
 

 

นโยบายความเป็นส่วนตวั 
 
สมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย ("สมาคม") ในท่ีน้ีใหห้มายรวมถึง สถาบนัฝึกอบรมของสมาคม ชมรมและหน่วยงานภายใต้
สมาคม ไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ (ตามท่ีนิยามไวข้า้งล่างน้ี) 
 
นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี ("นโยบายความเป็นส่วนตวั") ใชบ้งัคบักบัขอ้มูลส่วนบุคคล (ตามท่ีนิยามไวใ้นขอ้  1 
ขา้งล่างน้ี) ของ 1 ( ) ผูใ้ชบ้ริการบุคคลธรรมดาของสมาคม ทั้งท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการเป้าหมาย (ผูท่ี้อาจเป็นผูใ้ชบ้ริการในอนาคต) 
ผูใ้ชบ้ริการปัจจุบนั และผูใ้ชบ้ริการในอดีต 2 ( ) พนักงาน บุคลากร เจา้หนา้ท่ี ผูแ้ทน ผูถื้อหุ้น บุคคลผูมี้อ านาจ กรรมการ  
ผูติ้ดต่อ ตวัแทน และบุคคลธรรมดาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการนิติบุคคลของสมาคม ทั้งท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการเป้าหมาย (ผูท่ี้
อาจเป็นผูใ้ชบ้ริการในอนาคต) ผูใ้ชบ้ริการปัจจุบนั และผูใ้ชบ้ริการในอดีต 
 
บุคคลธรรมดาจะรวมเรียกวา่ "ท่าน" หรือ "ของท่าน" ส่วนผูใ้ชบ้ริการบุคคลธรรมดาและผูใ้ชบ้ริการนิติบุคคลจะรวมเรียกวา่ 
"ผู้ใช้บริการ" 
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ีอธิบายถึงวิธีการท่ีสมาคมเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผูใ้ช้บริการไปยงัต่างประเทศ นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบับน้ีใช้บังคบักับการด าเนินงาน เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบน
อุปกรณ์เคล่ือนท่ี ศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ (call center) กิจกรรมและนิทรรศการ ช่องทางการติดต่อทางออนไลน์ โลเคชัน่อ่ืน 
ๆ (locations) และวธีิการใด ๆ ท่ีสมาคมเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการไปยงัต่างประเทศ 
 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีส่มาคมเกบ็รวบรวม 
 
 "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเก่ียวกับผูใ้ช้บริการซ่ึงระบุถึงตัวผูใ้ช้บริการหรือท าให้สามารถระบุตวั

ผูใ้ชบ้ริการได ้ตามท่ีระบุไวข้า้งล่างน้ี เพื่อท่ีสมาคมจะใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ สมาคมอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลของ
ผูใ้ชบ้ริการดว้ยวิธีการต่าง ๆ สมาคมอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการจากผูใ้ชบ้ริการโดยตรง 
(เช่น ผา่นทาง พนกังาน ตวัแทน ผูป้ระสานงาน ระบบการลงทะเบียนตา่ง ๆ  ระบบการอบรมหรือสอบต่างๆ ระบบ
การตรวจสอบตวัตนต่าง ๆ ระบบการเช็คช่ือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ หรือศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ (call center) ของ
สมาคม) หรือจากแหล่งอ่ืน ๆ  โดยออ้ม (เช่น ส่ือสังคม แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลภายนอก หรือแหล่งขอ้มูล
สาธารณะอ่ืน ๆ) และผ่านหน่วยงานภายใตก้ ากับดูแลของสมาคม ผูใ้ห้บริการ พนัธมิตรทางการด าเนินงาน 
หน่วยงานทางการ สมาชิกสมาคม หรือบุคคลภายนอก (เช่น ผูรั้บฝากทรัพยสิ์นท่ีเป็นบุคคลภายนอก ผูรั้บฝาก
ทรัพยสิ์นช่วง) ประเภทของขอ้มูลท่ีสมาคมเก็บรวบรวมข้ึนอยู่กบัความสัมพนัธ์ของผูใ้ชบ้ริการกบัสมาคม และ
บริการหรือผลิตภณัฑท่ี์ผูใ้ชบ้ริการตอ้งการจากสมาคม 

 
 "ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน" หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีกฎหมายจดัประเภทเป็นขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อน สมาคมจะเก็บ

รวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนไปยงัต่างประเทศก็ต่อเม่ือไดรั้บความยินยอมโดยชดัแจง้
จากผูใ้ชบ้ริการ หรือกฎหมายอนุญาตใหก้ระท าได ้

 
 

(ส  ำหรบัผูใ้ชบ้รกิำร) 
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 ผู้ใช้บริการบคุคลธรรมดา 
 
 ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านซ่ึงสมาคมจะเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยงัต่างประเทศ รวมถึงแต ่

ไม่จ ากดัเพียงขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทดงัต่อไปน้ี 
 
 (ก) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล เพศ อายุ อาชีพ ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน  

อายงุาน  แผนกงาน สถานท่ีท างาน ประเภทธุรกิจของสถานท่ีท างาน  การศึกษา  (เช่น การศึกษาสูงสุด 
ปริญญา สาขา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา สถาบนัการศึกษา รหสันกัศึกษา เป็นตน้)  ใบอนุญาตท่ีไดรั้บ ประวติั
การอบรมทดสอบ สัญชาติ วนัเดือนปีเกิด สถานภาพทางการสมรส ขอ้มูลบนบตัรท่ีออกโดยรัฐบาล 
(เช่น เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน เลขหนงัสือเดินทาง เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร ขอ้มูลใบอนุญาต
ขบัข่ีรถยนต์ เป็นตน้) ลายมือช่ือ การบนัทึกเสียง การบนัทึกการสนทนาทางโทรศพัท์ รูปถ่าย รูปถ่าย
บตัรท่ีออกโดยรัฐบาล การบนัทึกภาพจากกลอ้งวงจรปิด  ทะเบียนบา้น และขอ้มูลประจ าตวัอ่ืน ๆ 

 
 (ข) ข้อมูลเพ่ือการติดต่อ เช่น ท่ีอยู ่(เช่น ท่ีอยูต่ามบตัรประชาชน ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยู่

