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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 ณ เดือน สงิหาคม 2565 

บริษัท หลกัทรพัย ์ฟินนัซ่า จ ากัด  (“บริษัทฯ”) ตระหนกัและใหค้วามส าคญัถึงสิทธิในความเป็นส่วนตวัและการ
ปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นซึง่อยู่ในความรบัผิดชอบของบรษัิทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไดจ้ดัท านโยบายคุม้ครองขอ้มลู
สว่นบุคคลนีข้ึน้เพื่อใหท้่านมั่นใจว่าบริษัทฯ จะด าเนินการในการเก็บรวบรวม การจดัเก็บ การใช ้การเปิดเผย การสง่และ
การโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านอย่างถกูตอ้งและเหมาะสม รวมทัง้คุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านตามมาตรฐานที่
กฎหมายก าหนด 

1. ค านิยาม 

1. “ขอ้มลูสว่นบคุคล” หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับคุคลซึ่งท าใหส้ามารถระบตุวับุคคลนัน้ไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้ม แตไ่มร่วมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

2. “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 26 ของ
พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) หรือที่คณะกรรมการคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนด หรือที่กฎหมายใดๆ ณ ปัจจุบนั หรอืที่จะมีขึน้ในอนาคตระบใุหถื้อเป็นขอ้มลูสว่น
บคุคลทีม่ีความออ่นไหว  

3 “การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล” ไดแ้ก่ การเก็บรวบรวม การจดัเก็บ การใช ้การเปิดเผย การสง่และการ
โอน ขอ้มลูสว่นบคุคล 

2. นโยบายฉบับนี้มีขึน้เพื่ออะไร 

นโยบายฉบบันีใ้ชเ้พื่อแจง้ใหท้่านในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลทราบถึงวตัถปุระสงคแ์ละรายละเอียดของการ
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล ตลอดจนสทิธิตามกฎหมายของทา่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคล 

3. การให้ความยนิยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

เมื่อทา่นขอขอ้มลูหรอืขอเขา้ใชผ้ลติภณัฑห์รอืบรกิารตา่ง ๆ ของบรษัิทฯ บรษัิทฯ อาจขอใหท้า่นใหข้อ้มลูสว่นบคุคล
ของท่านแก่บรษัิทฯ ซึง่ในกรณีที่ท่านเป็นนิติบคุคล ขอ้มลูสว่นบคุคลที่บรษัิทฯ อาจขอจากทา่น รวมถึงขอ้มลูของ พนกังาน 
บคุลากร เจา้หนา้ที่ ผูแ้ทน ผูถื้อหุน้ บคุคลผูม้ีอ  านาจ กรรมการ ผูต้ิดต่อ ตวัแทน และบุคคลธรรมดาอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับ
ทา่น โดยท่านรบัรองว่าท่านไดร้บัความยินยอมจากบุคคลผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล ในการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล
ใหแ้ก่บรษัิทฯ เพื่อใหบ้รษัิทฯ ไดป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลภายใตน้โยบายฉบบันี ้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ อาจไดข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลอื่นๆ (เช่น คู่สมรสของท่าน บริษัทที่ท่านเป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือเป็นพนักงาน หรือเป็นผู้ถือหุ้น หรือจากนิติบุคคลอื่นที่ท่านมีส่วนได้เสีย) เนื่องจากบุคคลนั้นๆ ขอใช้
ผลิตภณัฑห์รอืบริการของบรษัิทฯ ดงันัน้ นโยบายฉบบันีจ้ะครอบคลมุถึงท่านที่เป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลที่บริษัทฯ ได้
เก็บขอ้มลูสว่นบคุคลเพื่อวตัถปุระสงคต์ามที่ไดก้ลา่วไวใ้นขอ้ 6 ของนโยบายฉบบันีด้ว้ย  
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บริษัทฯ อาจจ าเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ขอ้มูลเก่ียวกับสขุภาพรา่งกายหรือ
จิตใจของท่าน ประวตัิอาชญากรรม เชือ้ชาติ ศาสนา หรือ ขอ้มูลชีวมาตร (เช่น ระบบจดจ าใบหนา้ ลายนิว้มือ) เป็นตน้ 
หากท่านใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการท่ีมีความจ าเป็นตอ้งทราบขอ้มลูประเภทนี ้บรษัิทฯ จะใชข้อ้มลูประเภทนีเ้ฉพาะในเรือ่งที่
เก่ียวกบัการท่ีทา่นใชผ้ลติภณัฑห์รอืบรกิารนัน้ๆ เทา่นัน้ หากบรษัิทฯ จะประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลประเภทนี ้บรษัิทฯ จะ
ขอใหท้า่นแสดงความยินยอมโดยชดัแจง้เป็นกรณีตา่งหากอีกครัง้หนึง่ 

นอกจากนี ้ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งโอนขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านไปยงัประเทศที่อาจไม่มีระดบัการ
คุม้ครองขอ้มูลที่เพียงพอ ซึ่งกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัความยินยอม หรือในกรณีที่บริษัทฯ จ าเป็นตอ้งจัดใหม้ีการ
ติดต่อสื่อสารทางการตลาด การเสนอขอ้เสนอพิเศษ เอกสารสง่เสริมการขายที่เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการของบรษัิทฯ 
บริษัทย่อย และบริษัทในเครือของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถอาศัยหลกัเกณฑ์หรือฐานทาง
กฎหมายอื่นๆ รองรบั บรษัิทฯ จะขอใหท้า่นแสดงความยินยอมโดยชดัแจง้เป็นกรณีตา่งหากอีกครัง้หนึง่ดว้ยเช่นกนั 

