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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 ณ เดือน กมุภาพนัธ์ 2564 

บริษัท หลกัทรัพย์ ฟินนัซ่า จ ากัด  (“บริษัทฯ”) ตระหนกัและให้ความส าคญัถึงสิทธิในความเป็นส่วนตวัและการ
ปกป้องข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นซึง่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้จดัท านโยบายคุ้มครองข้อมลู
สว่นบุคคลนีข้ึน้เพื่อให้ท่านมัน่ใจว่าบริษัทฯ จะด าเนินการในการเก็บรวบรวม การจดัเก็บ การใช้ การเปิดเผย การสง่และ
การโอนข้อมลูส่วนบคุคลของท่านอย่างถกูต้องและเหมาะสม รวมทัง้คุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลของท่านตามมาตรฐานที่
กฎหมายก าหนด 

1. ค านิยาม 

1. “ข้อมูลสว่นบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเก่ียวกบับคุคลซึ่งท าให้สามารถระบุตวับคุคลนัน้ได้ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม แตไ่มร่วมถึงข้อมลูของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

2. “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 26 ของ
พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) หรือที่คณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมลูสว่นบคุคลก าหนด หรือที่กฎหมายใดๆ ณ ปัจจุบนั หรือที่จะมีขึน้ในอนาคตระบใุห้ถือเป็นข้อมลูสว่น
บคุคลทีม่ีความออ่นไหว  

3 “การประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล” ได้แก่ การเก็บรวบรวม การจดัเก็บ การใช้ การเปิดเผย การสง่และการ
โอน ข้อมลูสว่นบคุคล 

2. นโยบายฉบับนีม้ีขึน้เพื่ออะไร 

นโยบายฉบบันีใ้ช้เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลทราบถึงวตัถปุระสงค์และรายละเอียดของการ
ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล ตลอดจนสทิธิตามกฎหมายของทา่นท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูสว่นบคุคล 

3. การให้ความยนิยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

เมื่อทา่นขอข้อมลูหรือขอเข้าใช้ผลติภณัฑ์หรือบริการตา่ง ๆ ของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจขอให้ทา่นให้ข้อมลูสว่นบคุคล
ของท่านแก่บริษัทฯ ซึง่ในกรณีที่ท่านเป็นนิติบคุคล ข้อมลูสว่นบคุคลที่บริษัทฯ อาจขอจากทา่น รวมถึงข้อมลูของ พนกังาน 
บคุลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ผู้ ถือหุ้น บคุคลผู้มีอ านาจ กรรมการ ผู้ติดต่อ ตวัแทน และบุคคลธรรมดาอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
ทา่น โดยท่านรับรองว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลผู้ เป็นเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล ในการเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล
ให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ได้ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลภายใต้นโยบายฉบบันี ้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ อาจได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลอื่นๆ (เช่น คู่สมรสของท่าน บริษัทที่ท่านเป็นกรรมการ 
ผู้ บริหาร หรือเป็นพนักงาน หรือเป็นผู้ ถือหุ้ น หรือจากนิติบุคคลอื่นที่ท่านมีส่วนได้เสีย) เนื่องจากบุคคลนัน้ๆ ขอใช้
ผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษัทฯ ดงันัน้ นโยบายฉบบันีจ้ะครอบคลมุถึงท่านที่เป็นเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลที่บริษัทฯ ได้
เก็บข้อมลูสว่นบคุคลเพื่อวตัถปุระสงค์ตามที่ได้กลา่วไว้ในข้อ 6 ของนโยบายฉบบันีด้้วย  
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บริษัทฯ อาจจ าเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลเก่ียวกับสขุภาพร่างกายหรือ
จิตใจของท่าน ประวตัิอาชญากรรม เชือ้ชาติ ศาสนา หรือ ข้อมูลชีวมาตร (เช่น ระบบจดจ าใบหน้า ลายนิว้มือ) เป็นต้น 
หากท่านใช้ผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีมีความจ าเป็นต้องทราบข้อมลูประเภทนี ้บริษัทฯ จะใช้ข้อมลูประเภทนีเ้ฉพาะในเร่ืองที่
เก่ียวกบัการท่ีทา่นใช้ผลติภณัฑ์หรือบริการนัน้ๆ เทา่นัน้ หากบริษัทฯ จะประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลประเภทนี ้บริษัทฯ จะ
ขอให้ทา่นแสดงความยินยอมโดยชดัแจ้งเป็นกรณีตา่งหากอีกครัง้หนึง่ 

นอกจากนี ้ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องโอนข้อมลูสว่นบุคคลของท่านไปยงัประเทศที่อาจไม่มีระดบัการ
คุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอ ซึ่งกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับความยินยอม หรือในกรณีที่บริษัทฯ จ าเป็นต้องจัดให้มีการ
ติดต่อสื่อสารทางการตลาด การเสนอข้อเสนอพิเศษ เอกสารสง่เสริมการขายที่เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทฯ 
บริษัทย่อย และบริษัทในเครือของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถอาศัยหลกัเกณฑ์หรือฐานทาง
กฎหมายอื่นๆ รองรับ บริษัทฯ จะขอให้ทา่นแสดงความยินยอมโดยชดัแจ้งเป็นกรณีตา่งหากอีกครัง้หนึง่ด้วยเช่นกนั 