ส าหรับจดัส่งเอกสาร ท่ีอยูท่ี่ท างาน เป็นตน้)  หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หมายเลข
โทรสาร ท่ีอยูอี่เมล และรหสัประจ าตวัส าหรับการติดต่อส่ือสารทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืน ๆ 

 
 (ค) ข้อมูลบัญชีและข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบญัชีและประเภทของบญัชี ขอ้มูลพร้อมเพย ์ขอ้มูล 

MPAY ตลอดจนขอ้มูลการช าระเงิน  และขอ้มูลการสมคัรใชบ้ริการและผลิตภณัฑ์ ใบเสร็จ ใบลดหน้ี  
ท่ีอยูส่ าหรับการออกใบเสร็จหรือใบลดหน้ี 

 
 (ง) ข้อมูลการท าธุรกรรม เช่น ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ประวติัการสมคัรบริการต่าง ๆ ประวติัการ

ใช้บริการและผลิตภัณฑ์ ผลของการใช้บริการ (เช่น ผลการอบรม คะแนนสอบ ผลสอบ เป็นตน้) 
แบบสอบถามหรือแบบประเมิน (เช่น แบบประเมินผลการอบรม/สอบ แบบประเมินความพึงพอใจ เป็น
ตน้) กระดาษทดในการสอบ กระดาษค าตอบในการสอบ (เช่น Post Test) ใบประกาศผลการอบรมเละ/
หรือสอบ ประวติัการช าระเงิน ขอ้มูลส าหรับการต่ออายใุบอนุญาต ประวติัการผิดนดัช าระ ประวติัการ
ท าทุจริตการอบรมและสอบ 

 
 (จ) ข้อมูลทางเทคนิค เช่น เลขท่ีอยูไ่อพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) เวบ็บีคอน (web beacon) 

ล็อก (Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ขอ้มูลการเช่ือมต่อ 
ขอ้มูลการเขา้ถึง ขอ้มูลการเขา้ใช้งานแบบ single sign-on (SSO) การเขา้สู่ระบบ (Login log) เวลาท่ี
เขา้ถึง ระยะเวลาท่ีใชบ้นหนา้เพจของสมาคม คุกก้ี ขอ้มูลการเขา้สู่ระบบ ประวติัการคน้หา ขอ้มูลการ
เรียกดู ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราวเ์ซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone setting) และสถานท่ีตั้ง 
ประเภทและเวอร์ชัน่ของปลัก๊อินเบราวเ์ซอร์ ระบบปฏิบติัการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 
บนอุปกรณ์ท่ีท่านใชใ้นการเขา้ถึงแพลตฟอร์ม 
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 (ฉ) รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว เช่น ช่ือบญัชี (account identifiers) ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น รหัสประจ าตวั (PIN 
ID code) ส าหรับการใชบ้ริการ ความสนใจและความพึงพอใจ กิจกรรม  

 
 (ช) ข้อมูลการใช้งาน เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชง้านของท่านบนเวบ็ไซต ์แพลตฟอร์ม การใชผ้ลิตภณัฑแ์ละ

บริการ  
 
 ผู้ใช้บริการนิติบุคคล 
 
 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการซ่ึงสมาคมจะเก็บรวมรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนไปยงัต่างประเทศ รวมถึงแต่

ไม่จ ากดัเพียงขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทดงัต่อไปน้ี 
 
 (ก) ข้อมูลระบุตัวบุคคล เช่น ช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ อาย ุเพศ สัญชาติ วนัเดือนปีเกิด ขอ้มูลในประวติั

ส่วนบุคคล การศึกษา (เช่น การศึกษาสูงสุด ปริญญา สาขา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา สถาบนัการศึกษา รหัส
นกัศึกษา เป็นตน้) ใบอนุญาตท่ีไดรั้บ ประวติัการอบรมทดสอบ สถานภาพทางการสมรส ขอ้มูลเก่ียวกบั
งาน (เช่น สถานะ หนา้ท่ี อาชีพ ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน อายงุาน แผนก บริษทัท่ีผูใ้ชบ้ริการ
ท างานให ้หรือเป็นพนกังาน หรือถือหุน้อยู ่สถานท่ีท างาน ประเภทธุรกิจของสถานท่ีท างาน) ขอ้มูลบน
บตัรท่ีออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน เลขหนงัสือเดินทาง หนงัสือรับรองบริษทั 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร ขอ้มูลใบอนุญาตขบัขี่รถยนต ์ขอ้มูลทะเบียนบา้น เป็นตน้) รูปถ่าย รูปถ่าย
บัตรท่ีออกโดยรัฐบาล อตัราส่วนการถือหุ้น ลายมือช่ือ การบันทึกเสียง การบันทึกการสนทนาทาง
โทรศพัท ์การบนัทึกภาพจากกลอ้งวงจรปิด และขอ้มูลประจ าตวัอ่ืน ๆ ของผูใ้ชบ้ริการ 

 
 (ข) ข้อมูลเพ่ือการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ท่ีอยู ่ประเทศ ท่ีอยูอี่เมล และ

ขอ้มูลอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกนั 
 
 (ค) ข้อมูลส่วนตัวที่สร้างขึน้เกีย่วกับความสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการกบัสมาคม เช่น การท าสัญญาต่าง ๆ การ

บริหารจดัการ การด าเนินงาน การช าระเงิน การช าระบญัชี การประมวลผลและการรายงานในนามของ
ผูใ้ชบ้ริการ ขอ้มูลส่วนตวัดงักล่าวอาจรวมถึงลายมือช่ือและหนงัสือติดต่อกบัสมาคม 

 
 (ง) ข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยโดยเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์กบัสมาคม เช่น ขอ้มูลท่ี

ผูใ้ช้บริการให้แก่สมาคมในสัญญา แบบฟอร์มหรือการส ารวจ หรือขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมในเวลาท่ี
ผูใ้ชบ้ริการเขา้ร่วม กิจกรรมทางการด าเนินงานต่างๆ การอบรมสัมมนา การจดัทดสอบ หรือกิจกรรม
ทางสงัคมของสมาคม   

