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นโยบายความเป็นส่วนตวั 
 
สมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย ("สมาคม") เลง็เห็นถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามท่ีนิยามไว้
ขา้งล่างน้ี) 
 
นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี ("นโยบายความเป็นส่วนตวั") ใชบ้งัคบักบัขอ้มูลส่วนบุคคล (ตามท่ีนิยามไวใ้นขอ้  1 
ขา้งล่างน้ี) ของ 1 ( ) กรรมการสมาคม 2 ( ) ผูแ้ทนบริษทัสมาชิก พนักงาน บุคลากร เจา้หน้าท่ี และบุคคลธรรมดาอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทัสมาชิก 

 
บุคคลธรรมดาจะรวมเรียกวา่ "ท่าน" หรือ "ของท่าน"  
นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีอธิบายถึงวิธีการท่ีสมาคมเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไป
ยงัต่างประเทศ นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีใชบ้งัคบักบัธุรกิจ เวบ็ไซต ์แอพพลิเคชัน่บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ศูนยบ์ริการ
ขอ้มูลลูกคา้ (call center) กิจกรรมและนิทรรศการ ช่องทางการติดต่อทางออนไลน์ โลเคชัน่อ่ืน ๆ (locations) และวธีิการใด 
ๆ ท่ีสมาคมเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ 
 
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสมาคมและสมาชิกชมรมภายใตส้มาคม รวมถึงผูแ้ทนหลกั ผูแ้ทนส ารอง (ตามขอ้บงัคบัตาม
ขอ้บงัคบัของสมาคมและชมรม) กรรมการ และพนกังานของสมาชิก  
 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีส่มาคมเกบ็รวบรวม 
 
 "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบัท่านซ่ึงระบุถึงตวัท่านหรือท าให้สามารถระบุตวัท่านได ้ตามท่ีระบุไว้

ขา้งล่างน้ี เพื่อท่ีสมาคมจะให้บริการแก่สมาชิกผูใ้ชบ้ริการ สมาคมอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลของท่านดว้ยวิธีการต่าง 
ๆ สมาคมอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรงหรือจากแหล่งอ่ืน ๆ โดยออ้ม และผ่าน
หน่วยงานภายใตก้ ากบัดูแลของสมาคม ผูใ้ห้บริการ พนัธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานทางการ สมาชิกสมาคม หรือ
บุคคลภายนอก ประเภทของขอ้มูลท่ีสมาคมเก็บรวบรวมข้ึนอยู่กับความสัมพนัธ์ของสมาชิกกับสมาคม และ
บริการหรือผลิตภณัฑท่ี์สมาชิกตอ้งการจากสมาคม 

 
 "ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน" หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีกฎหมายจดัประเภทเป็นขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อน สมาคมจะเก็บ

รวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนไปยงัต่างประเทศก็ต่อเม่ือไดรั้บความยินยอมโดยชดัแจง้
จากท่าน หรือกฎหมายอนุญาตใหก้ระท าได ้

 
 ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านซ่ึงสมาคมจะเก็บรวมรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนไปยงัต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่

จ ากดัเพียงขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทดงัต่อไปน้ี 
 
 (ก) ข้อมูลระบุตัวบุคคล เช่น ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่งงาน ฝ่ายงาน บริษทัท่ีสังกัด รูปถ่าย 

ทะเบียนรถ ขนาดเส้ือ ขอ้มูลการถือหุ้นในบริษทัสมาชิก ขอ้มูลบนบตัรประชาชน ขอ้มูลบนหนังสือ

(ส  ำหรบัสมำชิก) 
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เดินทาง ลายมือช่ือ ขอ้มูลเก่ียวกบังาน (เช่น สถานะ หนา้ท่ี อาชีพ ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน อายุ
งาน เงินเดือน รายได ้ผลตอบแทน ขอ้มูลท่ีใชใ้นการค านวณผลตอบแทน) ขอ้มูลบนประวติัส่วนบุคคล 
ประวติัการศึกษา ค่าตอบแทน ขอ้มูลภาษี ขอ้มูลบญัชีและขอ้มูลทางการเงิน เช่น ขอ้มูลบญัชีธนาคาร 