ทัง้นี ้ท่านมีสิทธิที่จะไม่ให้ข้อมลูสว่นบคุคลหรือข้อมลูสว่นบคุคลที่มีความอ่อนไหวหรือเพิกถอนความยินยอมที่ได้
ให้ไว้แก่บริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม การไม่ให้ข้อมลูนัน้ ๆ หรือเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้อาจท าให้ท่านไม่สามารถใช้
ผลติภณัฑ์หรือได้รับบริการของบริษัทฯ อยา่งตอ่เนื่อง และ/หรือ มีประสทิธิภาพได้ 

4. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่บริษัทฯ ประมวลผล  

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ประมวลผล ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว  
ซึง่รวมถึง แตไ่มจ่ ากดัเพียงข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้ 

1) ข้อมลูที่บง่ชีต้วัตนทัว่ไป เช่น ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือกลาง นามสกลุ (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  
เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ช่ือ-นามสกุล ของคู่สมรส ช่ือ-นามสกุล ของบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติ
ภาวะ วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด เพศ สัญชาติ ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขบัตร
ประจ าตวัประชาชน เลขที่หนงัสือเดินทาง เลขบตัรประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร ข้อมูลที่อยู่ เป็นต้น) 
ลายมือช่ือ ช่ือผู้ ใช้งาน การบนัทึกเสียง การบนัทึกเสียงสนทนาทางโทรศพัท์ การบนัทึกภาพจาก
กล้องวงจรปิด รูปถ่าย ทะเบียนบ้าน รหัสผ่านกรณีใช้งานเว็บไซต์หรือช่องทางออนไลน์อื่นของ
บริษัทฯ 

2) ข้อมลูบคุคลที่เก่ียวข้อง เช่น รายช่ือของบคุคลตามมาตรา 258 ของ พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) รายช่ือกรรมการ 
ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเก่ียวข้องตามมาตรา 89/1 รายช่ือบุคคลที่เก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รายช่ือบคุคลที่มีเจตนาร่วมกันใช้สิทธิออกเสียงไปในทางเดียวกัน 
(Act in Concert) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รายช่ือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อมูลตาม 1) และ 2) ถึง 
12) ของบคุคลดงักลา่ว  

3) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์  หมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร 
อีเมล และรหสัประจ าตวัส าหรับการติดตอ่สือ่สารทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 
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4) ข้อมลูบญัชีและข้อมลูทางการเงิน เช่น ข้อมลูบญัชีธนาคาร (เลขที่บญัชีและประเภทบญัชีธนาคาร)  
ข้อมูลบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ข้อมูลพร้อมเพย์ รายได้และ
ค่าใช้จ่าย แหล่งที่มาของรายได้ ประเทศที่เป็นแหล่งที่มาของรายได้ จ านวนเงินฝาก ดอกเบีย้ 
ประวัติทางการเงิน รายการทรัพย์สิน แหล่งที่มาของเงินทุน และ ข้อมูลการสมัครใช้บริการและ
ผลติภณัฑ์ 

5) ข้อมลูการท าธุรกรรม เช่น รายการเดินบญัชี ประวตัิการซือ้ขายและยอดคงเหลอื หมายเลขค าสัง่ซือ้ 
หมายเลขนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ ประวัติการช าระเงินและการท าธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับ
สินทรัพย์ของท่าน งบการเงิน หนีส้ิน ภาษี รายได้ ก าไรและเงินลงทุน แหล่งที่มาของความมัง่คั่ง
และเงินทุน ประวัติการผิดนัด มูลค่าของหลกัประกัน (margin balance) ข้อมูลเงินกู้ ยืมเพื่อซือ้
หลักทรัพย์ (margin loan) ข้อมูลการกู้ ยืมเงิน ข้อมูลการลงทุน และแหล่งที่มาตลอดจนความ
เพียงพอของเงินทนุท่ีใช้ในการท าธุรกรรม 

6) ข้อมลูทางการศึกษาและประวตัิการท างาน เช่น วฒุิการศึกษา สาขาที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา ช่ือและที่ตัง้ของสถาบันการศึกษา ข้อมูล Work Permit อาชีพ ช่ือสถานที่ท างาน 
ประเภทธุรกิจของสถานท่ีท างาน ที่ตัง้ของสถานท่ีท างาน เบอร์โทรศพัท์ของสถานท่ีท างาน ต าแหนง่  