ทัง้นี ้ท่านมีสิทธิที่จะไม่ใหข้อ้มลูสว่นบคุคลหรอืขอ้มลูสว่นบคุคลที่มีความอ่อนไหวหรือเพิกถอนความยินยอมที่ได้
ใหไ้วแ้ก่บริษัทฯ ได ้อย่างไรก็ตาม การไม่ใหข้อ้มลูนัน้ ๆ หรอืเพิกถอนความยินยอมที่ไดใ้หไ้วอ้าจท าใหท้่านไม่สามารถใช้
ผลติภณัฑห์รอืไดร้บับรกิารของบรษัิทฯ อยา่งตอ่เนื่อง และ/หรอื มีประสทิธิภาพได ้

4. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่บริษัทฯ ประมวลผล  

4.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ประมวลผล ไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว  
ซึง่รวมถึง แตไ่มจ่ ากดัเพียงขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้ 

1) ขอ้มลูที่บง่ชีต้วัตนทั่วไป เช่น ค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ ช่ือกลาง นามสกลุ (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  
เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ช่ือ-นามสกุล ของคู่สมรส ช่ือ-นามสกุล ของบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติ
ภาวะ วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด เพศ สัญชาติ ขอ้มูลบนบัตรที่ออกโดยรฐับาล (เช่น เลขบัตร
ประจ าตวัประชาชน เลขที่หนงัสือเดินทาง เลขบตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร ขอ้มูลที่อยู่ เป็นตน้) 
ลายมือช่ือ ช่ือผูใ้ชง้าน การบนัทึกเสียง การบนัทึกเสียงสนทนาทางโทรศพัท ์การบนัทึกภาพจาก
กลอ้งวงจรปิด รูปถ่าย ทะเบียนบา้น รหัสผ่านกรณีใชง้านเว็บไซตห์รือช่องทางออนไลนอ์ื่นของ
บรษัิทฯ 

2) ขอ้มลูบคุคลที่เก่ียวขอ้ง เช่น รายช่ือของบคุคลตามมาตรา 258 ของ พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรพัย์ฯ”) รายช่ือกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งตามมาตรา 89/1 รายช่ือบุคคลที่เก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รายช่ือบคุคลที่มีเจตนารว่มกันใชส้ิทธิออกเสียงไปในทางเดียวกัน 
(Act in Concert) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รายช่ือบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้มูลตาม 1) และ 2) ถึง 
12) ของบคุคลดงักลา่ว  

3) ขอ้มูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ หมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร 
อีเมล และรหสัประจ าตวัส าหรบัการติดตอ่สือ่สารทางอิเลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ 
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4) ขอ้มลูบญัชีและขอ้มลูทางการเงิน เช่น ขอ้มลูบญัชีธนาคาร (เลขที่บญัชีและประเภทบญัชีธนาคาร)  
ข้อมูลบัญชีซือ้ขายหลักทรพัย์ ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ข้อมูลพรอ้มเพย์ รายได้และ
ค่าใช้จ่าย แหล่งที่มาของรายได้ ประเทศที่เป็นแหล่งที่มาของรายได้ จ านวนเงินฝาก ดอกเบีย้ 
ประวัติทางการเงิน รายการทรพัยส์ิน แหล่งที่มาของเงินทุน และ ขอ้มูลการสมัครใชบ้ริการและ
ผลติภณัฑ ์

5) ขอ้มลูการท าธุรกรรม เช่น รายการเดินบญัชี ประวตัิการซือ้ขายและยอดคงเหลอื หมายเลขค าสั่งซือ้ 
หมายเลขนายหน้าซือ้ขายหลักทรพัย์ ประวัติการช าระเงินและการท าธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับ
สินทรพัยข์องท่าน งบการเงิน หนีส้ิน ภาษี รายได ้ก าไรและเงินลงทุน แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง
และเงินทุน ประวัติการผิดนัด มูลค่าของหลกัประกัน (margin balance) ขอ้มูลเงินกู้ยืมเพื่อซือ้
หลกัทรพัย์ (margin loan) ขอ้มูลการกู้ยืมเงิน ข้อมูลการลงทุน และแหล่งที่มาตลอดจนความ
เพียงพอของเงินทนุท่ีใชใ้นการท าธุรกรรม 

6) ขอ้มลูทางการศึกษาและประวตัิการท างาน เช่น วฒุิการศึกษา สาขาที่ส  าเร็จการศึกษา ปีที่ส  าเร็จ
การศึกษา ช่ือและที่ตั้งของสถาบันการศึกษา ข้อมูล Work Permit อาชีพ ช่ือสถานที่ท  างาน 
ประเภทธุรกิจของสถานท่ีท างาน ที่ตัง้ของสถานท่ีท างาน เบอรโ์ทรศพัทข์องสถานท่ีท างาน ต าแหนง่  

7) ขอ้มลูเก่ียวกบัประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย เช่น ประวตัิการกระท าผิดฐานฟอกเงิน ประวตัิการถกู
ปฏิเสธการท าธุรกรรมทางการเงิน สถานะเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน สถานะ
เก่ียวกบัการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการตอ่ตา้นการสนบัสนนุการเงินแกก่ารก่อการ
รา้ยและการแพรข่ยายอาวธุที่มีอานุภาพท าลายลา้งสงู ขอ้มลูตามกฎหมายป้องกนัการหลีกเลี่ยง
ภาษีของสหรฐัอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA) ข้อมูลที่ได้จากการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (CDD Gateway) รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากการ
ตรวจสอบหรอืไดร้บัแจง้จากหนว่ยงานท่ีมีอ  านาจตามกฎหมาย  