 
 สมาคมไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมหรือใชข้อ้มูลเก่ียวกับ เช้ือชาติ ศาสนา หมู่โลหิต หรือขอ้มูลอ่ืนใด

นอกเหนือไปจากขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ขา้งตน้ ถึงแมว้า่ขอ้มูลดงักล่าวจะปรากฏอยูบ่นบตัรประจ าตวั
ประชาชน ทะเบียนบา้น ใบอนุญาตขบัข่ีรถยนต์ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีผูใ้ชบ้ริการได้สมคัรใจ
เปิดเผยไวต้่อสมาคม 
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2. วตัถุประสงค์ทีส่มาคมเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ 
 
 สมาคมอาจเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนของผูใ้ชบ้ริการไปยงั

ต่างประเทศ เพ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
 
 2.1 วตัถุประสงค์ทีส่มาคมจ าเป็นต้องได้รับความยนิยอม 
 
  สมาคมอาศยัความยนิยอมของผูใ้ชบ้ริการเพื่อ 
 
  (ก) การติดต่อส่ือสารทางการตลาด การเสนอขอ้เสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขายท่ีเก่ียวกับ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการของสมาคม และบุคคลภายนอกซ่ึงสมาคมไม่สามารถอาศยัหลกัเกณฑ์
หรือฐานทางกฎหมายอ่ืน 

 
  (ข) การโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการไปยงัประเทศท่ีอาจจะไม่มีระดบัการคุม้ครองขอ้มูล

ท่ีเพียงพอ ซ่ึงกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บความยนิยอม 
 
  ในกรณีท่ีหลกัเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายคือการขอความยินยอม ผูใ้ชบ้ริการมีสิทธิท่ีจะถอนความ

ยินยอมของผูใ้ชบ้ริการ ณ เวลาใดก็ได ้โดยผูใ้ชบ้ริการสามารถติดต่อกบัสมาคมตามรายละเอียดท่ีระบุ
ในขอ้ 9. เพ่ือถอนความยินยอม การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบดว้ยกฎหมายของการ
เก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนของผูใ้ชบ้ริการตาม
ความยนิยอมของผูใ้ชบ้ริการก่อนท่ีจะขอถอน 

 
 2.2 วัตถุประสงค์ที่สมาคมอาจด าเนินการโดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอ่ืน ๆ ในการ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ 
 
  สมาคมอาจอาศยัหลกัเกณฑห์รือฐานทางกฎหมายดงัต่อไปน้ีเพ่ือเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอน

ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการไปยงัต่างประเทศ กล่าวคือ (1) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบติัตามสญัญา 
ส าหรับการเขา้ท าสญัญาหรือการปฏิบติัตามสญัญากบัผูใ้ชบ้ริการ (2) เป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย  
(3) เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของสมาคมและของบุคคลภายนอก เพื่อใหส้มดุล
กบัประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ 
(4) เพื่อการป้องกันหรือระงับอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ (5) ประโยชน์
สาธารณะ ส าหรับการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบติัหนา้ท่ีในการใชอ้ านาจรัฐ 

  สมาคมจะอาศยัหลกัเกณฑห์รือฐานทางกฎหมายใน (1) ถึง (5) ขา้งตน้ เพ่ือการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย 
และ/หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการไปยงัต่างประเทศ เพ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
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  ผู้ใช้บริการบคุคลธรรมดา 
 

(ก) การติดต่อกบัท่านก่อนท่ีท่านจะเขา้ท าสญัญากบัสมาคมหรือรับบริการจากสมาคม 
 
(ข) การประมวลผลค าขอข้ึนทะเบียนหรือต่ออายุการข้ึนทะเบียน ค าขอใชบ้ริการหรือผลิตภณัฑ์

ต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การประมวลผลค าขอหรือการร้องขอบริการหรือผลิตภณัฑ ์การ
ประมวลผลกิจกรรมอบรมหรือสอบ และการออกรายงานแสดงผลการท ากิจกรรมอบรมหรือ
สอบของท่าน 

 
(ค) การใหบ้ริการแก่ท่าน เช่น การจดัอบรมหรือสมัมนา การจดัสอบ เป็นคร้ังคราว และการจดัการ

เร่ืองทั้งปวงท่ีเก่ียวขอ้งกบับริการเหล่าน้ี 
 
(ง) การจดัหาผลิตภณัฑ์และบริการ การเสนอทางเลือกให้แก่ท่าน (รวมถึงผลิตภณัฑ์และบริการ

ของบุคคลภายนอก) เป็นคร้ังคราว และการจดัการเร่ืองทั้งปวงท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์และ
บริการเหล่าน้ี 

 
(จ) การบริหารความสัมพนัธ์ระหว่างท่านกบัสมาคม และการบริหารจดัการขอ้มูลหรือสัญญาท่ี

ท่านมีอยูก่บัสมาคม 
 
(ฉ) การป้องกนัผูใ้ชบ้ริการจากขอ้จ ากดับางประการเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการควบคุมความเสียหาย 
 
(ช) การด าเนินการตามค าสั่งของท่าน หรือการตอบขอ้ซกัถามหรือความคิดเห็นของท่าน และการ

แกไ้ขเร่ืองร้องเรียนของท่าน 
 
(ซ) การยนืยนัตวับุคคลและการตรวจสอบขอ้มูลเพื่อใชย้นืยนัและพิสูจน์ตวัตน การตรวจสอบและ

คดักรองอ่ืน ๆ และการติดตามตรวจสอบอยา่งต่อเน่ืองท่ีอาจจ าเป็นตามกฎหมายหรือหน่วยงาน
ก ากบัดูแลต่างๆหรือหน่วยงานตน้สงักดัของท่านท่ีใชบ้งัคบั 

 
(ฌ) การป้องกนั ตรวจจบั และสอบสวนการทุจริต หรือฉอ้โกง การประพฤติมิชอบ หรือกิจกรรมท่ี

ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่วา่จะไดรั้บการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานก ากบัดูแล
หรือไม่ และการวเิคราะห์และบริหารความเส่ียง 

 
(ญ) การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ ์แนวทาง ค าสั่ง ค  าแนะน า และการร้องขอจาก

หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาษีอากร หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ หรือ
หน่วยงานก ากบัดูแล (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย (รวมถึง ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย - TSI) 
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ส านักงาน
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คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั ส านักงาน
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร และบริษทัหรือหน่วยงานท่ีท่านสงักดั 

 
(ฎ) การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานของสมาคม การควบคุมภายใน การตรวจสอบ และการ

ด าเนินงาน และการปฏิบติัตามนโยบายและขั้นตอนของสมาคมท่ีอาจจ าเป็นโดยกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีใชบ้งัคบั รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมความเส่ียง 
การรักษาความปลอดภยั การตรวจสอบ การเงินและการบญัชี ระบบต่าง ๆ และความต่อเน่ือง
ทางการด าเนินงาน 

 
(ฏ) การจดัการหรือการสอบสวนเร่ืองร้องเรียน ขอ้เรียกร้อง หรือขอ้พิพาทใด ๆ 
 
(ฐ) การติดต่อส่ือสารทางการตลาด การให้ขอ้มูล ขอ้เสนอพิเศษ และเอกสารส่งเสริมการขาย

เก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการของสมาคม หน่วยงานภายใต้ก ากับดูแลของสมาคม และ
บุคคลภายนอก 

 
(ฑ) การพฒันาบริการและผลิตภณัฑ์ใหม่ และการให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัแก่ท่านเก่ียวกบับริการ

และผลิตภณัฑข์องสมาคมเป็นคร้ังคราว 
 
(ฒ) การท าวจิยั การวางแผนและการวเิคราะห์ทางสถิติ ตวัอยา่งเช่น สรุปผลการอบรม/สอบของคุณ 

แบบประเมินความพึงพอใจของท่าน เพื่อวตัถุประสงคใ์นการพฒันาบริการและผลิตภณัฑข์อง
สมาคม 

 
(ณ) การจดัโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย การประชุม การอบรมสมัมนา การสอบ และการ

เยีย่มชมสถานท่ีท าการของสมาคม 
 

(ด) การบงัคบัสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาของสมาคม รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การติดตามทวง
ถามจ านวนเงินใด ๆ ทั้งหมดท่ีติดคา้งต่อสมาคม 

 
(ต) การปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในองค์กรรวมถึงกฎเกณฑ์ของสมาคม เช่น การปฏิบัติตาม

นโยบายภายในองคก์ร กฎระเบียบ ค าสัง่ กฎหมายและแนวทางของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีมีผล
บงัคบัใช้ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การติดตามทวงถามจ านวนเงินใด ๆ ทั้งหมดท่ีติดคา้งต่อ
สมาคม 

 
(ถ) การอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบทางการเงินท่ีจะด าเนินการโดยผูส้อบบญัชี หรือการ

รับบริการท่ีปรึกษากฎหมายจากท่ีปรึกษากฎหมายท่ีแต่งตั้งโดยท่านหรือสมาคม 
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(ท) การปฏิบติัตามภาระหนา้ท่ีของสมาคมภายใตส้ญัญาใด ๆ ท่ีสมาคมเป็นคู่สญัญา เช่น สญัญากบั
พนัธมิตรทางการด าเนินงานของสมาคม ผูข้าย หรือบริษทับริหารสินทรัพยอ่ื์น ๆ หรือภายใต้
สญัญาท่ีสมาคมท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทน หรือสญัญากบัสมาชิกของสมาคม 

 
  ถ้าข้อมูลส่วนบุคคลท่ีสมาคมเก็บรวบรวมจากท่านจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติตามภาระหน้าท่ีตาม

กฎหมายของสมาคม หรือการเขา้ท าสญัญากบัท่าน สมาคมอาจจะไม่สามารถด าเนินการตามค าขอ จดัหา
ผลิตภณัฑ์และบริการให้แก่ท่าน (หรือไม่สามารถจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการให้แก่ท่านต่อไป) ถา้
สมาคมไม่สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเม่ือมีการร้องขอ 

 
  ผู้ใช้บริการนิติบุคคล 
 

(ก) การติดต่อส่ือสารทางการด าเนินงาน เช่น การติดต่อส่ือสารกับผูใ้ช้บริการเก่ียวกับการข้ึน
ทะเบียน ผลิตภณัฑห์รือบริการของสมาคม อาทิ ดว้ยการตอบขอ้ซกัถามหรือการร้องขอ 
 

(ข) การประมวลผลค าขอขึน้ทะเบียน ค  าขอใชบ้ริการหรือผลิตภณัฑ์ต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง 
การประมวลผลค าขอหรือการร้องขอบริการหรือผลิตภณัฑ ์การประมวลผลกิจกรรมอบรมหรือ
สอบ และการออกรายงานแสดงผลการท ากิจกรรมอบรมหรือสอบของผูใ้ชบ้ริการ 

 
(ค) การคัดเลือกผู้ใช้บริการ เช่น การตรวจสอบตวัตนของผูใ้ชบ้ริการและสถานะผูใ้ชบ้ริการ การ

ตรวจสอบสถานะหรือการตรวจสอบภูมิหลงัในรูปแบบอ่ืน ๆ  หรือการระบุความเส่ียงเก่ียวกบั
ผูใ้ชบ้ริการ ของหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายของรัฐและ/หรือท่ีเป็นทางการซ่ึงเปิดเผยเป็นการ
ทัว่ไป ตามท่ีกฎหมายก าหนด)  การประเมินความเหมาะสมและคุณสมบติัของผูใ้ชบ้ริการ  

 
(ง) การจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการ เช่น การด ารงและปรับปรุงรายช่ือ/รายนามผูใ้ชบ้ริการ (รวมถึง

ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ) การจดัเก็บสญัญาและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอาจมีการอา้งถึง
ผูใ้ชบ้ริการ 
 

(จ) การบริหารความสัมพนัธ์ เช่น การวางแผน การด าเนินการ และการบริหารความสมัพนัธ์ (ทาง
สัญญา) กบัผูใ้ชบ้ริการ อาทิ ดว้ยการท าธุรกรรมและด าเนินการตามค าสั่งส าหรับผลิตภณัฑ์
หรือบริการ การประมวลผลการช าระเงิน การด าเนินกิจกรรมดา้นการบญัชี การตรวจสอบ การ
เรียกเก็บเงินและการจัดเก็บเงิน การจัดการด้านการจัดส่งและการส่งมอบ การให้บริการ
สนบัสนุน 

