
 

นโยบายความเป�นส�วนตวั  

 

บร�ษัทหลักทรัพย� ฟ�นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)  ("บร�ษัท") เล็งเห็นถึงความสําคัญของการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�า  (ตามที่นิยามไว�

ข�างล�างนี้)       

 

นโยบายความเป�นส�วนตัวฉบับนี้ ("นโยบายความเป�นส�วนตัว") ใช�บังคับกับข�อมูลส�วนบุคคล (ตามที่นิยามไว�ในข�อ 1 ข�างล�างนี้) ของ (1) ลูกค�าบุคคล

ธรรมดาของบร�ษัท ทั้งที่เป�นลูกค�าเป�าหมาย (ผู�ที่อาจเป�นลูกค�าในอนาคต) ลูกค�าป�จจ�บัน และลูกค�าในอดีต  (2) พนักงาน บุคลากร เจ�าหน�าที่ ผู�แทน ผู�

ถือหุ�น บุคคลผู�มีอํานาจ กรรมการ ผู�ติดต�อ ตัวแทน และบุคคลธรรมดาอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข�องกับลูกค�านิติบุคคลของบร�ษัท ทั้งที่เป�นลูกค�าเป�าหมาย (ผู�ที่

อาจเป�นลูกค�าในอนาคต) ลูกค�าป�จจ�บัน และลูกค�าในอดีต       

 

บุคคลธรรมดาจะรวมเร�ยกว�า "บุคคล"  ส�วนลูกค�าบุคคลธรรมดาและลูกค�านิติบุคคลจะรวมเร�ยกว�า "ลูกค�า" 

 

นโยบายความเป�นส�วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงว�ธีการที่บร�ษัทเก็บรวบรวม ใช� เป�ดเผย และโอนข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�าไปยังต�างประเทศ นโยบายความ

เป�นส�วนตัวฉบับนี้ใช�บังคับกับธุรกิจ เว็บไซต� แอพพลิเคช่ันบนอ�ปกรณ�เคลื่อนที่ ศูนย�บร�การข�อมูล (call center) กิจกรรมและนิทรรศการ ช�องทางการ

ติดต�อทางออนไลน� โลเคช่ันอ่ืน ๆ (locations) และว�ธีการใด ๆ ที่บร�ษัทเก็บรวบรวม ใช� เป�ดเผย หร�อโอนข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�าไปยังต�างประเทศ 

 

1. ข�อมลูส�วนบุคคลทีบ่ร�ษทัเกบ็รวบรวม 

 "ข�อมูลส�วนบุคคล" หมายถึง ข�อมูลเกี่ยวกับลูกค�าซ่ึงระบุถึงตัวลูกค�าหร�อทําให�สามารถระบุตัวลูกค�าได� ตามที่ระบุไว�ข�างล�างนี้ เพ�่อที่บร�ษัทจะ

ให�บร�การแก�ลูกค�า บร�ษัทอาจเก็บรวบรวมข�อมูลของลูกค�าด�วยว�ธีการต�าง ๆ โดยอาจเก็บรวบรวมข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�าจากลูกค�าโดยตรง 

(เช�น ผ�านทางผู�จัดการฝ�ายความสัมพันธ� พนักงานขาย หร�อศูนย�บร�การข�อมูลลูกค�า (call center) ของบร�ษัท) หร�อจากแหล�งอื่น ๆ โดยอ�อม  

(เช�น สื่อสังคม แพลตฟอร�มออนไลน�ของบุคคลภายนอก หร�อแหล�งข�อมูลสาธารณะอื่น ๆ )  และผ�านบร�ษัทในเคร�อ ผู�ให�บร�การ พันธมิตรทาง

ธุรกิจ หน�วยงานทางการ หร�อบุคคลภายนอก (เช�น ผู�รับฝากทรัพย�สินที่เป�นบุคคลภายนอก ผู�รับฝากทรัพย�สินช�วง และนายหน�าซื้อขาย

หลักทรัพย�) ประเภทของข�อมูลที่บร�ษัทเก็บรวบรวมข�้นอยู�กับความสัมพันธ�ของลูกค�ากับบร�ษัท และบร�การหร�อผลิตภัณฑ�ที่ลูกค�าต�องการจาก

บร�ษัท 

 

 "ข�อมูลที่ละเอียดอ�อน" หมายถึง ข�อมูลส�วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทเป�นข�อมูลที่ละเอียดอ�อน บร�ษัทจะเก็บรวบรวม ใช� เป�ดเผย และ/หร�อโอน

ข�อมูลที่ละเอียดอ�อนไปยังต�างประเทศก็ต�อเมื่อได�รับความยินยอมโดยชัดแจ�งจากลูกค�า หร�อกฎหมายอนุญาตให�กระทําได� 

 

 ลูกค�าบุคคลธรรมดา 

 ข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�าซึ่งบร�ษัทจะเก็บรวมรวม ใช� เป�ดเผย และ/หร�อโอนไปยังต�างประเทศ รวมถึงแต�ไม�จํากัดเพ�ยงข�อมูลส�วนบุคคลประเภท

ดังต�อไปนี้ 

(ก) ข�อมูลส�วนตัว เช�น คํานําหน�าชื่อ ชื่อ เพศ อายุ อาชีพ ตําแหน�งงาน เง�นเดือน ที่ทํางาน ตําแหน�ง การศึกษา สัญชาติ วันเกิด สถานภาพ

ทางการสมรส ข�อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช�น เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจําตัวผู�เสียภาษีอากร ข�อมูล

ใบอนุญาตขับข�่รถยนต� เป�นต�น) ลายมือชื่อ การบันทึกเสียง การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท� รูปถ�าย การบันทึกภาพจากกล�องวงจร

ป�ด  ทะเบียนบ�าน และข�อมูลประจําตัวอ่ืน ๆ 

(ข) ข�อมูลเพ�อ่การติดต�อ เช�น ที่อยู� หมายเลขโทรศัพท� หมายเลขโทรศัพท�เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร ที่อยู�อีเมล และรหัสประจําตัวสําหรับการ

ติดต�อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส�อ่ืน ๆ 



 

(ค) ข�อมูลทรัพย�สินและข�อมูลทางการเง�น เช�น  ข�อมูลบัญชีธนาคาร  หมายเลขบัญชีและประเภทของบัญชี ข�อมูลพร�อมเพย� ทรัพย�สิน 

สินทรัพย�หมุนเว�ยน รายได�และค�าใช�จ�าย ตลอดจนข�อมูลการชําระเง�น และข�อมูลการสมัครใช�บร�การและผลิตภัณฑ� 

(ง) ข�อมูลการทําธุรกรรม เช�น การมอบ/รับมอบอํานาจ ประเภทของผลิตภัณฑ� (อาทิ หลักทรัพย� ตราสารอนุพันธ� ราคาและปร�มาณ 