8) ขอ้มลูการถือหลกัทรพัย ์เช่น จ านวนและประเภทหลกัทรพัยท์ี่ถือทัง้ทางตรงและทางออ้ม สดัส่วน
หลกัทรพัยท์ี่ถือสทิธิออกเสยีง รายละเอียดการไดม้าซึง่หลกัทรพัย ์(เช่น ราคา วนัท่ีมีการไดม้า) 

9) ขอ้มูลทางเทคนิค เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอรเ์น็ตโพรโทคอล (IP address) เว็บบีคอน (web 
beacon) ล็อก (Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย 
ขอ้มูลการเช่ือมต่อ ขอ้มูลการเขา้ถึง ขอ้มูลการเขา้ใช้งานแบบ single sign-on (SSO) การเขา้สู่
ระบบ (Login log) เวลาที่เขา้ถึง ระยะเวลาที่ใชบ้นหนา้เพจของบริษัทฯ คกุกี ้ขอ้มลูการเขา้สูร่ะบบ 
ประวตัิการคน้หา ขอ้มลูการเรียกด ูประเภทและเวอรช์ั่นของเบราวเ์ซอร ์การตัง้ค่าเขตเวลา (Time 
zone setting) และสถานที่ตัง้ ประเภทและเวอรช์ั่นของปลั๊กอินเบราวเ์ซอร ์ระบบปฏิบตัิการและ
แพลตฟอรม์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอปุกรณท์ี่ทา่นใชใ้นการเขา้ถึงแพลตฟอรม์  

10) รายละเอียดขอ้มลูสว่นตวั เช่น ช่ือบญัชี (account identifiers) ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น รหสัประจ าตวั 
(PIN ID code) ส  าหรบัการซือ้ขาย ความสนใจและความพึงพอใจ กิจกรรม เป้าหมายการลงทุน 
ความรูแ้ละประสบการณก์ารลงทนุ และระดบัความเสีย่งที่ยอมรบัได ้(risk tolerance)  
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11) ขอ้มลูการใชง้าน เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบัการใชง้านของท่านบนเว็บไซต ์แพลตฟอรม์ การใชผ้ลิตภณัฑ์
และบรกิาร  

12) ขอ้มลูเก่ียวกบัความสมัพนัธข์องลกูคา้กบับริษัทฯ เช่น การเปิดบญัชีหรือใชบ้รกิารของบริษัทฯ การ
ท าสญัญาแตง่ตัง้ การประมวลผลและการรายงาน ลายมือช่ือและหนงัสือติดตอ่กบับริษัทฯ รวมทัง้
ขอ้มูลอื่น ๆ ที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยเก่ียวขอ้งกับความสมัพันธ์กับบริษัทฯ (เช่น 
ขอ้มลูที่ท่านใหแ้ก่บริษัทฯ ในสญัญา แบบฟอรม์หรอืการส ารวจ หรือขอ้มลูที่เก็บรวบรวมในเวลาที่
ทา่นเขา้รว่มกิจกรรมทางธุรกิจ การสมัมนา หรอืกิจกรรมทางสงัคมของบรษัิทฯ) 

5. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล  

บรษัิทฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นโดยวิธีตอ่ไปนี ้ไดแ้ก่ 

5.1 เมื่อท่านเขา้ใชผ้ลิตภณัฑ ์และ/หรือ บริการจากบริษัทฯ เช่น ท าสญัญาหรือตอบรบัขอ้เสนอเพื่อใชบ้ริการ
ดา้นวาณิชธนกิจ ท าหนงัสือแต่งตัง้ใหบ้ริษัทฯ ใหบ้ริการที่เก่ียวขอ้งกบับรกิารดา้นวาณิชธนกิจ (เช่น เป็นที่
ปรกึษาทางการเงิน ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ ผูจ้ดัเตรียมท าค าเสนอซือ้  ผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จดัจ าหนา่ย) จองซือ้หลกัทรพัย ์หรอืเปิดบญัชีกบับรษัิทฯ เพื่อใชบ้ริการดา้นการจดัการทรพัยส์นิเพื่อความ
มั่งคั่ง เพื่อซือ้ขายกองทนุรวม หุน้กู ้ตั๋วแลกเงิน 

5.2 เมื่อท่านติดต่อสื่อสารกบับริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อมายงับคุลากร พนกังาน วาณิชธนากร ผูแ้นะน า
การลงทุน ผูร้บัมอบอ านาจ ผูก้ระท าการแทน ผูร้บัจา้ง คู่คา้ และไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเป็นหนงัสือหรือ
วาจา ผา่นทางโทรศพัท ์ผา่นช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์การพบหนา้ ทางจดหมาย ทางโทรสาร หรอืโดยวิธีการ
อื่นในท านองเดียวกนั โดยไมค่  านงึวา่ฝ่ายใดจะเป็นผูต้ิดตอ่ก่อน  

5.3 เมื่อท่านเขา้ถึงหรอืใชเ้ว็บไซต ์หรือแอปพลิเคชั่น และ/หรือบริการต่าง ๆ ทางออนไลน ์หรอืบรกิารอื่นๆ ของ
บรษัิทฯ 

