท่านมีต่อบริษัทและอาจได้รับโทษตามที่
กำหนดโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฎหมายลำดับรอง กฎ ระเบียบ 
คำสั่งที่เก่ียวข้อง 

10.  การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจกำกับดูแล 
ในกรณีที่ท่านพบว่าบริษัทมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยัง

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่ได้รับการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทั้งนี้ ก่อนการร้องเรียนดังกล่าวบริษัทขอให้ท่าน
โปรดติดต่อมายังบริษัทเพ่ือให้บริษัทมีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงและได้ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ รวมถึง
จัดการแก้ไขข้อกังวลของท่านก่อนในโอกาสแรก 
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11.  การปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้

ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.alpforex.com โดยมีวันที่มีผลบังคับใช้ของแต่ละฉบับแก้ไขกำกับอยู่ 
อย่างไรก็ดีบริษัทขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ ผ่านเว็บไซต์ 
หรือช่องทางเฉพาะกิจกรรมที่บริษัทดำเนินการโดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่
บริษัทการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทภายหลังการบังคับใช้นโยบายใหม่ ถือเป็นการรับทราบ
ตามข้อตกลงในนโยบายใหม่แล้ว ทั้งนี้ โปรดหยุดการเข้าใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับรายละเอียดในนโยบาย
ฉบับนี้และโปรดติดต่อมายัง ALPFOREX เพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป 

 