หมายเลขคําสั่งซ้ือ หมายเลขนายหน�าซ้ือขายหลักทรัพย� เง�่อนไข (ถ�ามี) ประวัติการซ้ือขายและยอดคงเหลือ ประวัติการชําระเง�นและการทํา

ธุรกรรมที่เกี่ยวข�องกับสินทรัพย�ของลูกค�า วงเง�น งบการเง�น หนี้สิน ภาษี รายได� กําไรและเง�นลงทุน แหล�งที่มาของความมั่งคั่งและเง�นทุน 

การเป�นตัวแทน ข�อมูลการซ้ือขาย ประวัติการผิดนัด มูลค�าของหลักประกัน (margin balance) ข�อมูลเง�นกู�ยืมเพ�่อซ้ือหลักทรัพย� (margin 

loan) และข�อมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวข�องกับธุรกรรมดังกล�าว 

(จ) ข�อมูลทางเทคนิค เช�น เลขที่อยู�ไอพ�หร�ออินเทอร�เน็ตโพรโทคอล (IP address) เว็บบีคอน (web beacon) ล็อก (Log) ไอดีอ�ปกรณ� (Device 

ID) รุ�นอ�ปกรณ�และประเภทของอ�ปกรณ� เคร�อข�าย ข�อมูลการเชื่อมต�อ ข�อมูลการเข�าถึง ข�อมูลการเข�าใช�งาแบบ single sign-on (SSO) 

การเข�าสู�ระบบ (Login log) เวลาที่เข�าถึง ระยะเวลาที่ใช�บนหน�าเพจของบร�ษัท คุกกี้ ข�อมูลการเข�าสู�ระบบ ประวัติการค�นหา ข�อมูลการ

เร�ยกดู ประเภทและเวอร�ชั่นของเบราว�เซอร� การตั้งค�าเขตเวลา (Time zone setting) และสถานที่ตั ้ง ประเภทและเวอร�ชั่นของปลั๊กอิน

เบราว�เซอร� ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร�ม และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ บนอ�ปกรณ�ที่ลูกค�าใช�ในการเข�าถึงแพลตฟอร�ม 

(ฉ) รายละเอียดข�อมูลส�วนตัว เช�น ชื่อบัญชี (account identifiers) ชื่อผู�ใช�และรหัสผ�าน รหัสประจําตัว (PIN ID code) สําหรับการซื้อขาย 

ความสนใจและความพ�งพอใจ กิจกรรม เป�าหมายการลงทุน ความรู�และประสบการณ�การลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได� (risk 

tolerance) 

(ช) ข�อมูลการใช�งาน เช�น ข�อมูลเกี่ยวกับการใช�งานของลูกค�าบนเว็บไซต� แพลตฟอร�ม การใช�ผลิตภัณฑ�และบร�การ และ 

(ซ) ข�อมูลเกีย่วกบับคุคลอืน่ทีม่คีวามสมัพนัธ�ใกล�ชดิกบัลูกค�า  เช�น คู�สมรส บุตร บุคคลอ�างอิง บุคคลเพ�่อการติดต�อฉุกเฉิน  ผู�รับผลประโยชน�

ที่แท�จร�ง 

 (ฌ) ข�อมูลการตรวจสอบจากแหล�งข�อมูลสาธารณะ  ข�อมูลจากหน�วยงานราชการ และข�อมูลอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

 

 ลูกค�านิติบุคคล 

 ข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�าซึ่งบร�ษัทจะเก็บรวมรวม ใช� เป�ดเผย และ/หร�อโอนไปยังต�างประเทศ รวมถึงแต�ไม�จํากัดเพ�ยงข�อมูลส�วนบุคคลประเภท

ดังต�อไปนี้ 

(ก) ข�อมูลระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข�องกับนิติบุคคล เช�น กรรมการ ผู�ถือหุ�น พนักงาน หร�อบุคคลที่มีความสัมพันธ�ใกล�ชิดกับบุคคลดังกล�าว  

ข�อมูลระบุตัวบุคคล  อาทิ ชื่อ นามสกุล คํานําหน�าชื่อ อายุ เพศ รูปถ�าย ข�อมูลในประวัติส�วนบุคคล การศึกษา ข�อมูลเกี่ยวกับงาน (เช�น 

สถานะ หน�าที่ อาชีพ ตําแหน�งงาน บร�ษัทที่ลูกค�าทํางานให� หร�อเป�นพนักงาน หร�อถือหุ�นอยู�) ข�อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช�น เลขที่

บัตรประจําตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง) อัตราส�วนการถือหุ�น ลายมือช่ือ และข�อมูลประจําตัวอ่ืน ๆ ของลูกค�า 

(ข) ข�อมูลเพ�่อการติดต�อ เช�น หมายเลขโทรศัพท� ที่อยู� ประเทศ ที่อยู�อีเมล และข�อมูลอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

(ค) ข�อมูลส�วนตัวที่สร�างข�้นเกี่ยวกับความสัมพันธ�ของลูกค�ากับบร�ษัท เช�น การเป�ดบัญชี การบร�หารจัดการ การดําเนินงาน การชําระเง�น 

การชําระบัญชี การประมวลผลและการรายงานในนามของลูกค�า ข�อมูลส�วนตัวดังกล�าวอาจรวมถึงลายมือช่ือและหนังสือติดต�อกับบร�ษัท 

(ง) ข�อมูลอื่น ๆ ที่มีการเก็บรวบรวม ใช� หร�อเป�ดเผยโดยเกี่ยวข�องกับความสัมพันธ�กับบร�ษัท เช�น ข�อมูลที่ลูกค�าให�แก�บร�ษัทในสัญญา 

แบบฟอร�มหร�อการสํารวจ หร�อข�อมูลที่เก็บรวบรวมในเวลาที่ลูกค�าเข�าร�วมกิจกรรมทางธุรกิจ การสัมมนา หร�อกิจกรรมทางสังคมของ

บร�ษัท  และ 

 (จ) ข�อมูลการตรวจสอบจากแหล�งข�อมูลสาธารณะ  ข�อมูลจากหน�วยงานราชการ และข�อมูลอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

  

ข�อมูลที่ละเอียดอ�อนของลูกค�าซ่ึงบร�ษัทจะเก็บรวมรวม ใช� เป�ดเผย และ/หร�อโอนไปยังต�างประเทศ ได�แก� 

(ก) ข�อมูลชีวภาพ ได�แก� ระบบจดจําใบหน�า ลายนิ�วมือ 

(ข) ข�อมูลสุขภาพ เช�น ข�อมูลการรักษาพยาบาล 



 

 (ค) ประวัติอาชญากรรม 

 (ง) ศาสนา  และ 

(จ) ข�อมูลที่ละเอียดอ�อนอ่ืน ๆ ซ่ึงแสดงอยู�ในเอกสารประจําตัว เช�น เช้ือชาติและศาสนา 