 
(ฉ) การวเิคราะห์และปรับปรุงการด าเนินงาน เช่น การท าวจิยั การวเิคราะห์ขอ้มูล การประเมิน การ

ส ารวจและการรายงานเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการของสมาคม และผลการด าเนินงานของ
ของผูใ้ชบ้ริการ การพฒันาและปรับปรุงกลยทุธ์การตลาด และผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
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(ช) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุน เช่น การจดัหาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สนับสนุนการใช้งานระบบ (helpdesk supports) การสร้างและด ารงรหัสและขอ้มูลส่วนตวั
ส าหรับผูใ้ชบ้ริการ การบริหารจดัการการเขา้ถึงระบบใด ๆ ท่ีสมาคมไดอ้นุญาตให้ผูใ้ชบ้ริการ
เข้าถึงได้ การลบข้อมูลผูท่ี้ไม่มีการใช้งาน (inactive accounts) การด าเนินการควบคุมการ
ด าเนินงาน (operation controls) เพื่อให้การด าเนินงานของสมาคมสามารถด าเนินไปได ้และ
การช่วยให้สมาคมสามารถระบุและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สมาคม และการดูแลให้ระบบของสมาคมมีความปลอดภยั การพฒันา การใช ้การด าเนินงาน 
และการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
(ซ) การติดตามตรวจสอบความปลอดภัยและระบบ เช่น การยืนยนัตวับุคคล การควบคุมและการ

บันทึกการเขา้ถึงระบบ การติดตามตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ และระบบอินเทอร์เน็ต การ
ตรวจสอบความมัน่คงปลอดภยัของเทคโนโลยสีารสนเทศ การป้องกนัและแกไ้ขอาชญากรรม 
ตลอดจนการบริหารความเส่ียงและการป้องกนัการทุจริตหรือฉอ้โกง 

 
(ฌ) การจดัการข้อพพิาท เช่น การแกไ้ขขอ้พิพาท การบงัคบัสญัญาของสมาคม การก าหนด การใช้

หรือการต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย และการแก้ไขข้อร้องเรียนและขอ้เรียกร้องของ
ผูใ้ชบ้ริการ 

 
(ญ) การสอบสวนภายใน การสอบสวน การป้องกนัการร้องเรียนและ/หรืออาชญากรรมหรือการ

ทุจริต หรือฉอ้โกง 
 
(ฎ) การปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในองค์กรรวมถึงกฎเกณฑ์ของสมาคม เช่น การปฏิบัติตาม

นโยบายภายในองคก์ร กฎระเบียบ ค าสั่ง กฎหมาย และแนวทางของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีมี
ผลบงัคบัใช ้รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การติดตามทวงถามจ านวนเงินใด ๆ ทั้งหมดท่ีติดคา้งต่อ
สมาคม 

 
(ฏ) การอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบ ทั้งทางการเงินท่ีจะด าเนินการโดยผูส้อบบญัชี หรือ

การรับบริการท่ีปรึกษากฎหมายจากท่ีปรึกษากฎหมายท่ีแต่งตั้งโดยผูใ้ชบ้ริการหรือสมาคม 
 

(ฐ) การปฏิบัตติามภาระหน้าทีข่องสมาคมภายใต้สัญญาใด ๆ ทีส่มาคมเป็นคู่สัญญา เช่น สญัญากบั
พนัธมิตรทางการด าเนินงานของสมาคม ผูข้าย หรือบริษทับริหารสินทรัพยอ่ื์น ๆ หรือภายใต้
สญัญาท่ีสมาคมท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทน หรือสญัญากบัสมาชิกของสมาคม 

(ฑ) การปฏิบัติตามกฎหมายและหน่วยงานของรัฐ เช่น การประสานงาน การปฏิสัมพนัธ์ และการ
ตอบสนองหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาษีอากร หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย หรือหน่วยงาน
อ่ืน ๆ หรือหน่วยงานก ากบัดูแล (ไม่วา่ในประเทศหรือต่างประเทศ) เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (รวมถึง ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย - TSI) สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย 
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ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร 

 
(ฒ) การจัดการโครงสร้างพื้นฐานของสมาคม การควบคุมภายใน การตรวจสอบ และการ

ด าเนินงาน และการปฏิบติัตามนโยบายและขั้นตอนของสมาคมท่ีอาจจ าเป็นโดยกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีใชบ้งัคบั รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมความเส่ียง 
การรักษาความปลอดภยั การตรวจสอบ การเงินและการบญัชี ระบบต่าง ๆ และความต่อเน่ือง
ทางการด าเนินงาน 

 
(ณ) วัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การแจง้ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ของสมาคมซ่ึงอาจ

เป็นท่ีน่าสนใจต่อผูใ้ชบ้ริการ กิจกรรมต่าง ๆ  การเสนอผลิตภณัฑห์รือบริการใหม่ การท าการ
ส ารวจ 

 
(ด) การปฏิบัติตามข้อก าหนดทางการด าเนินงานที่สมเหตุสมผล เช่น การจดัการ การฝึกอบรม

สมัมนา การสอบ การตรวจสอบ การรายงาน การควบคุม หรือการบริหารความเส่ียง สถิติ การ
วเิคราะห์แนวโนม้และการวางแผน หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือคลา้ยคลึงกนั 

  
3. วธีิการทีส่มาคมอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ 
 
 สมาคมอาจเปิดเผย หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการไปยงับุคคลภายนอก (รวมถึงบุคลากรและตวัแทน

ของบุคคลภายนอก) ภายในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทยดงัต่อไปน้ี ซ่ึงประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือ
วตัถุประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี โดยผูใ้ชบ้ริการสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตวัของ
บุคคลภายนอกเหล่านั้นเพ่ือศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวิธีการท่ีบุคคลภายนอกดงักล่าวประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลของผูใ้ชบ้ริการได ้