 
 (ข) ข้อมูลเพ่ือการตดิต่อ เช่น  ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หมายเลขโทรสาร ท่ีอยู่

อีเมล และรหสัประจ าตวัส าหรับการติดต่อส่ือสารทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืน ๆ เช่น Line Contact 
 
 (ค) ข้อมูลส่วนตัวที่สร้างขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการกับสมาคม เช่น แบบค าขอสมคัรเป็น

สมาชิก การประมวลผล ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวอาจรวมถึงลายมือช่ือและหนังสือติดต่อระหว่าง
ผูใ้ชบ้ริการและสมาคม Username และ Password  

 
 (ง) ข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยโดยเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์กบัสมาคม เช่น ขอ้มูลท่ี

ท่านให้แก่สมาคมในสัญญา แบบฟอร์มหรือการส ารวจ หรือขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมในเวลาท่ีท่านเขา้ร่วม
กิจกรรมทางธุรกิจ การสมัมนา หรือกิจกรรมทางสงัคมของสมาคม  

 
 ขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนของท่านซ่ึงสมาคมจะเก็บรวมรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนไปยงัต่างประเทศ ไดแ้ก่ขอ้มูลท่ี

ละเอียดอ่อนใด ๆ ซ่ึงแสดงอยูใ่นเอกสารประจ าตวั ซ่ึงสมาคมไม่มีความประสงคจ์ะเก็บเก็บรวบรวมหรือใชข้อ้มูล
เก่ียวกบั เช้ือชาติ ศาสนา หมู่โลหิต หรือขอ้มูลอ่ืนใดนอกเหนือไปจากขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ขา้งตน้ 
ถึงแมว้า่ขอ้มูลดงักล่าวจะปรากฏอยูบ่นบตัรประจ าตวัประชาชน ทะเบียนบา้น หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีท่านไดส้มคัร
ใจเปิดเผยไวต้่อสมาคม 

 
2. วตัถุประสงค์ทีส่มาคมเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 
 สมาคมอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนของท่านไปยงั

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

ผลิตภณัฑแ์ละบริการของสมาคม หน่วยงานภายใตก้ ากบัดูแลของสมาคม และบุคคลภายนอก
ซ่ึงสมาคมไม่สามารถอาศยัหลกัเกณฑห์รือฐานทางกฎหมายอ่ืน 

 
  (ข) การโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัประเทศท่ีอาจจะไม่มีระดับการคุม้ครองขอ้มูลท่ี

เพียงพอ ซ่ึงกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บความยนิยอม 
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  ในกรณีท่ีหลกัเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายคือการขอความยินยอม ท่านมีสิทธิท่ีจะถอนความยินยอมของ
ท่าน ณ เวลาใดก็ได ้โดยท่านสามารถติดต่อกบัสมาคมตามรายละเอียดท่ีระบุในขอ้ 9เพื่อถอนความยินยอม 
การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบดว้ยกฎหมายของการเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผย 
ขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนของท่านตามความยนิยอมของท่านก่อนท่ีจะขอถอน 

 
 2.2 วัตถุประสงค์ที่สมาคมอาจด าเนินการโดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอ่ืน ๆ ในการ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 
  สมาคมอาจอาศยัหลกัเกณฑห์รือฐานทางกฎหมายดงัต่อไปน้ีเพ่ือเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอน

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ กล่าวคือ (1) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบติัตามสัญญา 
ส าหรับการเขา้ท าสัญญาหรือการปฏิบติัตามสัญญากบัท่าน (2) เป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย  (3) 
เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของสมาคมและของบุคคลภายนอก เพ่ือใหส้มดุลกบั
ประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน (4) เพื่อการ
ป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ (5) ประโยชน์สาธารณะ ส าหรับ
การด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบติัหนา้ท่ีในการใชอ้ านาจรัฐ 