 

2. วตัถปุระสงค�ทีบ่ร�ษทัเกบ็รวบรวม ใช� หร�อเป�ดเผยข�อมลูส�วนบุคคลของลกูค�า 

 บร�ษัทอาจเก็บรวบรวม ใช� เป�ดเผย และ/หร�อโอนข�อมูลส�วนบุคคลและข�อมูลที่ละเอียดอ�อนของลูกค�าไปยังต�างประเทศ เพ�่อวัตถุประสงค�ดังต�อไปนี้ 

 

 2.1 วตัถปุระสงค�ทีบ่ร�ษทัจาํเป�นต�องได�รบัความยนิยอม      

บร�ษัทอาศัยความยินยอมของลูกค�าเพ�่อ 

(ก) การติดต�อสื่อสารทางการตลาด การเสนอข�อเสนอพ�เศษ เอกสารส�งเสร�มการขายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ�และบร�การของบร�ษัท บร�ษัทใน

เคร�อและบร�ษัทย�อยของบร�ษัท และบุคคลภายนอกซ่ึงบร�ษัทไม�สามารถอาศัยหลักเกณฑ�หร�อฐานทางกฎหมายอ่ืน 

(ข) การเก็บรวบรวม การใช� และ/หร�อการเป�ดเผยข�อมูลที่ละเอียดอ�อนของลูกค�า เพ�่อวัตถุประสงค�ดังต�อไปนี้ 

 (1) ข�อมูลชีวภาพ ได�แก� ระบบจดจําใบหน�า ลายนิ�วมือ เพ�่อการเข�าถึงสถานที่/การสมัครใช�บร�การ และการยืนยันและพ�สูจน�ตัวบุคคล 

 (2) ข�อมูลสุขภาพ เช�น ข�อมูลการรักษาพยาบาล เพ�่อการอํานวยความสะดวก  

 (3) ประวัติอาชญากรรม เพ�่อการตรวจสอบภูมิหลัง   

 (4) ศาสนาเพ�่อ การอํานวยความสะดวก 

 (5) ข�อมูลที่ละเอียดอ�อนซ่ึงแสดงอยู�ในเอกสารประจําตัว เช�น เช้ือชาติและศาสนา เพ�่อการยืนยันและพ�สูจน�ตัวบุคคล 

(ค) การโอนข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�าไปยังประเทศที่อาจจะไม�มีระดับการคุ�มครองข�อมูลที่เพ�ยงพอ ซึ่งกฎหมายกําหนดให�ต�องได�รับ

ความยินยอม 

 

ในกรณีที่หลักเกณฑ�หร�อฐานทางกฎหมายคือการขอความยินยอม ลูกค�ามีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของลูกค�า ณ เวลาใดก็ได� โดย

ลูกค�าสามารถติดต�อบร�ษัทเพ�่อถอนความยินยอม การถอนความยินยอมจะไม�กระทบต�อความชอบด�วยกฎหมายของการเก็บรวบรวม 

การใช� และการเป�ดเผย ข�อมูลส�วนบุคคลและข�อมูลที่ละเอียดอ�อนของลูกค�าตามความยินยอมของลูกค�าก�อนที่จะขอถอน 

 

2.2 วัตถุประสงค�ที่บร�ษัทอาจดําเนินการบนหลักเกณฑ�หร�อฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ในการประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�า 

บร�ษัทอาจอาศัยหลักเกณฑ�หร�อฐานทางกฎหมายดังต�อไปนี ้เพ�่อเก็บรวบรวม ใช� เป�ดเผย และ/หร�อโอนข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�าไปยัง

ต�างประเทศ กล�าวคือ (1) เป�นการจําเป�นเพ�่อการปฏิบัติตามสัญญา สําหรับการเข�าทําสัญญาหร�อการปฏิบัติตามสัญญากับลูกค�า (2) เป�นการ

ปฏิบัติหน�าที่ตามกฎหมาย  (3) เป�นการจําเป�นเพ�่อประโยชน�โดยชอบด�วยกฎหมายของบร�ษัทและของบุคคลภายนอก เพ�่อให�สมดุลกับประโยชน�

และสิทธิและเสร�ภาพข้ันพ�้นฐานที่เกี่ยวกับการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�า (4) เพ�่อการป�องกันหร�อระงับอันตรายต�อชีว�ต ร�างกาย หร�อ

สุขภาพของบุคคล และ (5) ประโยชน�สาธารณะ สําหรับการดําเนินภารกิจเพ�่อประโยชน�สาธารณะ หร�อปฏิบัติหน�าที่ในการใช�อํานาจรัฐ 

 

บร�ษัทจะอาศัยหลักเกณฑ�หร�อฐานทางกฎหมายใน (1) ถึง (5) ข�างต�น เพ�่อการเก็บรวบรวม ใช� เป�ดเผย และ/หร�อโอนข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�าไป

ยังต�างประเทศ เพ�่อวัตถุประสงค�ดังต�อไปนี้ 

 

ลูกค�าบุคคลธรรมดา 

(ก) การติดต�อกับลูกค�าก�อนที่ลูกค�าจะเข�าทําสัญญากับบร�ษัท 



 

(ข) การประมวลผลคําขอเป�ดบัญชี การดํารงบัญชี และการดําเนินการที่เกี่ยวกับบัญชีของลูกค�า รวมถึงแต�ไม�จํากัดเพ�ยง การประมวลผลคํา

ขอหร�อการร�องขอบร�การหร�อผลิตภัณฑ� การประมวลผลธุรกรรมของลูกค�า การออกรายงานแสดงความเคลื่อนไหวของบัญชี (account 

statement) และการดําเนินการและการป�ดบัญชีของลูกค�า 

(ค) การให�บร�การแก�ลูกค�า เช�น ที่ปร�กษาทางการเง�น/ผู�แนะนําการลงทุน/การวางแผนการลงทุน บร�การการเป�นนายหน�าซ้ือขายหลักทรัพย�/

ตราสารหนี้/หน�วยลงทุน/สัญญาซื้อขายล�วงหน�าทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย� การค�าหลักทรัพย� การจัดจําหน�ายหลักทรัพย� การให�

กู�ยืมเง�นเพ�่อซื้อขายหลักทรัพย� การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส�วนบุคคล ที่ปร�กษาการลงทุน การให�ยืมและยืมหลักทรัพย� 

การค�าตราสารอนุพันธ� การให�คําปร�กษาด�านตราสารอนุพันธ� การเป�นตัวแทนซ้ือขายสินทรัพย�ดิจ�ตอล การเป�นตัวแทนเพ�่อการลงทุนใน

หลักทรัพย�หร�อผลิตภัณฑ�อ่ืนในต�างประเทศ การให�บร�การผ�านช�องทางออนไลน� และการจัดการเร�่องทั้งปวงที่เกี่ยวข�องกับบร�การเหล�านี้ 