 
 ผู้ใช้บริการบคุคลธรรมดา 
  
 3.1 ผู้ให้บริการของสมาคม 
 
  สมาคมอาจใช้บริษัท ตัวแทน หรือผูรั้บจ้างเพ่ือการให้บริการต่าง ๆ ในนามของสมาคม หรือเพื่อ

ช่วยเหลือในการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการใหแ้ก่ท่าน สมาคมอาจแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านกบั
ผู ้ให้บริการเหล่าน้ี รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง (ก) ผู ้ให้บริการอบรม สัมมนา (ข) ผู ้ให้บริการสอบ  
(ค) ผูใ้หบ้ริการเทคโนโลยสีารสนเทศ (ง) ตวัแทนการวจิยั (จ) ผูใ้หบ้ริการการวเิคราะห์ (ฉ) ตวัแทนการ
ส ารวจ (ช) ตวัแทนด้านการตลาด ส่ือโฆษณาและการติดต่อส่ือสาร (ซ) ผูใ้ห้บริการช าระเงิน และ  
(ฌ) ผูใ้หบ้ริการดา้นธุรการและการด าเนินงาน  
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  ในการให้บริการเหล่าน้ี ผูใ้ห้บริการอาจเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม สมาคมจะให้
ขอ้มูลส่วนบุคคลแก่ผูใ้ห้บริการของสมาคมเพียงเท่าท่ีจ าเป็นในการให้บริการโดยผูใ้ห้บริการเหล่าน้ี 
และสมาคมจะขอใหผู้ใ้หบ้ริการเหล่าน้ีไม่ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นใด สมาคม
จะด าเนินการใหเ้ป็นท่ีมัน่ใจวา่ผูใ้หบ้ริการทุกรายท่ีสมาคมท างานดว้ยจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านไวอ้ยา่งปลอดภยั 

 
 3.2 พนัธมติรทางการด าเนินงานของสมาคม 
 
  สมาคมอาจโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลท่ีกระท าการในนามของท่าน หรือเก่ียวขอ้งใน

การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการประเภทใดท่ีท่านไดรั้บจากสมาคม ซ่ึงรวมถึงพนัธมิตรธุรกิจร่วม (co-
brand partners) คู่สัญญา (market counterparties) ท่ีสมาคมท าการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้ในการ
จดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการใหแ้ก่ท่าน และท่ีท่านอนุญาตใหส้มาคมเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได ้
แต่ทั้งน้ีผูรั้บขอ้มูลเหล่าน้ีตอ้งตกลงท่ีจะปฏิบติัต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคลอ้งกบันโยบาย
ความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี 

 
 3.3 บุคคลภายนอกตามทีก่ฎหมายอนุญาต 
 
  ในบางสถานการณ์ สมาคมอาจจะจ าเป็นท่ีจะตอ้งเปิดเผยหรือแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านกบั

บุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าท่ีตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ ซ่ึงรวมถึง การปฏิบัติตาม
หน่วยงานท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย ศาล หน่วยงานก ากบัดูแล หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกอ่ืน ๆ ในกรณี
ท่ีสมาคมเช่ือว่าการเปิดเผยหรือการโอนนั้นจ าเป็นเพื่อท่ีจะปฏิบติัตามภาระหน้าท่ีตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบ หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของสมาคม สิทธิของบุคคลอ่ืน หรือเพื่อความปลอดภยัของบุคคล
หรือบุคคลภายนอกใด ๆ หรือเพ่ือตรวจสอบ ป้องกนั หรือจดัการเก่ียวกบัปัญหาการทุจริต หรือฉ้อโกง 
หรือดา้นความมัน่คงหรือความปลอดภยั 

 
 3.4 ทีป่รึกษาวชิาชีพ 
 
  สมาคมอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัท่ีปรึกษาวิชาชีพของสมาคมท่ีเก่ียวกบั

บริการดา้นการตรวจสอบ กฎหมาย การบญัชี และภาษีอากร ซ่ึงช่วยในการประกอบการด าเนินงานและ
แกต้่าง หรือจดัการเก่ียวกบัขอ้เรียกร้องทางกฎหมาย 

 
 3.5 บุคคลภายนอก เช่น ผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี ้
 
  สมาคมอาจมอบ โอน หรือแปลงหน้ีสิทธิหรือภาระผูกพนัของสมาคมให้แก่บุคคลภายนอก เพียงเท่าท่ี

ไดรั้บอนุญาตตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของสัญญาใด ๆ ท่ีเขา้ท าระหวา่งท่านกบัสมาคม  สมาคมอาจ
เปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัผูรั้บโอนสิทธิ ผูรั้บโอน หรือผูรั้บแปลงหน้ี รวมถึง
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บุคคลท่ีอาจเป็นผูรั้บโอนสิทธิ ผูรั้บโอน หรือผูรั้บแปลงหน้ี แต่ทั้ งน้ีผูรั้บขอ้มูลเหล่าน้ีตอ้งตกลงท่ีจะ
ปฏิบติัต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคลอ้งกบันโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี 

 
 3.6 บุคลภายนอกทีเ่กีย่วข้องกบัการโอนการด าเนินงาน 
 
  สมาคมอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัพนัธมิตรทางการด าเนินงาน ผูรั้บโอนสิทธิ 

บุคคลท่ีอาจเป็นผูรั้บโอนสิทธิ ผูรั้บโอนหรือบุคคลท่ีอาจเป็นผูรั้บโอนของสมาคม ในกรณีการปรับ
โครงสร้างกิจการ การโอน การเลิกกิจการ หรือเหตุการณ์ใดในท านองเดียวกนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโอน
หรือการจ าหน่ายจ่ายโอนการด าเนินงาน สินทรัพยห์รือส่วนใด ๆ ของสมาคม ถา้มีเหตุการณ์ใด ๆ 
ดงักล่าวขา้งตน้เกิดข้ึน ผูรั้บขอ้มูลจะปฏิบติัตามนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีในส่วนท่ีเก่ียวกบัขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่าน 

 
 ผู้ใช้บริการนิติบุคคล 
 
  สมาคมอาจแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการกบับุคคลอ่ืน ๆ เพ่ือวตัถุประสงคต์ามท่ีระบุในขอ้ 3 