5.4 เมื่อท่านสง่ใบค าขอแกไ้ขขอ้มลู หรือรอ้งขอใหม้ีการเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุงขอ้มลูของท่าน ค ารอ้งขอใช้
สทิธิเก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคล หรอืค ารอ้งอื่นใดเก่ียวกบัธุรกรรมที่ทา่นมีกบับรษัิทฯ   

5.5  เมื่อบริษัทฯ ไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากแหลง่อื่นซึ่งไม่ใช่จากท่านโดยตรง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เพียงการไดร้บัขอ้มูลจาก ผูล้งทุน ผูเ้ปิดบัญชีร่วม ผูแ้นะน าการลงทุน บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน 
บริษัทหลกัทรพัยอ์ื่น สถาบนัการเงินอื่น หน่วยงานที่มีอ  านาจตามกฎหมาย หน่วยงานก ากับดูแล ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัทขอ้มูลเครดิต ผู้
ใหบ้ริการขอ้มูล ผูใ้หบ้ริการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลกูคา้ (CDD Gateway) รวมถึงการ
ตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่เป็นสาธารณะ แหล่งขอ้มูลส่วนตัว หรือแหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์ เว็บไซต ์
แหลง่ขอ้มลูสือ่สงัคมออนไลน ์ซึ่งบรษัิทฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแหลง่อื่นตอ่เมื่อไดร้บัความยินยอมจาก
ทา่นตามที่กฎหมายก าหนด เวน้แตเ่ป็นกรณี ท่ีไดร้บัยกเวน้ตามกฎหมาย 

5.6. จากการที่บริษัทฯ วิเคราะห์ขอ้มลูของท่านและธุรกรรมต่าง ๆ ที่ท่านท่านท า (เช่น ประวตัิการซือ้ขาย การ
ช าระราคาคา่ซือ้ขาย การกูย้ืม) 
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ในกรณีที่ทา่นใหข้อ้มลูสว่นบคุคลใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับคุคลอื่นแก่บริษัทฯ ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงขอ้มลูสมาชิก
ในครอบครวั ขอ้มลูผูร้บัประโยชนท์อดสดุทา้ย ขอ้มลูนกัการเมืองที่เก่ียวขอ้งกบัท่าน ขอ้มลูกรรมการหรือหุน้สว่นผูจ้ดัการ
กรณีที่ท่านเป็นผูล้งทุนประเภทนิติบุคคล ขอ้มลูผูล้งทุนกรณีที่ท่านเป็นผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนตามกฎหมายหรือเป็น
ผูร้บัมอบอ านาจหรือเป็นผูร้บัมอบอ านาจทอดสดุทา้ย ท่านรบัรองและรบัประกนัความถูกตอ้งของขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้ 
พรอ้มทัง้รบัรองและรบัประกันว่าท่านไดร้บัความยินยอมจากบุคคลผูเ้ป็นเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลหรือมีอ านาจตาม
กฎหมายในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่บริษัทฯ เพื่อใหบ้ริษัทฯ ไดป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลภายใตน้โยบาย
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบับนีแ้ละท่านไดแ้จ้งใหบุ้คคลเหล่านัน้ทราบอย่างครบถ้วนแลว้เก่ียวกับรายละเอียดตาม
นโยบายฉบบันี ้

6. วัตถุประสงคใ์นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษัิทฯ ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นภายใตว้ตัถปุระสงค ์ดงัตอ่ไปนี ้

6.1 การติดต่อกบัท่านก่อนที่ท่านจะเขา้ท าสญัญากบับริษัทฯ เพื่อชกัชวน ใหค้  าแนะน า ใหค้  าปรกึษา ใหข้อ้มลู
ใดๆ รวมถึงการวางแผนในการท าธุรกรรมต่างๆ แก่ท่าน เช่น การซือ้ขายหรือลงทนุในผลิตภณัฑใ์นตลาด
ทนุ กองทนุรวม หุน้กู ้ตั๋วแลกเงิน  การใหค้  าปรกึษาทางการเงิน  

6.2 เพื่อพิจารณาอนมุตัิใหท้่านสามารถใชผ้ลิตภณัฑ ์และ/หรือ บริการของบริษัทฯ ไดต้ามความประสงค ์เช่น 
การเปิดบัญชีผู้ถือหลักทรพัยห์รือหน่วยลงทุน การท าสัญญาจัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่าย
หลกัทรพัย ์การท าสญัญาเพื่อใชบ้รกิารดา้นวาณิชธนกิจ การจองซือ้หุน้ หุน้กู ้ตั๋วแลกเงิน กองทนุรวม การ
จองซือ้หลักทรพัยใ์ดๆ หรือการลงทุนในผลิตภัณฑ์อื่นใดในตลาดทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัตวัผูล้งทนุ การประเมินความเหมาะสมในการลงทนุ การตรวจสอบ
สถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน การยืนยนัคุณลกัษณะของผูล้งทุนรายใหญ่ ราย
ใหญ่พิเศษ 