(ง) การจัดหาผลิตภัณฑ�การลงทุน การเสนอทางเลือกให�แก�ลูกค�า (รวมถึงผลิตภัณฑ�การลงทุนของบุคคลภายนอก) เป�นครั้งคราว และการ

จัดการเร�่องทั้งปวงที่เกี่ยวข�องกับผลิตภัณฑ�การลงทุนเหล�านี้ 

(จ) การบร�หารความสัมพันธ�ระหว�างลูกค�ากับบร�ษัท และการบร�หารจัดการบัญชีที่ลูกค�ามีอยู�กับบร�ษัท 

(ฉ) การป�องกันลูกค�าจากข�อจํากัดบางประการ (เช�น การป�องกันผู�สูงอายุ ผู�ที่มีข�อจํากัดด�านกายภาพ ผู�ที่ยังไม�เคยมีประสบการณ�การลงทุน 

เป�นต�น)  จากการเข�าทําธุรกรรมบางประเภทด�วยตนเอง เพ�่อวัตถุประสงค�ในการควบคุมความเสียหาย 

(ช) การดําเนินการตามคําสั่งของลูกค�า หร�อการตอบข�อซักถามหร�อความคิดเห็นของลูกค�า และการแก�ไขเร�่องร�องเร�ยนของลูกค�า 

(ซ) การยืนยันตัวบุคคลและการตรวจสอบข�อมูลเครดิต กระบวนการทําความรู�จักลูกค�า (know-your-customer (KYC) และตรวจสอบ

สถานะลูกค�า (customer due diligence (CDD) การตรวจสอบและคัดกรองอื่น ๆ  และการติดตามตรวจสอบอย�างต�อเนื่องที่อาจจําเป�น

ตามกฎหมายที่ใช�บังคับ 

(ฌ) การป�องกัน ตรวจจับ และสอบสวนการฉ�อโกง การประพฤติมิชอบ หร�อกิจกรรมที่ไม�ชอบด�วยกฎหมาย ไม�ว�าจะได�รับการร�องขอจาก

หน�วยงานของรัฐหร�อหน�วยงานกํากับดูแลหร�อไม� และการว�เคราะห�และบร�หารความเสี่ยง 

(ญ) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ� คําสั่ง แนวทาง คําแนะนํา และการร�องขอจากหน�วยงานของรัฐ หน�วยงานภาษีอากร 

หน�วยงานบังคับใช�กฎหมาย หร�อหน�วยงานอื่น ๆ หร�อหน�วยงานกํากับดูแล (ไม�ว�าในประเทศหร�อต�างประเทศ) เช�น ตลาดหลักทรัพย�แห�ง

ประเทศไทย ตลาดสัญญาซื้อขายล�วงหน�าแห�งประเทศไทย บร�ษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จํากัด บร�ษัทสํานักหักบัญชี 

(ประเทศไทย) จํากัด สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย  สํานักงานป�องกันและปราบปราม

การฟอกเง�น และกรมสรรพากร 

(ฎ) การจัดการโครงสร�างพ�้นฐานของบร�ษัท การควบคุมภายใน การตรวจสอบ [ภายใน] และการดําเนินธุรกิจ และการปฏิบัติตามนโยบายและ

ข้ันตอนของบร�ษัทที่อาจจําเป�นโดยกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช�บังคับ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข�องกับการควบคุมความเสี่ยง 

การรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบ การเง�นและการบัญชี ระบบต�าง ๆ และความต�อเนื่องทางธุรกิจ 

(ฏ) การจัดการหร�อการสอบสวนเร�่องร�องเร�ยน ข�อเร�ยกร�อง หร�อข�อพ�พาทใด ๆ 

(ฐ) การติดต�อสื่อสารทางการตลาด การให�ข�อมูล ข�อเสนอพ�เศษ และเอกสารส�งเสร�มการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ�และบร�การของบร�ษัท บร�ษัท

ในเคร�อและบร�ษัทย�อยของบร�ษัท และบุคคลภายนอก 

(ฑ) การพัฒนาบร�การและผลิตภัณฑ�ใหม� และการให�ข�อมูลที่เป�นป�จจ�บันแก�ลูกค�าเกี่ยวกับบร�การและผลิตภัณฑ�ของบร�ษัทเป�นคร้ังคราว 

(ฒ) การทําว�จัย การวางแผนและการว�เคราะห�ทางสถิติ ตัวอย�างเช�น ในด�านวงเง�นลงทุนและพฤติกรรมการลงทุนของลูกค�า เพ�่อวัตถุประสงค�

ในการพัฒนาบร�การและผลิตภัณฑ�ของบร�ษัท 

(ณ) การจัดโครงการหร�อกิจกรรมส�งเสร�มการขาย การประชุม การสัมมนา และการเยี่ยมชมบร�ษัทของบร�ษัท 

(ด) การบังคับสิทธิตามกฎหมายหร�อตามสัญญาของบร�ษัท รวมถึงแต�ไม�จํากัดเพ�ยง การติดตามทวงถามจํานวนเง�นใด ๆ ทั้งหมดที่ติดค�างต�อ

บร�ษัท 

(ต) การอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบทางการเง�นที่จะดําเนินการโดยผู�สอบบัญชี หร�อการรับบร�การที่ปร�กษากฎหมายจากที่ปร�กษา

กฎหมายที่แต�งต้ังโดยลูกค�าหร�อบร�ษัท 



 

(ถ) การปฏิบัติตามภาระหน�าที่ของบร�ษัทภายใต�สัญญาใด ๆ  ที่บร�ษัทเป�นคู�สัญญา เช�น สัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจของบร�ษัท ผู�ขาย หร�อ

บร�ษัทบร�หารสินทรัพย�อ่ืน ๆ หร�อภายใต�สัญญาที่บร�ษัททําหน�าที่เป�นตัวแทน  

 

ถ�าข�อมูลส�วนบุคคลที่บร�ษัทเก็บรวบรวมจากลูกค�าจําเป�นสําหรับการปฏิบัติตามภาระหน�าที่ตามกฎหมายของบร�ษัท หร�อการเข�าทําสัญญากับ

ลูกค�า บร�ษัทอาจจะไม�สามารถจัดหาผลิตภัณฑ�และบร�การให�แก�ลูกค�า (หร�อไม�สามารถจัดหาผลิตภัณฑ�และบร�การให�แก�ลูกค�าต�อไป) ถ�าบร�ษัทไม�

สามารถเก็บรวบรวมข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�าเมื่อมีการร�องขอ 

 

ลูกค�านิติบุคคล 

(ก) การติดต�อสือ่สารทางธุรกิจ เช�น การติดต�อสื่อสารกับลูกค�าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ�หร�อบร�การของบร�ษัท อาทิ ด�วยการตอบข�อซักถามหร�อ