ขา้งตน้  พนัธมิตรทางการด าเนินงานอ่ืน ๆ ของสมาคม ผูใ้ห้บริการบุคคลภายนอกท่ีสมาคมจา้ง ในบาง
สถานการณ์ สมาคมแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการกบัหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานบงัคบัใช้
กฎหมาย ศาล หน่วยงานก ากบัดูแล หรือบุคคลภายนอกอ่ืน ๆ ในกรณีท่ีสมาคมเช่ือว่าการแบ่งปันนั้น
จ าเป็นเพื่อท่ีจะปฏิบัติตามภาระหน้าท่ีตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของ
สมาคม สิทธิของบุคคลอ่ืน หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคลหรือบุคคลภายนอกใด ๆ หรือเพื่อ
ตรวจสอบ ป้องกนั หรือจดัการเก่ียวกบัปัญหาการทุจริต หรือฉ้อโกง หรือดา้นความมัน่คงหรือความ
ปลอดภยั 

 
  เม่ือสมาคมโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงับุคคลภายนอก สมาคมจะด าเนินการเพ่ือใหม้ัน่ใจถึงการคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการ เช่น ความตกลงการเก็บรักษาความลบั หรือมาตรการรักษาความ
ปลอดภยัท่ีเหมาะสมอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการระหว่างประเทศ 
 

สมาคมอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการไปยงับุคคลภายนอก หรือเคร่ืองแม่ข่ายท่ีตั้งอยู่ใน
ต่างประเทศซ่ึงประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลในลกัษณะเดียวกนักบัประเทศ
ไทย ทั้งน้ี สมาคมไดด้ าเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพ่ือท าให้ผูใ้ชบ้ริการมัน่ใจไดว้า่การโอนขอ้มูล
ส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการจะโอนอยา่งปลอดภยัและบุคคลท่ีรับโอนขอ้มูลนั้นมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลท่ีเหมาะสม และการโอนขอ้มูลนั้นชอบดว้ยกฎหมายโดยอาศยัขอ้ยกเวน้ตามท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย 
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5. ระยะเวลาในการทีส่มาคมเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ 
 
 สมาคมจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการในระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นอยา่งสมเหตุสมผล เพ่ือใหบ้รรลุตาม

วตัถุประสงค์ท่ีสมาคมไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นมาตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี และเพื่อ
ปฏิบติัตามภาระหนา้ท่ีทางกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัต่าง ๆ อยา่งไรก็ตาม สมาคมอาจเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ผูใ้ชบ้ริการนานข้ึนหากจ าเป็นตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 

 
6. ข้อมูลทีส่ าคญัอ่ืน ๆ เกีย่วกบัข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ 
 
 6.1 คุกกีแ้ละวธีิการใช้คุกกี ้
 
 หากผูใ้ชบ้ริการเยีย่มชมเวบ็ไซตข์องสมาคม สมาคมจะเก็บรวบรวมขอ้มูลบางประการโดยอตัโนมติัจาก

ผูใ้ช้บริการโดยการใช้คุกก้ี คุกก้ีคือเทคโนโลยีการติดตามประเภทหน่ึงซ่ึงน ามาใช้ในการวิเคราะห์
กระแสความนิยม (trend) การบริหารจดัการเวบ็ไซต ์ติดตามการเคล่ือนไหวการใชเ้วบ็ไซตข์องสมาคม 
หรือเพ่ือจดจ าการตั้งค่าของผูใ้ชบ้ริการ 

 
 อินเตอร์เน็ตเบราวเ์ซอร์ส่วนใหญ่จะให้ผูใ้ชบ้ริการควบคุมไดว้า่จะยอมรับคุกก้ีหรือไม่ หากผูใ้ชบ้ริการ

ปฏิเสธการติดตามโดยคุกก้ี ความสามารถของผูใ้ชบ้ริการในการใชง้านลกัษณะหรือพ้ืนท่ีทั้งหมดหรือ
บางส่วนของเวบ็ไซตอ์าจถูกจ ากดั   

 
6.2 ข้อมูลส่วนบุคคลทีใ่ช้โดยผู้เยาว์ 
 
 โดยทัว่ไป กิจกรรมของสมาคมไม่ไดมี้เป้าหมายท่ีผูเ้ยาว ์และสมาคมจะไม่เจตนาเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วน

บุคคลจากผูใ้ชบ้ริการซ่ึงเป็นผูเ้ยาว ์(บุคคลซ่ึงยงัไม่บรรลุนิติภาวะ โดยอายคุรบ 20 ปีบริบูรณ์หรือโดย
การสมรส) โดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากผูใ้ชอ้  านาจปกครองในกรณีท่ีจ าเป็น หรือจากคนเสมือนไร้
ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ โดยไม่ได้รับความยิมยอมจากผูอ้นุบาลตามกฎหมาย ถ้า
ผู ้ใช้บริการเป็นผู ้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ  หรือคนไร้ความสามารถซ่ึงประสงค์จะมี
ความสัมพนัธ์ทางสัญญากบัสมาคม ผูใ้ชบ้ริการตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูใ้ชอ้  านาจปกครองหรือผู ้
อนุบาลตามกฎหมายของผูใ้ชบ้ริการก่อนท่ีจะติดต่อสมาคมหรือใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการแก่
สมาคม ถา้สมาคมทราบวา่สมาคมไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่เจตนาจากผูเ้ยาวโ์ดยไม่ไดรั้บ
ความยินยอมจากผูใ้ชอ้  านาจปกครองในกรณีท่ีจ าเป็น หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้
ความสามารถโดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากผูอ้นุบาลตามกฎหมาย สมาคมจะลบขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น
ทนัที หรือยงัคงประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปถา้สมาคมสามารถอาศยัหลกัเกณฑห์รือฐานทาง
กฎหมายอ่ืนนอกจากการขอความยนิยอม 
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6.3 ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่กีย่วกบับุคคลภายนอก 
 
 หากผูใ้ชบ้ริการให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสามใด ๆ (เช่น คู่สมรสและบุตรของผูใ้ชบ้ริการ ผูถื้อ