 
  สมาคมจะอาศยัหลกัเกณฑห์รือฐานทางกฎหมายใน (1) ถึง (5) ขา้งตน้ เพ่ือการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย 

และ/หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ เพ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
 

(ก) การติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ เช่น การติดต่อส่ือสารกับผูใ้ช้บริการเก่ียวกับการข้ึนทะเบียน 
ผลิตภณัฑห์รือบริการของสมาคม อาทิ ดว้ยการตอบขอ้ซกัถามหรือการร้องขอ 

 
(ข) การพจิารณาค าขอ อาทิ การหารือและผอ่นผนัการด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์หรือประกาศ ของ

สมาคม การสมคัรสมาชิก การอบรม การทดสอบ 
 

(ค) การจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการ เช่น การด ารงและปรับปรุงรายช่ือ/รายนามผูใ้ชบ้ริการ (รวมถึง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน) การจดัเก็บสญัญาและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอาจมีการอา้งถึงท่าน 

 
(ง) 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 
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(จ) การวิเคราะห์และปรับปรุงธุรกิจ เช่น การท าวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูล การประเมิน การส ารวจ
และการรายงานเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการของสมาคม และผลการด าเนินงานของท่านหรือ
ของผูใ้ชบ้ริการ การพฒันาและปรับปรุงกลยทุธ์การตลาด และผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 
(ฉ) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุน เช่น การจดัหาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สนับสนุนการใช้งานระบบ (helpdesk supports) การสร้างและด ารงรหัสและขอ้มูลส่วนตวั
ส าหรับท่าน การบริหารจดัการการเขา้ถึงระบบใด ๆ ท่ีสมาคมไดอ้นุญาตใหท่้านเขา้ถึงได ้การ
ถอนบญัชีท่ีไม่มีการใชง้าน (inactive accounts) และการช่วยใหส้มาคมสามารถระบุและแกไ้ข
ปัญหาต่าง ๆ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสมาคม และการดูแลให้ระบบของสมาคมมี
ความปลอดภัย การพฒันา การใช้ การด าเนินงาน และการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
(ช) การติดตามตรวจสอบความปลอดภัยและระบบ เช่น การยืนยนัตวับุคคล การควบคุมและการ

บันทึกการเขา้ถึงระบบ การติดตามตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ และระบบอินเทอร์เน็ต การ
ตรวจสอบความมัน่คงปลอดภยัของเทคโนโลยสีารสนเทศ การป้องกนัและแกไ้ขอาชญากรรม 
ตลอดจนการบริหารความเส่ียงและการป้องกนัการฉอ้โกง 

 
(ซ) การจดัการข้อพพิาท เช่น การแกไ้ขขอ้พพิาท การบงัคบัสญัญาของสมาคม การก าหนด การใช้

หรือการต่อสูสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
 

(ฌ) การสอบสวนภายใน การสอบสวน การป้องกนัการร้องเรียนและ/หรืออาชญากรรมหรือการ
ฉอ้โกง 

 
(ญ) การปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในองค์กร  เช่น การปฏิบัติตามนโยบายภายในองค์กร และ

กฎหมาย กฎระเบียบ ค าสัง่ และแนวทางของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีมีผลบงัคบัใช ้
 

(ฎ) การปฏิบัตใิห้เป็นไปตามข้อบังคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ วธีิปฏิบติั หนงัสือเวยีน จรรยาบรรณ 
มาตรฐาน แนวทางปฏิบติังาน ท่ีสมาคมก าหนดข้ึน  