การร�องขอ 

(ข) การคัดเลือกลกูค�า เช�น การตรวจสอบตัวตนของลูกค�าและสถานะลูกค�า การตรวจสอบสถานะหร�อการตรวจสอบภูมิหลังในรูปแบบอ่ืน ๆ 

หร�อการระบุความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกค�า (รวมถึงการตรวจสอบคัดกรองกับรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนด (sanction lists) ของหน�วยงานบังคับ

ใช�กฎหมายของรัฐและ/หร�อที่เป�นทางการซ่ึงเป�ดเผยเป�นการทั่วไป ตามที่กฎหมายกําหนด)  การประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของ

ลูกค�าและลูกค�า การออกคําขอใบเสนอราคาและการเชิญชวนประกวดราคา การเข�าทําสัญญากับลูกค�า 

(ค) การจัดการข�อมูลลูกค�า เช�น การดํารงและปรับปรุงรายชื่อ/รายนามลูกค�า (รวมถึงข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�า) การจัดเก็บสัญญาและ

เอกสารที่เกี่ยวข�องซ่ึงอาจมีการอ�างถึงลูกค�า 

(ง) การบร�หารความสัมพันธ� เช�น การวางแผน การดําเนินการ และการบร�หารความสัมพันธ� (ทางสัญญา) กับลูกค�า อาทิ ด�วยการทํา

ธุรกรรมและดําเนินการตามคําสั่งสําหรับผลิตภัณฑ�หร�อบร�การ การประมวลผลการชําระเง�น การดําเนินกิจกรรมด�านการบัญชี การ

ตรวจสอบ การเร�ยกเก็บเง�นและการจัดเก็บเง�น การจัดการด�านการจัดส�งและการส�งมอบ การให�บร�การสนับสนุน 

(จ) การว�เคราะห�และปรับปรุงธุรกิจ เช�น การทําว�จัย การว�เคราะห�ข�อมูล การประเมิน การสํารวจและการรายงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ�และ

บร�การของบร�ษัท และผลการดําเนินงานของลูกค�า การพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ�การตลาด และผลิตภัณฑ�และบร�การ 

(ฉ) ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสนบัสนนุ เช�น การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุนการใช�งานระบบ (helpdesk supports) 

การสร�างและดํารงรหัสและข�อมูลส�วนตัวสําหรับลูกค�า การบร�หารจัดการการเข�าถึงระบบใด ๆ ที่บร�ษัทได�อนุญาตให�ลูกค�าเข�าถึงได� การ

ถอนบัญชีที่ไม�มีการใช�งาน (inactive accounts) การดําเนินการควบคุมธุรกิจ (business controls) เพ�่อให�ธุรกิจของบร�ษัทสามารถ

ดําเนินไปได� และการช�วยให�บร�ษัทสามารถระบุและแก�ไขป�ญหาต�าง ๆ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบร�ษัท และการดูแลให�ระบบของบร�ษัท

มีความปลอดภัย การพัฒนา การใช� การดําเนินงาน และการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ช) การติดตามตรวจสอบความปลอดภัยและระบบ เช�น การยืนยันตัวบุคคล การควบคุมและการบันทึกการเข�าถึงระบบ การติดตาม

ตรวจสอบระบบ อ�ปกรณ� และระบบอินเทอร�เน็ต การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ การป�องกันและแก�ไข

อาชญากรรมตลอดจนการบร�หารความเสี่ยงและการป�องกันการฉ�อโกง 

(ซ) การจัดการข�อพ�พาท เช�น การแก�ไขข�อพ�พาท การบังคับสัญญาของบร�ษัท การกําหนด การใช�หร�อการต�อสู�สิทธิเร�ยกร�องตามกฎหมาย 

(ฌ) การสอบสวนภายใน การสอบสวน การป�องกันการร�องเร�ยนและ/หร�ออาชญากรรมหร�อการฉ�อโกง 

(ญ) การปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในองค�กร เช�น การปฏิบัติตามนโยบายภายในองค�กร และกฎหมาย กฎระเบียบ คําสั่ง และแนวทางของ

หน�วยงานกํากับดูแลที่มีผลบังคับใช� 

(ฎ) การปฏิบัติตามกฎหมายและหน�วยงานของรัฐ เช�น การประสานงาน การปฏิสัมพันธ� และการตอบสนองหน�วยงานของรัฐหร�อศาล  

(ฏ) วัตถุประสงค�ทางการตลาด เช�น การแจ�งข�าวสารและการประชาสัมพันธ�ของบร�ษัทซึ่งอาจเป�นที่น�าสนใจต�อลูกค�า กิจกรรมต�าง ๆ  การ

เสนอบร�การใหม� การทําการสํารวจ 

(ฐ) การปฏิบัติตามข�อกําหนดทางธุรกิจที่สมเหตุสมผล เช�น การจัดการ การฝ�กอบรม การตรวจสอบ การรายงาน การควบคุม หร�อการ

บร�หารความเสี่ยง สถิติ การว�เคราะห�แนวโน�มและการวางแผน หร�อกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข�องหร�อคล�ายคลึงกัน 



 

3. ว�ธกีารทีบ่ร�ษทัอาจเป�ดเผยหร�อโอนข�อมลูส�วนบคุคลของลกูค�า 

 บร�ษัทอาจเป�ดเผย หร�อโอนข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�าไปยังบุคคลภายนอก (รวมถึงบุคลากรและตัวแทนของบุคคลภายนอก) ภายในประเทศไทย

หร�อนอกประเทศไทยดังต�อไปนี้ ซึ่งประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคลเพ�่อวัตถุประสงค�ตามนโยบายความเป�นส�วนตัวฉบับนี้ โดยลูกค�าสามารถอ�าน

นโยบายความเป�นส�วนตัวของบุคคลภายนอกเหล�านั้นเพ�่อศึกษาข�อมูลเพ��มเติมเกี่ยวกับว�ธีการที่บุคคลภายนอกดังกล�าวประมวลผลข�อมูลส�วน

บุคคลของลูกค�าได� 

 

ลูกค�าบุคคลธรรมดา 

3.1 ผู�ให�บร�การของบร�ษทั 

บร�ษัทอาจใช�บร�ษัท ตัวแทน หร�อผู�รับจ�างเพ�่อการให�บร�การต�าง ๆ ในนามของบร�ษัท หร�อเพ�่อช�วยเหลือในการจัดหาผลิตภัณฑ�และบร�การ

ให�แก�ลูกค�า บร�ษัทอาจแบ�งป�นข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�ากับผู�ให�บร�การเหล�านี ้ รวมถึงแต�ไม�จํากัดเพ�ยง (ก) ผู�ให�บร�การเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ข) ตัวแทนการว�จัย (ค) ผู�ให�บร�การการว�เคราะห� (ง) ตัวแทนการสํารวจ (จ) ตัวแทนด�านการตลาด สื่อโฆษณาและการ