7) ข้อมลูเก่ียวกบัประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย เช่น ประวตัิการกระท าผิดฐานฟอกเงิน ประวตัิการถกู
ปฏิเสธการท าธุรกรรมทางการเงิน สถานะเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน สถานะ
เก่ียวกบัการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการตอ่ต้านการสนบัสนนุการเงินแกก่ารก่อการ
ร้ายและการแพร่ขยายอาวธุที่มีอานุภาพท าลายล้างสงู ข้อมลูตามกฎหมายป้องกนัการหลีกเลี่ยง
ภาษีของสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA) ข้อมูลที่ได้จากการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (CDD Gateway) รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากการ
ตรวจสอบหรือได้รับแจ้งจากหนว่ยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย  

8) ข้อมลูการถือหลกัทรัพย์ เช่น จ านวนและประเภทหลกัทรัพย์ที่ถือทัง้ทางตรงและทางอ้อม สดัส่วน
หลกัทรัพย์ที่ถือสทิธิออกเสยีง รายละเอียดการได้มาซึง่หลกัทรัพย์ (เช่น ราคา วนัท่ีมีการได้มา) 

9) ข้อมูลทางเทคนิค เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) เว็บบีคอน (web 
beacon) ล็อก (Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย 
ข้อมูลการเช่ือมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ single sign-on (SSO) การเข้าสู่
ระบบ (Login log) เวลาที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจของบริษัทฯ คกุกี ้ข้อมลูการเข้าสูร่ะบบ 
ประวตัิการค้นหา ข้อมลูการเรียกด ูประเภทและเวอร์ชัน่ของเบราว์เซอร์ การตัง้ค่าเขตเวลา (Time 
zone setting) และสถานที่ตัง้ ประเภทและเวอร์ชั่นของปลัก๊อินเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบตัิการและ
แพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอปุกรณ์ที่ทา่นใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม  

10) รายละเอียดข้อมลูสว่นตวั เช่น ช่ือบญัชี (account identifiers) ช่ือผู้ใช้และรหสัผ่าน รหสัประจ าตวั 
(PIN ID code) ส าหรับการซือ้ขาย ความสนใจและความพึงพอใจ กิจกรรม เป้าหมายการลงทุน 
ความรู้และประสบการณ์การลงทนุ และระดบัความเสีย่งที่ยอมรับได้ (risk tolerance)  
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11) ข้อมลูการใช้งาน เช่น ข้อมลูเก่ียวกบัการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม การใช้ผลิตภณัฑ์
และบริการ  

12) ข้อมลูเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบับริษัทฯ เช่น การเปิดบญัชีหรือใช้บริการของบริษัทฯ การ
ท าสญัญาแตง่ตัง้ การประมวลผลและการรายงาน ลายมือช่ือและหนงัสือติดตอ่กบับริษัทฯ รวมทัง้
ข้อมูลอื่น ๆ ที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยเก่ียวข้องกับความสมัพันธ์กับบริษัทฯ (เช่น 
ข้อมลูที่ท่านให้แก่บริษัทฯ ในสญัญา แบบฟอร์มหรือการส ารวจ หรือข้อมลูที่เก็บรวบรวมในเวลาที่
ทา่นเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ การสมัมนา หรือกิจกรรมทางสงัคมของบริษัทฯ) 

5. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นโดยวิธีตอ่ไปนี ้ได้แก่ 

5.1 เมื่อท่านเข้าใช้ผลิตภณัฑ์ และ/หรือ บริการจากบริษัทฯ เช่น ท าสญัญาหรือตอบรับข้อเสนอเพื่อใช้บริการ
ด้านวาณิชธนกิจ ท าหนงัสือแต่งตัง้ให้บริษัทฯ ให้บริการที่เก่ียวข้องกบับริการด้านวาณิชธนกิจ (เช่น เป็นที่
ปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ผู้จดัเตรียมท าค าเสนอซือ้  ผู้จดัจ าหน่ายและรับประกนัการ
จดัจ าหนา่ย) จองซือ้หลกัทรัพย์ หรือเปิดบญัชีกบับริษัทฯ เพื่อใช้บริการด้านการจดัการทรัพย์สนิเพื่อความ
มัง่คัง่ เพื่อซือ้ขายกองทนุรวม หุ้นกู้  ตัว๋แลกเงิน 

5.2 เมื่อท่านติดต่อสื่อสารกบับริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อมายงับคุลากร พนกังาน วาณิชธนากร ผู้แนะน า
การลงทุน ผู้ รับมอบอ านาจ ผู้กระท าการแทน ผู้ รับจ้าง คู่ค้า และไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเป็นหนงัสือหรือ
วาจา ผา่นทางโทรศพัท์ ผา่นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การพบหน้า ทางจดหมาย ทางโทรสาร หรือโดยวิธีการ
อื่นในท านองเดียวกนั โดยไมค่ านงึวา่ฝ่ายใดจะเป็นผู้ติดตอ่ก่อน  

5.3 เมื่อท่านเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น และ/หรือบริการต่าง ๆ ทางออนไลน์ หรือบริการอื่นๆ ของ
บริษัทฯ 