6.3 เพื่อใชใ้นการประมวลผล ประเมิน วิเคราะห ์ตรวจสอบ พิจารณาอนมุตัิ บรหิารจดัการ และด าเนินการใดๆ 
ที่ช่วยใหบ้รษัิทฯ สามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัที่บริษัทฯ มีตอ่ทา่นได ้เช่น การใหบ้รกิารดา้นวาณิชธนกิจ 
การใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษาทางการเงิน หรือบริการที่เก่ียวเนื่อง การจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยแ์ละรบัประกัน
การจ าหน่ายหลกัทรพัย ์การรบัจองซือ้หลกัทรพัย ์การซือ้ขาย สบัเปลี่ยน โอน หลกัทรพัย ์หน่วยลงทุน 
ทรพัยส์ิน หุน้กู ้ตั๋วแลกเงิน หรือผลติภณัฑอ์ื่นใดในตลาดทนุ รวมถึงสิทธิอื่นใดของท่าน การรายงานการท า
ธุรกรรม หรือการช าระคืนค่าจองซือ้หุน้ หน่วยลงทุน หุน้กูห้รือหลกัทรัพยอ์ื่นใด การแยกและจดัท าบนัทึก
รายละเอียดทรพัยส์นิของทา่น เป็นครัง้คราว และการจดัการเรือ่งทัง้ปวงที่เก่ียวกบัการบรกิารเหลา่นี  ้

6.4 เพื่อเป็นขอ้มูลในการใหบ้ริการ ติดตาม ประสานงาน แกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ท่านภายหลงัการเปิดบัญชีผูถื้อ
หลกัทรพัย ์การจองซือ้หุน้ หน่วยลงทนุ หุน้กู ้ตั๋วแลกเงิน หรือหลกัทรพัยอ์ื่นใด หรือลงทนุในผลิตภณัฑอ์ื่น
ใดในตลาดทนุ รวมถึงการจดัการตามค ารอ้งขอใดๆ ของทา่น  

6.5 เพื่อใชข้อ้มลูท่านในการติดต่อ ติดตาม ประสานงาน กบับรษัิทหลกัทรพัย ์บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 
ผูอ้อกและเสนอขายหุน้ หน่วยลงทุน หุน้กูห้รือหลกัทรพัยอ์ื่นใด ผูใ้หบ้ริการนายทะเบียนหลกัทรพัย์ นาย
ทะเบียนหลกัทรพัย ์รวมถึงการสง่หลกัฐานยืนยนัการท าธุรกรรมของทา่นไปยงักบัหนว่ยงานดงักลา่ว 
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6.6 เพื่อการสอบทาน หรือตรวจสอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบภายใน หรือการตรวจสอบจาก
บคุคลภายนอก 

6.7 เพื่อด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ ขอ้ตกลง ค าสั่ง ค ารอ้งขอ 
นโยบาย หรือแนวปฏิบตัิที่ใชบ้งัคบั ซึ่งก าหนดขึน้โดยหน่วยงานก ากบัดูแล หน่วยงานที่มีหนา้ที่บงัคบัใช้
กฎหมาย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงานรฐั ศาล ต ารวจ หน่วยงานที่มีหนา้ที่ระงบัขอ้พิพาท 
หรือหน่วยงานที่ดูแลธุรกิจหลักทรพัย์ เช่น กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กฎหมายวา่ดว้ยภาษี กฎหมายวา่ดว้ยการบญัชี กฎหมาย
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล หรอืกฎหมายใดๆ ทัง้ที่มีอยู ่ณ ปัจจบุนั หรอืที่จะมีขึน้ในอนาคต 

6.8 เพื่อการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด นโยบาย ระบบการควบคุมภายใน และขัน้ตอนของบริษัทฯ    
ที่อาจจ าเป็นโดยกฎหมายและกฎระเบียบที่ใชบ้งัคบั รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกับการ
ควบคมุความเสีย่ง การรกัษาความปลอดภยั การตรวจสอบ การเงินและการบญัชี ระบบตา่ง ๆ และความ
ตอ่เนื่องทางธุรกิจ 

6.9 เพื่อใชใ้นการตรวจสอบ สืบสวนหรือป้องกนัการกระท าที่เก่ียวกบัการฉอ้โกง การปกปิดขอ้ความจริง และ
การกระท าผิดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าผิดจริงหรือการกระท าที่สงสัยว่าจะเป็นการกระท าผิด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการติดต่อสือ่สารกบับรษัิทตา่งๆ ในธุรกิจหลกัทรพัย ์ตลอดจนเพื่อการติดตอ่สือ่สาร
กบัหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ  

6.10 เพื่อใชใ้นการก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรือการใชส้ิทธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรือ
การยกขึน้ตอ่สูส้ทิธิเรยีกรอ้งตามกฎหมายที่บรษัิทฯ มีตอ่ทา่น หรอืทีบ่รษัิทฯ มีตอ่บคุคลอื่นแตจ่ าเป็นตอ้งใช้
ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเพื่อเป็นพยานหลกัฐาน 

6.11 เพื่อใหท้่านสามารถเขา้ถึงเนือ้หาในเว็บไซต ์หรือช่องทางออนไลนอ์ื่นๆ หรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็น
การเฉพาะของบรษัิทฯ ได ้และเพื่อใหบ้ริษัทฯ สามารถวิเคราะหแ์ละน าเสนอขอ้มลูขา่วสารไดต้รงกบัความ
สนใจของทา่น 

6.12 เพื่อใชใ้นการวิเคราะห ์วิจยั และ/หรอืพฒันาการผลติภณัฑ/์การใหค้  าแนะน า รวมถึงการวิจยั วางแผน และ
วิเคราะหท์างสถิติ เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

6.13 เพื่อการจัดหาผลิตภณัฑก์ารลงทุน โครงการลงทุน การเสนอทางเลือกใหแ้ก่ท่าน (รวมถึงผลิตภณัฑก์าร
ลงทุนของบุคคลภายนอก) เป็นครัง้คราว และการจัดการเรื่องทัง้ปวงที่เก่ียวขอ้งกับผลิตภณัฑก์ารลงทุน
เหลา่นี ้