ติดต�อสื่อสาร (ฉ) ผู�ให�บร�การชําระเง�น และ (ช) ผู�ให�บร�การด�านธุรการและการดําเนินงาน  

  ในการให�บร�การเหล�านี้ ผู�ให�บร�การอาจเข�าถึงข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�า อย�างไรก็ตาม บร�ษัทจะให�ข�อมูลส�วนบุคคลแก�ผู�

ให�บร�การของบร�ษัทเพ�ยงเท�าที่จําเป�นในการให�บร�การโดยผู�ให�บร�การเหล�านี้ และบร�ษัทจะขอให�ผู�ให�บร�การเหล�านี้ไม�ใช�ข�อมูลส�วนบุคคลของ

ลูกค�าเพ�่อวัตถุประสงค�อ่ืนใด บร�ษัทจะดําเนินการให�เป�นที่มั่นใจว�าผู�ให�บร�การทุกรายที่บร�ษัททํางานด�วยจะเก็บรักษาข�อมูลส�วนบุคคลของ

ลูกค�าไว�อย�างปลอดภัย 

3.2 พนัธมติรทางธรุกิจของบร�ษทั 

บร�ษัทอาจโอนข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�าไปยังบุคคลที่กระทําการในนามของลูกค�า หร�อเกี่ยวข�องในการจัดหาผลิตภัณฑ�หร�อบร�การ

ประเภทใดที่ลูกค�าได�รับจากบร�ษัท ซึ่งรวมถึงผู�รับเง�น ผู�รับผลประโยชน� ผู�แทนในบัญชี (account nominees) ตัวกลาง (เช�น บร�ษัท

หลักทรัพย�ที่เป�นบุคคลภายนอก หร�อบร�ษัทบร�หารสินทรัพย�) ผู�รับฝากทรัพย�สิน ธนาคารตัวแทน ตัวแทน ผู�ขาย พันธมิตรธุรกิจร�วม 

(co-brand partners) คู �ส ัญญา (market counterparties) ผู �ออกผลิตภัณฑ� หร�อระบบคลังข�อมูลทางการค�าโลก (global trade 

repositories) ที่บร�ษัททําการเป�ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลให�ในการจัดหาผลิตภัณฑ�และบร�การให�แก�ลูกค�า และที่ลูกค�าอนุญาตให�บร�ษัท

เป�ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�าได� แต�ทั้งนี้ผู�รับข�อมูลเหล�านี้ต�องตกลงที่จะปฏิบัติต�อข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�าโดยสอดคล�องกับ

นโยบายความเป�นส�วนตัวฉบับนี้ 

3.3 บคุคลภายนอกตามทีก่ฎหมายอนญุาต 

  ในบางสถานการณ� บร�ษัทอาจจะจําเป�นที่จะต�องเป�ดเผยหร�อแบ�งป�นข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�ากับบุคคลภายนอก เพ�่อปฏิบัติตาม

ภาระหน�าที่ตามกฎหมายหร�อกฎระเบียบ ซ่ึงรวมถึง การปฏิบัติตามหน�วยงานที่บังคับใช�กฎหมาย ศาล หน�วยงานกํากับดูแล หน�วยงานรัฐ 

หร�อบุคคลภายนอกอื่น ๆ ในกรณีที่บร�ษัทเชื่อว�าการเป�ดเผยหร�อการโอนนั้นจําเป�นเพ�่อที่จะปฏิบัติตามภาระหน�าที่ตามกฎหมายหร�อ

กฎระเบียบ หร�อเพ�่อการปกป�องสิทธิของบร�ษัท สิทธิของบุคคลอื่น หร�อเพ�่อความปลอดภัยของบุคคลหร�อบุคคลภายนอกใด ๆ  หร�อเพ�่อ

ตรวจสอบ ป�องกัน หร�อจัดการเกี่ยวกับป�ญหาการฉ�อโกง หร�อด�านความมั่นคงหร�อความปลอดภัย 

3.4 ทีป่ร�กษาว�ชาชพี 

  บร�ษัทอาจเป�ดเผยหร�อโอนข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�าไปยังที่ปร�กษาว�ชาชีพของบร�ษัทที่เกี่ยวกับบร�การด�านการตรวจสอบ กฎหมาย การ

บัญชี และภาษีอากร ซ่ึงช�วยในการประกอบธุรกิจและแก�ต�าง หร�อจัดการเกี่ยวกับข�อเร�ยกร�องทางกฎหมาย 

3.5 บคุคลภายนอก เช�น ผู�รบัโอนสทิธ ิผู�รบัโอน หร�อผู�รบัแปลงหนี ้

  บร�ษัทอาจมอบ โอน หร�อแปลงหนี้สิทธิหร�อภาระผูกพันของบร�ษัทให�แก�บุคคลภายนอก เพ�ยงเท�าที่ได�รับอนุญาตตามข�อกําหนดและเง�่อนไข

ของสัญญาใด ๆ ที่เข�าทําระหว�างลูกค�ากับบร�ษัท  บร�ษัทอาจเป�ดเผยหร�อโอนข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�าไปยังผู�รับโอนสิทธิ ผู�รับโอน หร�อ

ผู�รับแปลงหนี้ รวมถึงบุคคลที่อาจเป�นผู�รับโอนสิทธิ ผู�รับโอน หร�อผู�รับแปลงหนี้ แต�ทั้งนี้ผู�รับข�อมูลเหล�านี้ต�องตกลงที่จะปฏบิัติต�อข�อมูล

ส�วนบุคคลของลูกค�าโดยสอดคล�องกับนโยบายความเป�นส�วนตัวฉบับนี้ 



 

3.6 บคุลภายนอกทีเ่กีย่วข�องกบัการโอนธรุกิจ 

  บร�ษัทอาจเป�ดเผยหร�อโอนข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�าไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ ผู�ลงทุน ผู�ถือหุ�นรายสําคัญ ผู�รับโอนสิทธิ บุคคลที่อาจเป�น

ผู�รับโอนสิทธิ ผู�รับโอนหร�อบุคคลที่อาจเป�นผู�รับโอนของบร�ษัท ในกรณีที่มีการฟ��นฟ�กิจการ การปรับโครงสร�างกิจการ การควบรวม

กิจการ การเข�าซ้ือกิจการ การขาย การซ้ือ กิจการร�วมค�า การโอน การเลิกกิจการ หร�อเหตุการณ�ใดในทํานองเดียวกันที่เกี่ยวข�องกับการ

โอนหร�อการจําหน�ายจ�ายโอนธุรกิจ สินทรัพย� หร�อหุ�นทั้งหมดหร�อส�วนใด ๆ ของบร�ษัท ถ�ามีเหตุการณ�ใด ๆ ดังกล�าวข�างต�นเกิดข�้น ผู�รับ