5.4 เมื่อท่านสง่ใบค าขอแก้ไขข้อมลู หรือร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมลูของท่าน ค าร้องขอใช้
สทิธิเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคล หรือค าร้องอื่นใดเก่ียวกบัธุรกรรมที่ทา่นมีกบับริษัทฯ   

5.5  เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหลง่อื่นซึ่งไม่ใช่จากท่านโดยตรง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เพียงการได้รับข้อมูลจาก ผู้ ลงทุน ผู้ เปิดบัญชีร่วม ผู้ แนะน าการลงทุน บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน 
บริษัทหลกัทรัพย์อื่น สถาบนัการเงินอื่น หน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย หน่วยงานก ากับดูแล ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัทข้อมูลเครดิต ผู้
ให้บริการข้อมูล ผู้ ให้บริการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลกูค้า (CDD Gateway) รวมถึงการ
ตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่เป็นสาธารณะ แหล่งข้อมูลส่วนตัว หรือแหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์ เว็บไซต์ 
แหลง่ข้อมลูสือ่สงัคมออนไลน์ ซึ่งบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมลูจากแหลง่อื่นตอ่เมื่อได้รับความยินยอมจาก
ทา่นตามที่กฎหมายก าหนด เว้นแตเ่ป็นกรณี ท่ีได้รับยกเว้นตามกฎหมาย 

5.6. จากการที่บริษัทฯ วิเคราะห์ข้อมลูของท่านและธุรกรรมต่าง ๆ ที่ท่านท่านท า (เช่น ประวตัิการซือ้ขาย การ
ช าระราคาคา่ซือ้ขาย การกู้ยืม) 
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ในกรณีที่ทา่นให้ข้อมลูสว่นบคุคลใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลอื่นแก่บริษัทฯ ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงข้อมลูสมาชิก
ในครอบครัว ข้อมลูผู้ รับประโยชน์ทอดสดุท้าย ข้อมลูนกัการเมืองที่เก่ียวข้องกบัท่าน ข้อมลูกรรมการหรือหุ้นสว่นผู้จดัการ
กรณีที่ท่านเป็นผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล ข้อมลูผู้ลงทุนกรณีที่ท่านเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนตามกฎหมายหรือเป็น
ผู้ รับมอบอ านาจหรือเป็นผู้ รับมอบอ านาจทอดสดุท้าย ท่านรับรองและรับประกนัความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ 
พร้อมทัง้รับรองและรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลผู้ เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีอ านาจตาม
กฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีแ้ละท่านได้แจ้งให้บุคคลเหล่านัน้ทราบอย่างครบถ้วนแล้วเก่ียวกับรายละเอียดตาม
นโยบายฉบบันี ้

6. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นภายใต้วตัถปุระสงค์ ดงัตอ่ไปนี ้

6.1 การติดต่อกบัท่านก่อนที่ท่านจะเข้าท าสญัญากบับริษัทฯ เพื่อชกัชวน ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา ให้ข้อมลู
ใดๆ รวมถึงการวางแผนในการท าธุรกรรมต่างๆ แก่ท่าน เช่น การซือ้ขายหรือลงทนุในผลิตภณัฑ์ในตลาด
ทนุ กองทนุรวม หุ้นกู้  ตัว๋แลกเงิน  การให้ค าปรึกษาทางการเงิน  

6.2 เพื่อพิจารณาอนมุตัิให้ท่านสามารถใช้ผลิตภณัฑ์ และ/หรือ บริการของบริษัทฯ ได้ตามความประสงค์ เช่น 
การเปิดบัญชีผู้ ถือหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุน การท าสัญญาจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ การท าสญัญาเพื่อใช้บริการด้านวาณิชธนกิจ การจองซือ้หุ้น หุ้นกู้  ตัว๋แลกเงิน กองทนุรวม การ
จองซือ้หลักทรัพย์ใดๆ หรือการลงทุนในผลิตภัณฑ์อื่นใดในตลาดทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัตวัผู้ลงทนุ การประเมินความเหมาะสมในการลงทนุ การตรวจสอบ
สถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน  การยืนยนัคุณลกัษณะของผู้ลงทุนรายใหญ่ ราย
ใหญ่พิเศษ 

6.3 เพื่อใช้ในการประมวลผล ประเมิน วิเคราะห์ ตรวจสอบ พิจารณาอนมุตัิ บริหารจดัการ และด าเนินการใดๆ 
ที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัที่บริษัทฯ มีตอ่ทา่นได้ เช่น การให้บริการด้านวาณิชธนกิจ 
การให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือบริการที่เก่ียวเนื่อง การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์และรับประกัน
การจ าหน่ายหลกัทรัพย์ การรับจองซือ้หลกัทรัพย์ การซือ้ขาย สับเปลี่ยน โอน หลกัทรัพย์ หน่วยลงทุน 
ทรัพย์สิน หุ้นกู้  ตัว๋แลกเงิน หรือผลติภณัฑ์อื่นใดในตลาดทนุ รวมถึงสิทธิอื่นใดของท่าน การรายงานการท า
ธุรกรรม หรือการช าระคืนค่าจองซือ้หุ้น หน่วยลงทุน หุ้นกู้หรือหลกัทรัพย์อื่นใด การแยกและจดัท าบนัทึก
รายละเอียดทรัพย์สนิของทา่น เป็นครัง้คราว และการจดัการเร่ืองทัง้ปวงที่เก่ียวกบัการบริการเหลา่นี ้