 
(ฏ) การปฏิบัติตามกฎหมายและหน่วยงานของรัฐ เช่น การประสานงาน การปฏิสัมพนัธ์ และการ

ตอบสนองหน่วยงานของรัฐหรือศาล  
 

(ฐ) วัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การแจง้ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ของสมาคมซ่ึงอาจ
เป็นท่ีน่าสนใจต่อท่าน กิจกรรมต่าง ๆ  การเสนอบริการใหม่ การท าการส ารวจ 
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(ฑ) การปฏิบัติตามข้อก าหนดทางธุรกิจที่สมเหตุสมผล เช่น การจัดการ การฝึกอบรม การ
ตรวจสอบ การรายงาน การควบคุม หรือการบริหารความเส่ียง สถิติ การวเิคราะห์แนวโนม้และ
การวางแผน หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือคลา้ยคลึงกนั 

    
3. วธีิการทีส่มาคมอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 
 สมาคมอาจเปิดเผย หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลภายนอก (รวมถึงบุคลากรและตวัแทนของ

บุคคลภายนอก) ภายในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทยดังต่อไปน้ี ซ่ึงประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือ
วตัถุประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี โดยท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ
บุคคลภายนอกเหล่านั้นเพ่ือศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวิธีการท่ีบุคคลภายนอกดงักล่าวประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านได ้

 
  สมาคมอาจแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลอ่ืน ๆ เพ่ือวตัถุประสงค์ตามท่ีระบุในข้อ 3 

ขา้งตน้ เช่น พนัธมิตรทางธุรกิจอ่ืน ๆ ของสมาคม ผูใ้ห้บริการบุคคลภายนอกท่ีสมาคมจ้าง ในบาง
สถานการณ์ สมาคมแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านกบัหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย 
ศาล หน่วยงานก ากับดูแล หรือบุคคลภายนอกอ่ืน ๆ ในกรณีท่ีสมาคมเช่ือว่าการแบ่งปันนั้นจ าเป็น
เพื่อท่ีจะปฏิบติัตามภาระหนา้ท่ีตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของสมาคม สิทธิ
ของบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือความปลอดภยัของบุคคลหรือบุคคลภายนอกใด ๆ หรือเพ่ือตรวจสอบ ป้องกนั 
หรือจดัการเก่ียวกบัปัญหาการฉอ้โกง หรือดา้นความมัน่คงหรือความปลอดภยั 

 
  เม่ือสมาคมโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงับุคคลภายนอก สมาคมจะด าเนินการเพ่ือใหม้ัน่ใจถึงการคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ความตกลงการเก็บรักษาความลบั หรือมาตรการรักษาความปลอดภยัท่ี
เหมาะสมอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างประเทศ 
 

สมาคมอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลภายนอก หรือเคร่ืองแม่ข่ายท่ีตั้ งอยู่ใน
ต่างประเทศซ่ึงประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลในลกัษณะเดียวกนักบัประเทศ
ไทย ทั้งน้ี สมาคมไดด้ าเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพ่ือท าให้ท่านมัน่ใจไดว้่าการโอนขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านจะโอนอยา่งปลอดภยัและบุคคลท่ีรับโอนขอ้มูลนั้นมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี
เหมาะสม และการโอนขอ้มูลนั้นชอบดว้ยกฎหมายโดยอาศยัขอ้ยกเวน้ตามท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย 

 
5. ระยะเวลาในการทีส่มาคมเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 
 สมาคมจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพ่ือให้บรรลุตาม

วตัถุประสงค์ท่ีสมาคมไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นมาตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี และเพื่อ
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ปฏิบติัตามภาระหนา้ท่ีทางกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัต่าง ๆ อยา่งไรก็ตาม สมาคมอาจเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านนานข้ึนหากจ าเป็นตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 

 
6. ข้อมูลทีส่ าคญัอ่ืน ๆ เกีย่วกบัข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 
 6.1 คุกกีแ้ละวธีิการใช้คุกกี ้
 
 หากท่านเยี่ยมชมเวบ็ไซตข์องสมาคม สมาคมจะเก็บรวบรวมขอ้มูลบางประการโดยอตัโนมติัจากท่าน