ข�อมูลจะปฏิบัติตามนโยบายความเป�นส�วนตัวฉบับนี้ในส�วนที่เกี่ยวกับข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�า 

 

ลูกค�านิติบุคคล 

บร�ษัทอาจแบ�งป�นข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�ากับบุคคลอื่น ๆ เพ�่อวัตถุประสงค�ตามที่ระบุในข�อ 3 ข�างต�น เช�น บร�ษัทในเคร�อของบร�ษัทภายใน 

พันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ ของบร�ษัท ผู�ให�บร�การบุคคลภายนอกที่บร�ษัทจ�าง ในบางสถานการณ� บร�ษัทแบ�งป�นข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�ากับ

หน�วยงานของรัฐ หน�วยงานบังคับใช�กฎหมาย ศาล หน�วยงานกํากับดูแล หร�อบุคคลภายนอกอื่น ๆ  ในกรณีที่บร�ษัทเชื่อว�าการแบ�งป�นนั้นจําเป�น

เพ�่อที่จะปฏิบัติตามภาระหน�าที่ตามกฎหมายหร�อกฎระเบียบ หร�อเพ�่อการปกป�องสิทธิของบร�ษัท สิทธิของบุคคลอ่ืน หร�อเพ�่อความปลอดภัยของ

บุคคลหร�อบุคคลภายนอกใด ๆ หร�อเพ�่อตรวจสอบ ป�องกัน หร�อจัดการเกี่ยวกับป�ญหาการฉ�อโกง หร�อด�านความมั่นคงหร�อความปลอดภัย 

เมื่อบร�ษัทโอนข�อมูลส�วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก บร�ษัทจะดําเนินการเพ�่อให�มั่นใจถึงการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�า เช�น ความตกลง

การเก็บรักษาความลับ หร�อมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 

 

4. การโอนข�อมลูส�วนบุคคลของลกูค�าระหว�างประเทศ 

บร�ษัทอาจเป�ดเผยหร�อโอนข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�าไปยังบุคคลภายนอก หร�อเคร�่องแม�ข�ายที่ตั้งอยู�ในต�างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมี 

หร�ออาจไม�มีมาตรฐานการคุ�มครองข�อมูลในลักษณะเดียวกันกับประเทศไทย ทั้งนี้ บร�ษัทได�ดําเนินการตามข้ันตอนและมาตรการต�าง ๆ เพ�่อทําให�

ลูกค�ามั่นใจได�ว�าการโอนข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�าจะโอนอย�างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข�อมูลนั้นมีมาตรฐานการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล

ที่เหมาะสม และการโอนข�อมูลนั้นชอบด�วยกฎหมายโดยอาศัยข�อยกเว�นตามที่ได�รับอนุญาตตามกฎหมาย 

 

5. ระยะเวลาในการทีบ่ร�ษทัเกบ็ข�อมลูส�วนบคุคลของลกูค�า 

 บร�ษัทจะเก็บรักษาข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�าในระยะเวลาเท�าที่จําเป�นอย�างสมเหตุสมผล เพ�่อให�บรรลุตามวัตถุประสงค�ที่บร�ษัทได�รับข�อมูลส�วน

บุคคลนั้นมาตามที่ระบุไว�ในนโยบายความเป�นส�วนตัวฉบับนี้ และเพ�่อปฏิบัติตามภาระหน�าที่ทางกฎหมายและกฎข�อบังคับต�าง ๆ อย�างไรก็ตาม 

บร�ษัทอาจเก็บข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�านานข�้นหากจําเป�นตามกฎหมายที่ใช�บังคับ 

 

6. ข�อมลูทีส่าํคญัอืน่ ๆ เกีย่วกบัข�อมลูส�วนบคุคลของลกูค�า 

6.1 คกุกี้และว�ธกีารใช�คกุกี ้

หากลูกค�าเยี่ยมชมเว็บไซต�ของบร�ษัท บร�ษัทจะเก็บรวบรวมข�อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากลูกค�าโดยการใช�คุกกี้ คุกกี้คือเทคโนโลยี

การติดตามประเภทหนึ่งซึ่งนํามาใช�ในการว�เคราะห�กระแสความนิยม (trend) การบร�หารจัดการเว็บไซต� ติดตามการเคลื่อนไหวการใช�

เว็บไซต�ของบร�ษัท หร�อเพ�่อจดจําการต้ังค�าของผู�ใช�บร�การ 

 

อินเทอร�เน็ตเบราว�เซอร�ส�วนใหญ�จะให�ลูกค�าควบคุมได�ว�าจะยอมรับคุกกี้หร�อไม� หากลูกค�าปฏิเสธการติดตามโดยคุกกี้ ความสามารถของ

ลูกค�าในการใช�งานคุณลักษณะหร�อพ�้นที่ทั้งหมดหร�อบางส�วนของเว็บไซต�อาจถูกจํากัด   

6.2 ข�อมลูส�วนบุคคลทีใ่ช�โดยผู�เยาว� 

โดยทั่วไป กิจกรรมของบร�ษัทไม�ได�มีเป�าหมายที่ผู�เยาว� และบร�ษัทจะไม�เจตนาเก็บรวบรวมข�อมูลส�วนบุคคลจากลูกค�าซ่ึงเป�นผู�เยาว� (บุคคล

ซ่ึงยังไม�บรรลุนิติภาวะ (โดยอายุครบ 20 ป�บร�บูรณ�หร�อโดยการสมรส) โดยไม�ได�รับความยินยอมจากผู�ใช�อํานาจปกครองในกรณีที่จําเป�น 



 

หร�อจากคนเสมือนไร�ความสามารถหร�อคนไร�ความสามารถ โดยไม�ได�รับความยิมยอมจากผู�อนุบาลตามกฎหมาย ถ�าลูกค�าเป�นผู�เยาว� คน

เสมือนไร�ความสามารถ  หร�อคนไร�ความสามารถซึ่งประสงค�จะมีความสัมพันธ�ทางสัญญากับบร�ษัท ลูกค�าต�องได�รับความยินยอมจาก

ผู�ใช�อํานาจปกครองหร�อผู�อนุบาลตามกฎหมายของลูกค�าก�อนที่จะติดต�อบร�ษัทหร�อให�ข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�าแก�บร�ษัท ถ�าบร�ษัททราบ

ว�าบร�ษัทได�เก็บรวบรวมข�อมูลส�วนบุคคลโดยไม�เจตนาจากผู�เยาว�โดยไม�ได�รับความยินยอมจากผู�ใช�อํานาจปกครองในกรณีที่จําเป�น หร�อ

จากคนเสมือนไร�ความสามารถหร�อคนไร�ความสามารถโดยไม�ได�รับความยินยอมจากผู�อนุบาลตามกฎหมาย บร�ษัทจะลบข�อมูลส�วน