หุ้น กรรมการ ผูรั้บผลประโยชน์ ผูป้ระสานงาน บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการท างาน บุคคลท่ีเขา้
ร่วมประชุม รายละเอียดการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การส่งต่อในกรณีการรักษาเร่งด่วน) เช่น ช่ือ นามสกลุ 
ท่ีอยูอี่เมล และหมายเลขโทรศพัท์ของบุคคลเหล่านั้น ผูใ้ชบ้ริการควรมัน่ใจวา่ผูใ้ชบ้ริการมีอ านาจท่ีจะ
ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว และอนุญาตใหส้มาคมใชข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวตามนโยบายความเป็น
ส่วนตวัฉบบัน้ีได ้อีกทั้งผูใ้ชบ้ริการตอ้งรับผิดชอบในการแจง้ใหบุ้คคลท่ีสามเหล่านั้นทราบถึงนโยบาย
ความเป็นส่วนตวัฉบับน้ี และขอรับความยินยอมจากบุคคลท่ีสามท่ีเก่ียวขอ้ง หากจ าเป็น หรืออาศัย
หลกัเกณฑห์รือฐานทางกฎหมายอ่ืน 

 
7. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ 
 
 ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเวน้ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ผูใ้ช้บริการอาจมีสิทธิตามท่ีระบุไว้

ดงัต่อไปน้ีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ 
 

(ก) การเข้าถึง: ผู ้ใช้บริการอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลท่ีสมาคม
ประมวลผลเก่ียวกบัผูใ้ชบ้ริการ 

 
(ข) การโอนย้ายข้อมูล: ผูใ้ช้บริการอาจมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีสมาคมมีเก่ียวกับผูใ้ช้บริการใน

รูปแบบท่ีมีการจดัระเบียบแลว้และสามารถอ่านไดใ้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพ่ือส่งหรือโอนขอ้มูล
ดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน  

 
(ค) การคดัค้าน: ในบางกรณี ผูใ้ชบ้ริการอาจมีสิทธิคดัคา้นวธีิการท่ีสมาคมประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ผูใ้ชบ้ริการในบางกิจกรรมซ่ึงระบุในนโยบายฉบบัน้ี 
 
(ง) การลบหรือท าลายข้อมูล: ผูใ้ชบ้ริการอาจมีสิทธิขอใหส้มาคมด าเนินการลบหรือท าลาย หรือท าใหข้อ้มูล

ส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการท่ีสมาคมประมวลผลเก่ียวกับผูใ้ช้บริการ เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวั
บุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูล เช่น หากขอ้มูลนั้นไม่จ าเป็นส าหรับวตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูลอีก
ต่อไป 

(จ) การจ ากัด: ผูใ้ชบ้ริการอาจมีสิทธิจ ากดัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ หากผูใ้ชบ้ริการ
เช่ือว่าข้อมูลนั้ นไม่ถูกต้อง หรือการประมวลผลของสมาคมไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือสมาคมไม่
จ าเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มูลนั้นเพ่ือวตัถุประสงคอ์ยา่งหน่ึงอยา่งใดอีกต่อไป 

 
(ฉ) การแก้ไขให้ถูกต้อง: ผูใ้ชบ้ริการอาจมีสิทธิขอให้มีการด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่สมบูรณ์ 

ไม่ถูกตอ้ง ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบนั 
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(ช) การถอนความยินยอม: ผูใ้ชบ้ริการอาจมีสิทธิท่ีจะถอนความยินยอมท่ีผูใ้ชบ้ริการไดใ้ห้แก่สมาคมเพื่อ
การประมวผลขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ เวน้แต่มีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัสิทธิท่ีจะถอนความยินยอม
ตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีสญัญาท่ีใหป้ระโยชน์แก่ผูใ้ชบ้ริการ  

 
(ซ) การย่ืนเร่ืองร้องเรียน: ผูใ้ช้บริการอาจมีสิทธิยื่นเร่ืองร้องเรียนไปยงัหน่วยงานท่ีมีอ านาจในกรณีท่ี

ผูใ้ชบ้ริการเช่ือวา่สมาคมท าการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย
หรือไม่สอดคลอ้งกบักฎหมายคุม้ครองขอ้มูลท่ีบงัคบัใช ้

 
8. การเปลีย่นแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบับนี ้
 

สมาคมอาจเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ีเป็นคร้ังคราว สมาคมขอแนะน าให้
ผูใ้ชบ้ริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีอยา่งละเอียดรอบคอบ และตรวจสอบการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ี
อาจเกิดข้ึนตามขอ้ก าหนดของนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีท่ี http://www.asco.or.th/privacy-policy.php เป็น
ระยะ ๆ โดยสมาคมจะแจ้งเตือนให้ผูใ้ช้บริการทราบหรือขอความยินยอมจากผูใ้ช้บริการอีกคร้ังหากมีการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีนัยส าคญัในนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี หรือหากสมาคมมีความจ าเป็นโดยกฎหมายท่ี
จะตอ้งท าการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัในนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี 

 
9.  รายละเอยีดการตดิต่อสมาคม 
  
 หากผูใ้ชบ้ริการมีความประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิของผูใ้ชบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ หรือ

หากผูใ้ชบ้ริการมีขอ้สงสัยหรือเร่ืองร้องเรียนเก่ียงกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการภายใตน้โยบายความเป็น
ส่วนตวัฉบบัน้ี โปรดติดต่อสมาคมหรือเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของสมาคม ท่ี 

 
สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 
อาคารชุดเลครัชดาออฟฟิศคอมเพลก็ซ์ 2 ชั้น 5 เลขท่ี 195/6 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรสาร : 0-2661-8505-6 

 สถาบนัฝึกอบรม สมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย (ATI) โทรศพัท ์: 0-2264-0909  ต่อ  200 
 ข้ึนทะเบียนและต่ออายผุูแ้นะน าลูกคา้ (Introducing Broker Agent - IBA) โทรศพัท ์: 0-2264-0909  ต่อ  142 
 ท่ีปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor – FA) โทรศพัท ์: 0-2264-0909  ต่อ  125 
 อ่ืน ๆ  โทรศพัท ์: 0-2264-0909   กด  0  