6.4 เพื่อเป็นข้อมูลในการให้บริการ ติดตาม ประสานงาน แก้ไขปัญหาให้แก่ท่านภายหลงัการเปิดบัญชีผู้ ถือ
หลกัทรัพย์ การจองซือ้หุ้น หน่วยลงทนุ หุ้นกู้  ตัว๋แลกเงิน หรือหลกัทรัพย์อื่นใด หรือลงทนุในผลิตภณัฑ์อื่น
ใดในตลาดทนุ รวมถึงการจดัการตามค าร้องขอใดๆ ของทา่น  

6.5 เพื่อใช้ข้อมลูท่านในการติดต่อ ติดตาม ประสานงาน กบับริษัทหลกัทรัพย์ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 
ผู้ออกและเสนอขายหุ้น หน่วยลงทุน หุ้นกู้หรือหลกัทรัพย์อื่นใด ผู้ ให้บริการนายทะเบียนหลกัทรัพย์ นาย
ทะเบียนหลกัทรัพย์ รวมถึงการสง่หลกัฐานยืนยนัการท าธุรกรรมของทา่นไปยงักบัหนว่ยงานดงักลา่ว 
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6.6 เพื่อการสอบทาน หรือตรวจสอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบภายใน หรือการตรวจสอบจาก
บคุคลภายนอก 

6.7 เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ ข้อตกลง ค าสัง่ ค าร้องขอ 
นโยบาย หรือแนวปฏิบตัิที่ใช้บงัคบั ซึ่งก าหนดขึน้โดยหน่วยงานก ากบัดูแล หน่วยงานที่มีหน้าที่บงัคบัใช้
กฎหมาย ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานรัฐ ศาล ต ารวจ หน่วยงานที่มีหน้าที่ระงบัข้อพิพาท 
หรือหน่วยงานที่ดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายวา่ด้วยภาษี กฎหมายวา่ด้วยการบญัชี กฎหมาย
คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล หรือกฎหมายใดๆ ทัง้ที่มีอยู ่ณ ปัจจบุนั หรือที่จะมีขึน้ในอนาคต 

6.8 เพื่อการด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนด นโยบาย ระบบการควบคุมภายใน และขัน้ตอนของบริษัทฯ    
ที่อาจจ าเป็นโดยกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บงัคบั รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการ
ควบคมุความเสีย่ง การรักษาความปลอดภยั การตรวจสอบ การเงินและการบญัชี ระบบตา่ง ๆ และความ
ตอ่เนื่องทางธุรกิจ 

6.9 เพื่อใช้ในการตรวจสอบ สืบสวนหรือป้องกนัการกระท าที่เก่ียวกบัการฉ้อโกง การปกปิดข้อความจริง และ
การกระท าผิดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าผิดจริงหรือการกระท าที่สงสัยว่าจะเป็นการกระท าผิด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการติดต่อสือ่สารกบับริษัทตา่งๆ ในธุรกิจหลกัทรัพย์ ตลอดจนเพื่อการติดตอ่สือ่สาร
กบัหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ  

6.10 เพื่อใช้ในการก่อตัง้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ
การยกขึน้ตอ่สู้สทิธิเรียกร้องตามกฎหมายที่บริษัทฯ มีตอ่ทา่น หรือทีบ่ริษัทฯ มีตอ่บคุคลอื่นแตจ่ าเป็นต้องใช้
ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นเพื่อเป็นพยานหลกัฐาน 

6.11 เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงเนือ้หาในเว็บไซต์ หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆ หรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็น
การเฉพาะของบริษัทฯ ได้ และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถวิเคราะห์และน าเสนอข้อมลูขา่วสารได้ตรงกบัความ
สนใจของทา่น 

6.12 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วิจยั และ/หรือพฒันาการผลติภณัฑ์/การให้ค าแนะน า รวมถึงการวิจยั วางแผน และ
วิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อวตัถปุระสงค์ในการพฒันาผลติภณัฑ์และบริการ 

6.13 เพื่อการจัดหาผลิตภณัฑ์การลงทุน โครงการลงทุน การเสนอทางเลือกให้แก่ท่าน (รวมถึงผลิตภณัฑ์การ
ลงทุนของบุคคลภายนอก) เป็นครัง้คราว และการจัดการเร่ืองทัง้ปวงที่เก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์การลงทุน
เหลา่นี ้

6.14 เพื่อการบริหารความสมัพนัธ์ระหวา่งทา่นกบับริษัทฯ และการบริหารจดัการบญัชีที่ทา่นมีอยูก่บับริษัทฯ 