6.14 เพื่อการบรหิารความสมัพนัธร์ะหวา่งทา่นกบับรษัิทฯ และการบรหิารจดัการบญัชีที่ทา่นมีอยูก่บับรษัิทฯ 

6.15 เพื่อการป้องกันลูกคา้จากขอ้จ ากัดบางประการ (เช่น การป้องกันผูสู้งอายุจากการเขา้ท าธุรกรรมบาง
ประเภทดว้ยตนเอง เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการควบคมุความเสยีหาย)  

6.16 เพื่อการจดัการหรอืการสอบสวนเรือ่งรอ้งเรยีน ขอ้เรยีกรอ้ง หรอืขอ้พิพาทใด ๆ 
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6.17 เพื่อการติดต่อสื่อสารทางการตลาด การใหข้อ้มลู ขอ้เสนอพิเศษ และสง่เสริมการขายเก่ียวกับผลิตภณัฑ์
และบรกิารของบรษัิทฯ บรษัิทในเครอืและบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ และบคุคลภายนอก 

6.18 เพื่อการบงัคบัสิทธิตามกฎหมายหรือตามสญัญาของบริษัทฯ รวมถึงแต่ไมจ่ ากดัเพียง การติดตามทวงถาม
จ านวนเงินใด ๆ ทัง้หมดที่ติดคา้งตอ่บรษัิทฯ 

6.19 การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาใด ๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา เช่น สัญญากับ
พนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ผูข้าย หรือบริษัทบริหารสินทรพัยอ์ื่น ๆ หรือภายใตส้ัญญาที่เราท าหนา้ที่
เป็นตวัแทน  

6.20 การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุน เช่น การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สนบัสนุนการใชง้านระบบ (helpdesk supports) การสรา้งและด ารงรหสัและขอ้มูลส่วนตัวส าหรบัท่าน 
การบริหารจดัการการเขา้ถึงระบบใด ๆ ท่ีบริษัทฯ ไดอ้นุญาตใหท้่านเขา้ถึงได ้การถอนบญัชีที่ไม่มีการใช้
งาน (inactive accounts) การด าเนินการควบคุมธุรกิจ (business controls) เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ 
สามารถด าเนินไปได ้และการช่วยให้บริษัทฯ สามารถระบุและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัทฯ  และการดูแลให้ระบบของบริษัทฯ มีความปลอดภัย การพัฒนา การใช้ การ
ด าเนินงาน และการบ ารุงรกัษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

6.21 การติดตามตรวจสอบความปลอดภยัและระบบ เช่น การยืนยนัตวับคุคล การควบคุมและการบนัทึกการ
เข้าถึงระบบ การติดตามตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ และระบบอินเทอรเ์น็ต การตรวจสอบความมั่นคง
ปลอดภยัของเทคโนโลยีสารสนเทศ การปอ้งกนัและแกไ้ขอาชญากรรม ตลอดจนการบรหิารความเสีย่งและ
การปอ้งกนัการฉอ้โกง 

6.22 การด าเนินการตามค าสั่งของท่าน หรือการตอบขอ้ซกัถามหรือความคิดเห็นของท่าน และการแกไ้ขเรื่อง
รอ้งเรยีนของทา่น 

6.23 การยืนยันตัวบุคคลและการตรวจสอบข้อมูลเครดิต กระบวนการท าความรูจ้ักลูกค้า (Know-your-
customer (KYC)) และตรวจสอบสถานะลกูคา้ (customer due diligence (CDD)) การตรวจสอบและคดั
กรองอื่นๆ และการติดตามตรวจสอบอยา่งตอ่เนื่องที่อาจจ าเป็นตามกฎหมายที่ใชบ้งัคบั 

6.24 การจดัการโครงสรา้งพืน้ฐานของบรษัิทฯ การควบคมุภายใน การตรวจสอบ (ภายใน) และการด าเนินธุรกิจ 
และการปฏิบตัิตามนโยบายและขัน้ตอนของบริษัทฯ ท่ีอาจจ าเป็นโดยกฎหมายและกฎระเบียบที่ใชบ้งัคบั 
รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกับการควบคุมความเสี่ยง การรกัษาความปลอดภัย การ
ตรวจสอบ การเงินและการบญัชี ระบบตา่งๆ และความตอ่เนื่องทางธุรกิจ 

6.25 เพื่อการด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงตามที่กลา่วมาขา้งตน้ 

ทัง้นี ้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ในการท าธุรกรรมระหว่างท่านกับบริษัทฯ 
รวมถึงเพื่อใหบ้รษัิทฯ สามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัท่ีบริษัทฯ มีตอ่ท่านตามวตัถปุระสงคใ์ดๆ ทีก่ลา่วขา้งตน้ จึงจ าเป็นที่
ทา่นตอ้งใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่นแก่บรษัิทฯ อยา่งไรก็ตาม หากทา่นไมใ่หข้อ้มลูสว่นบคุคลบางประการแก่บรษัิทฯ หรอื
ทา่นเพิกถอนความยนิยอมใหบ้รษัิทฯ ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล อาจท าใหบ้รษัิทฯ ไมส่ามารถท าธุรกรรม หรอืใหบ้รกิาร
แก่ทา่น หรอืตอบสนองตอ่การรอ้งขออื่นๆ ของทา่นได ้หรอือาจเป็นการขดัตอ่กฎหมาย  
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ในกรณีที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นนอกเหนือจากที่
กลา่วขา้งตน้ บริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบหรอืติดตอ่ขอความยินยอมจากทา่น เวน้แต่พระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลูสว่น
บคุคล และ/หรอืกฎหมายใดๆ  ณ ปัจจบุนั หรอืที่จะมีขึน้ในอนาคตจะอนญุาตใหก้ระท าเป็นอยา่งอื่น 