โดยการใชคุ้กก้ี คุกก้ีคือเทคโนโลยกีารติดตามประเภทหน่ึงซ่ึงน ามาใชใ้นการวเิคราะห์กระแสความนิยม 
(trend) การบริหารจดัการเวบ็ไซต ์ติดตามการเคล่ือนไหวการใชเ้วบ็ไซตข์องสมาคม หรือเพื่อจดจ าการ
ตั้งค่าของผูใ้ชบ้ริการ 

 
 อินเตอร์เน็ตเบราวเ์ซอร์ส่วนใหญ่จะให้ท่านควบคุมได้ว่าจะยอมรับคุกก้ีหรือไม่ หากท่านปฏิเสธการ

ติดตามโดยคุกก้ี ความสามารถของท่านในการใชง้านท่านลกัษณะหรือพ้ืนท่ีทั้งหมดหรือบางส่วนของ
เวบ็ไซตอ์าจถูกจ ากดั   

 
6.2 ข้อมูลส่วนบุคคลทีใ่ช้โดยผู้เยาว์ 
 
 โดยทัว่ไป กิจกรรมของสมาคมไม่ไดมี้เป้าหมายท่ีผูเ้ยาว ์และสมาคมจะไม่เจตนาเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วน

บุคคลจากผูใ้ชบ้ริการซ่ึงเป็นผูเ้ยาว ์(บุคคลซ่ึงยงัไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยอายคุรบ 20 ปีบริบูรณ์หรือโดย
การสมรส) โดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากผูใ้ชอ้  านาจปกครองในกรณีท่ีจ าเป็น หรือจากคนเสมือนไร้
ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ โดยไม่ไดรั้บความยมิยอมจากผูอ้นุบาลตามกฎหมาย ถา้ท่านเป็น
ผูเ้ยาว ์คนเสมือนไร้ความสามารถ  หรือคนไร้ความสามารถซ่ึงประสงคจ์ะมีความสมัพนัธ์ทางสญัญากบั
สมาคม ท่านตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูใ้ชอ้  านาจปกครองหรือผูอ้นุบาลตามกฎหมายของท่านก่อนท่ี
จะติดต่อสมาคมหรือใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่สมาคม ถา้สมาคมทราบวา่สมาคมไดเ้ก็บรวบรวม
ขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่เจตนาจากผูเ้ยาวโ์ดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากผูใ้ชอ้  านาจปกครองในกรณีท่ี
จ าเป็น หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถโดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากผู ้
อนุบาลตามกฎหมาย สมาคมจะลบขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นทนัที หรือยงัคงประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล
นั้นต่อไปถา้สมาคมสามารถอาศยัหลกัเกณฑห์รือฐานทางกฎหมายอ่ืนนอกจากการขอความยนิยอม 

 
6.3 ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่กีย่วกบับุคคลภายนอก 
 
 หากผูใ้ชบ้ริการใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสามใด ๆ  (เช่น ผูถื้อหุน้ กรรมการ พนกังาน รายละเอียด

การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน)เช่น ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลเหล่านั้น 
ผูใ้ชบ้ริการควรมัน่ใจวา่มีอ านาจท่ีจะใหข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว และอนุญาตใหส้มาคมใชข้อ้มูลส่วน
บุคคลดงักล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีได ้อีกทั้งผูใ้ชบ้ริการตอ้งรับผิดชอบในการแจง้ให้
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บุคคลท่ีสามเหล่านั้นทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี และขอรับความยนิยอมจากบุคคลท่ีสาม
ท่ีเก่ียวขอ้ง หากจ าเป็น หรืออาศยัหลกัเกณฑห์รือฐานทางกฎหมายอ่ืน 

 
7. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 
 ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมายและขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ท่านอาจมีสิทธิตามท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี

เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
 

(ก) การเข้าถึง: ท่านอาจมีสิทธิในการขอเขา้ถึงหรือขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีสมาคมประมวลผล
เก่ียวกบัท่าน 

 
(ข) การโอนย้ายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีสมาคมมีเก่ียวกบัท่านในรูปแบบท่ีมีการจดั

ระเบียบแลว้และสามารถอ่านไดใ้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพ่ือส่งหรือโอนขอ้มูลดงักล่าวไปยงัผู ้
ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน  

 
(ค) การคัดค้าน: ในบางกรณี ท่านอาจมีสิทธิคดัคา้นวิธีการท่ีสมาคมประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน

ในบางกิจกรรมซ่ึงระบุในนโยบายฉบบัน้ี 
 
(ง) การลบหรือท าลายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้สมาคมด าเนินการลบหรือท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่านท่ีสมาคมประมวลผลเก่ียวกบัท่าน เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของ
ขอ้มูล เช่น หากขอ้มูลนั้นไม่จ าเป็นส าหรับวตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูลอีกต่อไป 

 
(จ) การจ ากัด: ท่านอาจมีสิทธิจ ากดัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านเช่ือวา่ขอ้มูลนั้นไม่

ถูกตอ้ง หรือการประมวลผลของสมาคมไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือสมาคมไม่จ าเป็นตอ้งประมวลผล
ขอ้มูลนั้นเพ่ือวตัถุประสงคอ์ยา่งหน่ึงอยา่งใดอีกต่อไป 

 
(ฉ) การแก้ไขให้ถูกต้อง: ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการด าเนินการแก้ไขขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่สมบูรณ์ ไม่

ถูกตอ้ง ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบนั 
 
(ช) การถอนความยินยอม: ท่านอาจมีสิทธิท่ีจะถอนความยินยอมท่ีท่านไดใ้ห้แก่สมาคมเพื่อการประมวผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เวน้แต่มีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัสิทธิท่ีจะถอนความยินยอมตามท่ีกฎหมายก าหนด 
หรือมีสญัญาท่ีใหป้ระโยชน์แก่ท่าน  

 
(ซ) การย่ืนเร่ืองร้องเรียน: ท่านอาจมีสิทธิยื่นเร่ืองร้องเรียนไปยงัหน่วยงานท่ีมีอ านาจในกรณีท่ีท่านเช่ือว่า

สมาคมท าการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคลอ้งกับ
กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลท่ีบงัคบัใช ้



 

ส ำหรับผู้ใช้บริกำรของสมำคม และสถำบันฝึกอบรม 
ณ วันท่ี 18 มกรำคม 2564  

8. การเปลีย่นแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบับนี ้
 

สมาคมอาจเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีเป็นคร้ังคราว สมาคมขอแนะน าให้ท่าน
อ่านนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีอยา่งละเอียดรอบคอบ และตรวจสอบการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน
ตามขอ้ก าหนดของนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีท่ี http://www.asco.or.th/privacy-policy-asco-member.php 
เป็นระยะ ๆ โดยสมาคมจะแจง้เตือนใหท่้านทราบหรือขอความยนิยอมจากท่านอีกคร้ังหากมีการเปล่ียนแปลงท่ีมี
นัยส าคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี หรือหากสมาคมมีความจ าเป็นโดยกฎหมายท่ีจะต้องท าการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัในนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี 

 
9.  รายละเอยีดการตดิต่อสมาคม 
  
 หากท่านมีความประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิของท่านท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีขอ้สงสัย

หรือเร่ืองร้องเรียนเก่ียงกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใตน้โยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี โปรดติดต่อสมาคม
หรือเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของสมาคม ท่ี 

 
สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 
อาคารชุดเลครัชดาออฟฟิศคอมเพลก็ซ์ 2 ชั้น 5 เลขท่ี 195/6 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์: 0-2264-0909 
โทรสาร : 0-2661-8505-6 
asco@asco.or.th 

 
 