6.15 เพื่อการป้องกันลูกค้าจากข้อจ ากัดบางประการ (เช่น การป้องกันผู้ สูงอายุจากการเข้าท าธุรกรรมบาง
ประเภทด้วยตนเอง เพื่อวตัถปุระสงค์ในการควบคมุความเสยีหาย)  

6.16 เพื่อการจดัการหรือการสอบสวนเร่ืองร้องเรียน ข้อเรียกร้อง หรือข้อพิพาทใด ๆ 
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6.17 เพื่อการติดต่อสื่อสารทางการตลาด การให้ข้อมลู ข้อเสนอพิเศษ และสง่เสริมการขายเก่ียวกับผลิตภณัฑ์
และบริการของบริษัทฯ บริษัทในเครือและบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ และบคุคลภายนอก 

6.18 เพื่อการบงัคบัสิทธิตามกฎหมายหรือตามสญัญาของบริษัทฯ รวมถึงแต่ไมจ่ ากดัเพียง การติดตามทวงถาม
จ านวนเงินใด ๆ ทัง้หมดที่ติดค้างตอ่บริษัทฯ 

6.19 การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาใด ๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา เช่น สัญญากับ
พนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ผู้ขาย หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์อื่น ๆ หรือภายใต้สัญญาที่เราท าหน้าที่
เป็นตวัแทน  

6.20 การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุน เช่น การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สนบัสนุนการใช้งานระบบ (helpdesk supports) การสร้างและด ารงรหสัและข้อมูลส่วนตวัส าหรับท่าน 
การบริหารจดัการการเข้าถึงระบบใด ๆ ท่ีบริษัทฯ ได้อนุญาตให้ท่านเข้าถึงได้ การถอนบญัชีที่ไม่มีการใช้
งาน (inactive accounts) การด าเนินการควบคุมธุรกิจ  (business controls) เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ 
สามารถด าเนินไปได้ และการช่วยให้บริษัทฯ สามารถระบุและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัทฯ  และการดูแลให้ระบบของบริษัทฯ มีความปลอดภัย การพัฒนา การใช้ การ
ด าเนินงาน และการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

6.21 การติดตามตรวจสอบความปลอดภยัและระบบ เช่น การยืนยนัตวับคุคล การควบคุมและการบนัทึกการ
เข้าถึงระบบ การติดตามตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ และระบบอินเทอร์เน็ต การตรวจสอบความมั่นคง
ปลอดภยัของเทคโนโลยีสารสนเทศ การปอ้งกนัและแก้ไขอาชญากรรม ตลอดจนการบริหารความเสีย่งและ
การปอ้งกนัการฉ้อโกง 

6.22 การด าเนินการตามค าสัง่ของท่าน หรือการตอบข้อซกัถามหรือความคิดเห็นของท่าน และการแก้ไขเร่ือง
ร้องเรียนของทา่น 

6.23 การยืนยันตัวบุคคลและการตรวจสอบข้อมูลเครดิต กระบวนการท าความรู้จักลูกค้า (Know-your-
customer (KYC)) และตรวจสอบสถานะลกูค้า (customer due diligence (CDD)) การตรวจสอบและคดั
กรองอื่นๆ และการติดตามตรวจสอบอยา่งตอ่เนื่องที่อาจจ าเป็นตามกฎหมายที่ใช้บงัคบั 

6.24 การจดัการโครงสร้างพืน้ฐานของบริษัทฯ การควบคมุภายใน การตรวจสอบ (ภายใน) และการด าเนินธุรกิจ 
และการปฏิบตัิตามนโยบายและขัน้ตอนของบริษัทฯ ท่ีอาจจ าเป็นโดยกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บงัคบั 
รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการควบคุมความเสี่ยง การรักษาความปลอดภัย การ
ตรวจสอบ การเงินและการบญัชี ระบบตา่งๆ และความตอ่เนื่องทางธุรกิจ 

6.25 เพื่อการด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงตามที่กลา่วมาข้างต้น 

ทัง้นี ้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการท าธุรกรรมระหว่างท่านกับบริษัทฯ 
รวมถึงเพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัท่ีบริษัทฯ มีตอ่ท่านตามวตัถปุระสงค์ใดๆ ทีก่ลา่วข้างต้น จึงจ าเป็นที่
ทา่นต้องให้ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นแก่บริษัทฯ อยา่งไรก็ตาม หากทา่นไมใ่ห้ข้อมลูสว่นบคุคลบางประการแก่บริษัทฯ หรือ
ทา่นเพิกถอนความยนิยอมให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล อาจท าให้บริษัทฯ ไมส่ามารถท าธุรกรรม หรือให้บริการ
แก่ทา่น หรือตอบสนองตอ่การร้องขออื่นๆ ของทา่นได้ หรืออาจเป็นการขดัตอ่กฎหมาย  
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ในกรณีที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่
กลา่วข้างต้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบหรือติดตอ่ขอความยินยอมจากทา่น เว้นแต่พระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมลูสว่น
บคุคล และ/หรือกฎหมายใดๆ  ณ ปัจจบุนั หรือที่จะมีขึน้ในอนาคตจะอนญุาตให้กระท าเป็นอยา่งอื่น 