7. บุคคลหรือหน่วยงานที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถกูเปิดเผย 

บรษัิทฯ จะเก็บขอ้มลูของทา่นไวเ้ป็นความลบั โดยจ ากดัสทิธิในการเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหแ้ก่บคุคลที่มี
หนา้ที่โดยเฉพาะในการด าเนินการเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคเ์ท่านัน้ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ 
ประกาศ ระเบียบ ขอ้ตกลง ค าสั่ง ค ารอ้งขอ นโยบาย หรอืแนวปฏิบตัิที่ใชบ้งัคบั หรอืเพื่อใหส้ามารถบรรลตุามวตัถปุระสงค์
ในการประมวลผลขอ้มูลสว่นบคุคล หรือเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายใดๆ บริษัทฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ของทา่นใหก้บับคุคลหรอืหนว่ยงาน ดงัตอ่ไปนี ้ 

7.1 บรษัิทผูอ้อกและเสนอขายหุน้ หนว่ยลงทนุ หุน้กู ้ตั๋วแลกเงิน หรอืหลกัทรพัยอ์ื่นใด รวมทัง้นายทะเบียน และ
ผูใ้หบ้รกิารนายทะเบียน 

7.2 นิติบุคคลอื่นที่อยู่ในกลุ่มบริษัทเดียวกันกับบริษัทฯ พันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทหลกัทรพัยอ์ื่น ธนาคาร           
ผูใ้ห้บริการภายนอก ซึ่งรวมถึงผูใ้หค้  าปรึกษาของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ อาทิ ทนายความ            
ผูต้รวจสอบบญัชี หรือที่ปรกึษา รวมถึงผูใ้หบ้รกิารรบัสง่เอกสาร ผูใ้หบ้รกิารรบัฝากเอกสาร รวมทัง้ตวัแทน
ของบรษัิทฯ และผูใ้หบ้รกิารดงักลา่ว 

7.3 หน่วยงานที่มีหนา้ที่บังคบัใชก้ฎหมาย คณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมาย หน่วยงานรฐัหรือ
หน่วยงานก ากับดูแล หน่วยงานที่มีหนา้ที่ระงบัขอ้พิพาท หรือบุคคลอื่นใดที่บริษัทฯ มีหนา้ที่ตอ้งเปิดเผย
ตามกฎหมาย 

7.4 บคุคลภายนอก เช่น ผูร้บัโอนสิทธิ ผูร้บัโอน หรือผูร้บัแปลงหนี ้ รวมถึงบุคคลที่อาจเป็นผูร้บัโอนสิทธิ ผูร้บั
โอน หรือผูร้บัแปลงหนี ้แต่ทัง้นีผู้ร้บัขอ้มูลเหล่านีต้อ้งตกลงที่จะปฏิบตัิต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดย
สอดคลอ้งกบันโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันี ้

7.5 บคุคลภายนอกที่เก่ียวขอ้งกบัการโอนธุรกิจ ในกรณีที่มีการฟ้ืนฟกิูจการ การปรบัโครงสรา้งกิจการ การควบ
รวมกิจการ การเขา้ซือ้กิจการ การขาย การซือ้ กิจการรว่มคา้ การโอน การเลิกกิจการ หรือเหตกุารณใ์ดใน
ท านองเดียวกันที่เก่ียวขอ้งกับการโอนหรือการจ าหน่ายจ่ายโอนธุรกิจ สินทรพัย ์หรือหุน้ทัง้หมดหรือส่วน
ใดๆ ของบริษัทฯ ถา้มีเหตุการณ์ใดๆ ดงักล่าวขา้งตน้เกิดขึน้ โดยบุคคลภายนอกที่เก่ียวขอ้งกับการโอน
ธุรกิจ ที่จะเป็นผูร้บัขอ้มูลจะตอ้งปฏิบัติตามนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบันีใ้นส่วนที่เก่ียวกับ
ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 

7.6 บคุคลหรอืหนว่ยงานอื่นใดที่ไดร้บัอนญุาตตามกฎหมายใดๆ ที่ใชบ้งัคบั ณ ปัจจบุนั หรอืที่จะมีขึน้ในอนาคต 

8. การโอนข้อมูลไปยงัประเทศอื่น/การโอนข้อมูลข้ามประเทศ 

ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านอาจถกูโอนไป ถกูจดัเก็บไว ้หรือประมวลผลโดยบรษัิทฯ หรืออาจถกูสง่ใหแ้ก่บคุคลหรือ
หนว่ยงานใดๆ ตามรายละเอียดขา้งตน้ ซึง่อาจมีที่ตัง้หรอือาจใหบ้รกิารอยูใ่นประเทศไทยหรอืนอกประเทศไทย ทัง้นี ้ขอ้มลู
สว่นบคุคลของท่าน จะถกูโอนไปยงัสถานที่อื่นๆ ตามเง่ือนไขเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ดงัที่ พระราชบญัญัติ 
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลก าหนด โดยหากเป็นการโอนขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านระหว่างกลุ่มบริษัทฯ เราจะด าเนินการ
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ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในกลุ่มบริษัท (Binding Corporate Rules) ที่ ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการ (หากมี) 

9. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

           บริษัทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จ  าเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อใหบ้รรลุตาม
วตัถุประสงคท์ี่บริษัทฯ ไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้มาตามที่ระบุไวใ้นนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบับนี ้และเพื่อ
ปฏิบตัิตามภาระหนา้ที่ทางกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บขอ้มูลสว่นบคุคลของท่านนานขึน้
หากจ าเป็นตามกฎหมายที่ใชบ้งัคบั 

10. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใตบ้ทบัญญัติแห่งกฎหมายและขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง คุณอาจมีสิทธิตามที่ระบุไวด้ังต่อไปนี ้
เก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ  

10.1 การเขา้ถึง: ทา่นอาจมีสทิธิในการขอเขา้ถึงหรอืขอรบัส าเนาขอ้มลูสว่นบคุคลที่เราประมวลผลเก่ียวกบัทา่น 

10.2  การโอนยา้ยขอ้มูล:  ท่านอาจมีสิทธิขอรบัขอ้มูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มีเก่ียวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัด
ระเบียบแลว้และสามารถอ่านไดใ้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์และเพื่อสง่หรือโอนขอ้มลูดงักลา่วไปยงัผูค้วบคมุ
ขอ้มลูสว่นบคุคลอื่น  

10.3  การคดัคา้น: ในบางกรณี ท่านอาจมีสิทธิคดัคา้นวิธีการที่เราประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลของท่านในบาง
กิจกรรมซึง่ระบใุนนโยบายฉบบันี ้

10.4 การลบหรือท าลายขอ้มูล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ด าเนินการลบหรือท าลาย หรือท าใหข้อ้มูลส่วน
บคุคลของทา่นที่บริษัทฯ ประมวลผลเก่ียวกบัท่าน เป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถระบตุวับคุคลที่เป็นเจา้ของขอ้มลู 
เช่น หากขอ้มลูนัน้ไมจ่ าเป็นส าหรบัวตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลขอ้มลูอีกตอ่ไป 

10.5 การจ ากัด: ท่านอาจมีสิทธิจ ากัดการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านเช่ือว่าขอ้มูลนัน้ไม่
ถกูตอ้ง หรอืการประมวลผลของบริษัทฯ ไมช่อบดว้ยกฎหมาย หรือบรษัิทฯ ไม่จ าเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มลู
นัน้เพื่อวตัถปุระสงคอ์ยา่งหนึง่อยา่งใดอีกตอ่ไป หรอือยูร่ะหวา่งบรษัิทฯ ตรวจสอบการขอใชส้ทิธิคดัคา้นของ
ทา่น 

10.6 การแกไ้ขใหถู้กตอ้ง: ท่านอาจมีสิทธิขอใหม้ีการด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกตอ้ง 
ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรอืไมเ่ป็นปัจจบุนั 

10.7 การถอนความยินยอม: ท่านอาจมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่ท่านไดใ้หแ้ก่บริษัทฯ เพื่อการประมวผล
ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น เวน้แตม่ีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัสทิธิที่จะถอนความยินยอมตามที่กฎหมายก าหนด หรือ
มีสญัญาที่ใหป้ระโยชนแ์ก่ทา่น 

10.8 การยื่นเรือ่งรอ้งเรยีน: ทา่นอาจมีสทิธิยื่นเรือ่งรอ้งเรยีนไปยงัหนว่ยงานท่ีมอี  านาจในกรณีที่ทา่นเช่ือวา่บรษัิทฯ 
ท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคลอ้งกับกฎหมาย
คุม้ครองขอ้มลูที่บงัคบัใช ้
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ทัง้นี ้การใชส้ิทธิเก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วขา้งตน้ ตอ้งอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขที่พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลู
สว่นบคุคล หรอืกฎหมายใดๆ ณ ปัจจบุนั หรอืที่จะมีขึน้ในอนาคตก าหนดไว ้และในการยื่นค ารอ้งขอฯ ทา่นตอ้งด าเนินการ
ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีบรษัิทฯ ก าหนด  

11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแกไ้ข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง หรือปรบัเปลี่ยนนโยบายฉบบันี ้เพื่อประโยชน์
สงูสดุของท่านเท่าที่ไม่ขดัต่อกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบดว้ยการอพัเดตนโยบายทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ 
เวน้แตเ่ป็นการแกไ้ข เพิ่มเติม เปลีย่นแปลง ปรบัปรุง หรอืปรบัเปลีย่นสาระส าคญัของนโยบายฉบบันี ้ท่ีกฎหมายก าหนดให้
ตอ้งแจง้ไปยงัท่านโดยตรง บรษัิทฯ อาจจะแจง้ไปยงัท่านผา่นทางอีเมล หรือวิธีการอื่นท่ีเหมาะสม และหากจ าเป็นบรษัิทฯ 
อาจขอความยินยอมจากทา่นเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงเหลา่นัน้ 

12. ข้อมูลติดต่อ 

 ในกรณีที่ทา่นมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัเนือ้หาสว่นใดๆ ในนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล
ฉบบันี ้ทา่นสามารถติดตอ่บรษัิทฯ และเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลไดท้ี่   

 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ผ่านฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัติงาน) 

บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน)  

อาคารมิน้ทท์าวเวอร ์เลขท่ี 719 ชัน้ 8 ถนนบรรทดัทอง แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

อีเมล : dpo@fnsyrus.com 