บุคคลนั้นทันที หร�อยังคงประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคลนั้นต�อไปถ�าบร�ษัทสามารถอาศัยหลักเกณฑ�หร�อฐานทางกฎหมายอ่ืนนอกจากการ

ขอความยินยอม  

6.3 ข�อมลูส�วนบุคคลทีเ่กีย่วกบับคุคลภายนอก 

 หากลูกค�าให�ข�อมูลส�วนบุคคลของบุคคลที่สามใด ๆ เช�น คู�สมรสและบุตรของลูกค�า ผู�ถือหุ�น กรรมการ ผู�รับผลประโยชน� รายละเอียดการ

ติดต�อในกรณีฉุกเฉิน การส�งต�อในกรณีการรักษาเร�งด�วน เช�น ช่ือ นามสกุล ความสัมพันธ� ประวัติทางกฎหมาย ที่อยู�อีเมล� และหมายเลข

โทรศัพท�ของบุคคลเหล�านั้น ลูกค�าควรมั่นใจว�าลูกค�ามีอํานาจที่จะให�ข�อมูลส�วนบุคคลดังกล�าว และอนุญาตให�บร�ษัทใช�ข�อมูลส�วนบุคคล

ดังกล�าวตามนโยบายความเป�นส�วนตัวฉบับนี้ได� อีกทั้งลูกค�าต�องรับผิดชอบในการแจ�งให�บุคคลที่สามเหล�านั้นทราบถึงนโยบายความเป�น

ส�วนตัวฉบับนี้ และขอรับความยินยอมจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข�อง หากจําเป�น หร�ออาศัยหลักเกณฑ�หร�อฐานทางกฎหมายอ่ืน 

 

7. สทิธใินข�อมลูส�วนบคุคลของลกูค�า 

 ภายใต�บทบัญญัติแห�งกฎหมายและข�อยกเว�นตามกฎหมายที่เกี่ยวข�อง ลูกค�าอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว�ดังต�อไปนี้เกี่ยวกับข�อมูลส�วนบุคคล

ของลูกค�า 

(ก) การเข�าถึง: ลูกค�าอาจมีสิทธิในการขอเข�าถึงหร�อขอรับสําเนาข�อมูลส�วนบุคคลที่บร�ษัทประมวลผลเกี่ยวกับลูกค�า 

(ข) การโอนย�ายข�อมูล: ลูกค�าอาจมีสิทธิขอรับข�อมูลส�วนบุคคลที่บร�ษัทมีเกี่ยวกับลูกค�าในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล�วและสามารถอ�าน

ได�ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส� และเพ�่อส�งหร�อโอนข�อมูลดังกล�าวไปยังผู�ควบคุมข�อมูลส�วนบุคคลอ่ืน  

(ค) การคัดค�าน: ในบางกรณี ลูกค�าอาจมีสิทธิคัดค�านว�ธีการที่บร�ษัทประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�าในบางกิจกรรมซึ่งระบุใน

นโยบายฉบับนี้ 

(ง) การลบหร�อทําลายข�อมูล: ลูกค�าอาจมีสิทธิขอให�บร�ษัทดําเนินการลบหร�อทําลาย หร�อทําให�ข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�าที่บร�ษัท

ประมวลผลเกี่ยวกับลูกค�า เป�นข�อมูลที่ไม�สามารถระบุตัวบุคคลที่เป�นเจ�าของข�อมูล เช�น หากข�อมูลนั้นไม�จําเป�นสําหรับวัตถุประสงค�ใน

การประมวลผลข�อมูลอีกต�อไป 

(จ) การจํากัด: ลูกค�าอาจมีสิทธิจํากัดการประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�า หากลูกค�าเชื่อว�าข�อมูลนั ้นไม�ถูกต�อง หร�อการ

ประมวลผลของบร�ษัทไม�ชอบด�วยกฎหมาย หร�อบร�ษัทไม�จําเป�นต�องประมวลผลข�อมูลนั้นเพ�่อวัตถุประสงค�อย�างหนึ่งอย�างใดอีกต�อไป 

(ฉ) การแก�ไขให�ถูกต�อง: ลูกค�าอาจมีสิทธิขอให�มีการดําเนินการแก�ไขข�อมูลส�วนบุคคลที่ไม�สมบูรณ� ไม�ถูกต�อง ก�อให�เกิดความเข�าใจผิด 

หร�อไม�เป�นป�จจ�บัน 

(ช) การถอนความยินยอม: ลูกค�าอาจมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่ลูกค�าได�ให�แก�บร�ษัทเพ�่อการประมวผลข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�า 

เว�นแต�มีข�อจํากัดเกี่ยวกับสิทธิที่จะถอนความยินยอมตามที่กฎหมายกําหนด หร�อมีสัญญาที่ให�ประโยชน�แก�ลูกค�า  

(ซ) การยื่นเร�่องร�องเร�ยน: ลูกค�าอาจมีสิทธิยื่นเร�่องร�องเร�ยนไปยังหน�วยงานที่มีอํานาจในกรณีที่ลูกค�าเชื่อว�าบร�ษัททําการประมวลผล

ข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�าโดยไม�ชอบด�วยกฎหมายหร�อไม�สอดคล�องกับกฎหมายคุ�มครองข�อมูลที่บังคับใช� 

 

8. การเปลีย่นแปลงนโยบายความเป�นส�วนตวัฉบบันี ้

บร�ษัทอาจเปลี่ยนแปลงหร�อปรับปรุงนโยบายความเป�นส�วนตัวฉบับนี้เป�นคร้ังคราว บร�ษัทขอแนะนําให�ลูกค�าอ�านนโยบายความเป�นส�วนตัว

ฉบับนี้อย�างละเอียดรอบคอบ และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจเกิดข�้นตามข�อกําหนดของนโยบายความเป�นส�วนตัวฉบับนี ้ที่  

https://www.fnsyrus.com/th/help/privacy_policy.aspx เป�นระยะ ๆ โดยบร�ษัทจะแจ�งเตือนให�ลูกค�าทราบหร�อขอความยินยอมจาก

https://www.fnsyrus.com/th/help/privacy_policy.aspx


 

ลูกค�าอีกคร้ังหากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญในนโยบายความเป�นส�วนตัวฉบับนี้ หร�อหากบร�ษัทมีความจําเป�นโดยกฎหมายที่จะต�อง

ทําการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญในนโยบายความเป�นส�วนตัวฉบับนี้ 

 

9.  รายละเอยีดการตดิต�อบร�ษทั 

 หากลูกค�ามีความประสงค�ที่จะใช�สิทธิของลูกค�าที่เกี่ยวข�องกับข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�า หร�อหากลูกค�ามีข�อสงสัยหร�อเร�่องร�องเร�ยน

เกี่ยวกับข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�าภายใต�นโยบายความเป�นส�วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต�อบร�ษัทหร�อเจ�าหน�าที่คุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลของ

บร�ษัทที่ 
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