7. บุคคลหรือหน่วยงานที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถกูเปิดเผย 

บริษัทฯ จะเก็บข้อมลูของทา่นไว้เป็นความลบั โดยจ ากดัสทิธิในการเข้าถึงข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นให้แก่บคุคลที่มี
หน้าที่โดยเฉพาะในการด าเนินการเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์เท่านัน้ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ 
ประกาศ ระเบียบ ข้อตกลง ค าสัง่ ค าร้องขอ นโยบาย หรือแนวปฏิบตัิที่ใช้บงัคบั หรือเพื่อให้สามารถบรรลตุามวตัถปุระสงค์
ในการประมวลผลข้อมูลสว่นบคุคล หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายใดๆ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของทา่นให้กบับคุคลหรือหนว่ยงาน ดงัตอ่ไปนี ้ 

7.1 บริษัทผู้ออกและเสนอขายหุ้น หนว่ยลงทนุ หุ้นกู้  ตัว๋แลกเงิน หรือหลกัทรัพย์อื่นใด รวมทัง้นายทะเบียน และ
ผู้ให้บริการนายทะเบียน 

7.2 นิติบุคคลอื่นที่อยู่ในกลุ่มบริษัทเดียวกันกับบริษัทฯ พันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทหลกัทรัพย์อื่น ธนาคาร           
ผู้ ให้บริการภายนอก ซึ่งรวมถึงผู้ ให้ค าปรึกษาของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพ อาทิ ทนายความ            
ผู้ตรวจสอบบญัชี หรือที่ปรึกษา รวมถึงผู้ให้บริการรับสง่เอกสาร ผู้ ให้บริการรับฝากเอกสาร รวมทัง้ตวัแทน
ของบริษัทฯ และผู้ให้บริการดงักลา่ว 

7.3 หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคบัใช้กฎหมาย คณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมาย หน่วยงานรัฐหรือ
หน่วยงานก ากับดูแล หน่วยงานที่มีหน้าที่ระงบัข้อพิพาท หรือบุคคลอื่นใดที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผย
ตามกฎหมาย 

7.4 บคุคลภายนอก เช่น ผู้ รับโอนสิทธิ ผู้ รับโอน หรือผู้ รับแปลงหนี  ้รวมถึงบุคคลที่อาจเป็นผู้ รับโอนสิทธิ ผู้ รับ
โอน หรือผู้ รับแปลงหนี ้แต่ทัง้นีผู้้ รับข้อมูลเหล่านีต้้องตกลงที่จะปฏิบตัิต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย
สอดคล้องกบันโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลฉบบันี ้

7.5 บคุคลภายนอกที่เก่ียวข้องกบัการโอนธุรกิจ ในกรณีที่มีการฟืน้ฟกิูจการ การปรับโครงสร้างกิจการ การควบ
รวมกิจการ การเข้าซือ้กิจการ การขาย การซือ้ กิจการร่วมค้า การโอน การเลิกกิจการ หรือเหตกุารณ์ใดใน
ท านองเดียวกันที่เก่ียวข้องกับการโอนหรือการจ าหน่ายจ่ายโอนธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นทัง้หมดหรือส่วน
ใดๆ ของบริษัทฯ ถ้ามีเหตุการณ์ใดๆ ดงักล่าวข้างต้นเกิดขึน้ โดยบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้องกับการโอน
ธุรกิจ ที่จะเป็นผู้ รับข้อมูลจะต้องปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบบันีใ้นส่วนที่เก่ียวกับ
ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น 

7.6 บคุคลหรือหนว่ยงานอื่นใดที่ได้รับอนญุาตตามกฎหมายใดๆ ที่ใช้บงัคบั ณ ปัจจบุนั หรือที่จะมีขึน้ในอนาคต 

8. การโอนข้อมูลไปยงัประเทศอื่น/การโอนข้อมูลข้ามประเทศ 

ข้อมลูสว่นบคุคลของท่านอาจถกูโอนไป ถกูจดัเก็บไว้ หรือประมวลผลโดยบริษัทฯ หรืออาจถกูสง่ให้แก่บคุคลหรือ
หนว่ยงานใดๆ ตามรายละเอียดข้างต้น ซึง่อาจมีที่ตัง้หรืออาจให้บริการอยูใ่นประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย ทัง้นี ้ข้อมลู
สว่นบคุคลของท่าน จะถกูโอนไปยงัสถานที่อื่นๆ ตามเง่ือนไขเก่ียวกบัการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล ดงัที่พระราชบญัญัติ 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคลก าหนด โดยหากเป็นการโอนข้อมูลสว่นบุคคลของท่านระหว่างกลุ่มบริษัทฯ เราจะด าเนินการ
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ตามนโยบายคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในกลุ่ มบริษัท (Binding Corporate Rules) ที่ ได้ รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการ (หากมี) 

9. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

           บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จ าเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนัน้มาตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้และเพื่อ
ปฏิบตัิตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบงัคบัต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูลสว่นบคุคลของท่านนานขึน้
หากจ าเป็นตามกฎหมายที่ใช้บงัคบั 

10. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง คุณอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี ้
เก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลของคณุ  

10.1 การเข้าถึง: ทา่นอาจมีสทิธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับส าเนาข้อมลูสว่นบคุคลที่เราประมวลผลเก่ียวกบัทา่น 

10.2  การโอนย้ายข้อมูล:  ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มีเก่ียวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัด
ระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อสง่หรือโอนข้อมลูดงักลา่วไปยงัผู้ควบคมุ
ข้อมลูสว่นบคุคลอื่น  

10.3  การคดัค้าน: ในบางกรณี ท่านอาจมีสิทธิคดัค้านวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคลของท่านในบาง
กิจกรรมซึง่ระบใุนนโยบายฉบบันี ้

10.4 การลบหรือท าลายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ด าเนินการลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วน
บคุคลของทา่นที่บริษัทฯ ประมวลผลเก่ียวกบัท่าน เป็นข้อมลูที่ไม่สามารถระบตุวับคุคลที่เป็นเจ้าของข้อมลู 
เช่น หากข้อมลูนัน้ไมจ่ าเป็นส าหรับวตัถปุระสงค์ในการประมวลผลข้อมลูอีกตอ่ไป 

10.5 การจ ากัด: ท่านอาจมีสิทธิจ ากัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านเช่ือว่าข้อมูลนัน้ไม่
ถกูต้อง หรือการประมวลผลของบริษัทฯ ไมช่อบด้วยกฎหมาย หรือบริษัทฯ ไม่จ าเป็นต้องประมวลผลข้อมลู
นัน้เพื่อวตัถปุระสงค์อยา่งหนึง่อยา่งใดอีกตอ่ไป หรืออยูร่ะหวา่งบริษัทฯ ตรวจสอบการขอใช้สทิธิคดัค้านของ
ทา่น 

10.6 การแก้ไขให้ถูกต้อง: ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการด าเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง 
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไมเ่ป็นปัจจบุนั 

10.7 การถอนความยินยอม: ท่านอาจมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้แก่บริษัทฯ เพื่อการประมวผล
ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น เว้นแตม่ีข้อจ ากดัเก่ียวกบัสทิธิที่จะถอนความยินยอมตามที่กฎหมายก าหนด หรือ
มีสญัญาที่ให้ประโยชน์แก่ทา่น 

10.8 การยื่นเร่ืองร้องเรียน: ทา่นอาจมีสทิธิยื่นเร่ืองร้องเรียนไปยงัหนว่ยงานท่ีมอี านาจในกรณีที่ทา่นเช่ือวา่บริษัทฯ 
ท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย
คุ้มครองข้อมลูที่บงัคบัใช้ 
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ทัง้นี ้การใช้สิทธิเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่วข้างต้น ต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลู
สว่นบคุคล หรือกฎหมายใดๆ ณ ปัจจบุนั หรือที่จะมีขึน้ในอนาคตก าหนดไว้ และในการยื่นค าร้องขอฯ ทา่นต้องด าเนินการ
ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีบริษัทฯ ก าหนด  

11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนนโยบายฉบบันี ้เพื่อประโยชน์
สงูสดุของท่านเท่าที่ไม่ขดัต่อกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการอพัเดตนโยบายทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
เว้นแตเ่ป็นการแก้ไข เพิ่มเติม เปลีย่นแปลง ปรับปรุง หรือปรับเปลีย่นสาระส าคญัของนโยบายฉบบันี ้ท่ีกฎหมายก าหนดให้
ต้องแจ้งไปยงัท่านโดยตรง บริษัทฯ อาจจะแจ้งไปยงัท่านผา่นทางอีเมล หรือวิธีการอื่นท่ีเหมาะสม และหากจ าเป็นบริษัทฯ 
อาจขอความยินยอมจากทา่นเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงเหลา่นัน้ 

12. ข้อมูลติดต่อ 

 ในกรณีที่ทา่นมีข้อสงสยัหรือต้องการข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัเนือ้หาสว่นใดๆ ในนโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล
ฉบบันี ้ทา่นสามารถติดตอ่บริษัทฯ และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลได้ที่   

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด 

 ฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

 ชัน้ 20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 48/45 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

 หมายเลขโทรสาร: 02-697-3779 

 เบอร์โทรศพัท์: 02-697-3780 

 เจ้าหน้าที่ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) 

 ช่ือ:  นางสาววิภา นิลโสภณ 

 ที่อยู:่  บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จ ากดั 

   ชัน้ 20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 48/45 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

 อีเมล: wipa.n@finansa.com      

 หมายเลขโทรสาร: 02-697-3779   

 เบอร์โทรศพัท์: 02-697-3780   

  


