นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564
บริ ษัท หลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด (“บริ ษัทฯ”) ตระหนักและให้ ความสาคัญถึงสิทธิในความเป็ นส่วนตัวและการ
ปกป้องข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านซึง่ อยู่ในความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ ดังนัน้ บริ ษัท ฯ จึงได้ จดั ทานโยบายคุ้มครองข้ อมูล
ส่วนบุคคลนี ้ขึ ้นเพื่อให้ ท่านมัน่ ใจว่าบริ ษัทฯ จะดาเนินการในการเก็บรวบรวม การจัดเก็บ การใช้ การเปิ ดเผย การส่งและ
การโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถูกต้ องและเหมาะสม รวมทังคุ
้ ้ มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานที่
กฎหมายกาหนด
1.

2.

คานิยาม
1.

“ข้ อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้ สามารถระบุตวั บุคคลนันได้
้ ไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม แต่ไม่รวมถึงข้ อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

2.

“ข้ อ มูลส่ว นบุค คลที่ มี ค วามอ่อ นไหว” หมายถึ ง ข้ อ มูลส่ว นบุค คลตามที่ ก าหนดไว้ ในมาตรา 26 ของ
พระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) หรื อที่คณะกรรมการคุ้มครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคลกาหนด หรื อที่กฎหมายใดๆ ณ ปั จจุบนั หรื อที่จะมีขึ ้นในอนาคตระบุให้ ถือเป็ นข้ อมูลส่วน
บุคคลทีม่ ีความอ่อนไหว

3

“การประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล” ได้ แก่ การเก็บรวบรวม การจัดเก็บ การใช้ การเปิ ดเผย การส่งและการ
โอน ข้ อมูลส่วนบุคคล

นโยบายฉบับนีม้ ีขนึ ้ เพื่ออะไร

นโยบายฉบับนี ้ใช้ เพื่อแจ้ งให้ ท่านในฐานะเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการ
ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลส่วนบุคคล
3.

การให้ ความยินยอมให้ ใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล

เมื่อท่านขอข้ อมูลหรื อขอเข้ าใช้ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ อาจขอให้ ทา่ นให้ ข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านแก่บริ ษัทฯ ซึง่ ในกรณีที่ท่านเป็ นนิติบคุ คล ข้ อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษัทฯ อาจขอจากท่าน รวมถึงข้ อมูลของ พนักงาน
บุคลากร เจ้ าหน้ าที่ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น บุคคลผู้มีอานาจ กรรมการ ผู้ติดต่อ ตัวแทน และบุคคลธรรมดาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
ท่าน โดยท่านรับรองว่าท่านได้ รับความยินยอมจากบุคคลผู้เป็ นเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล ในการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล
ให้ แก่บริ ษัทฯ เพื่อให้ บริ ษัทฯ ได้ ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลภายใต้ นโยบายฉบับนี ้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ อาจได้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลอื่ นๆ (เช่น คู่สมรสของท่าน บริ ษัทที่ ท่านเป็ นกรรมการ
ผู้บ ริ ห าร หรื อ เป็ น พนัก งาน หรื อ เป็ นผู้ถื อ หุ้น หรื อ จากนิ ติ บุค คลอื่ น ที่ ท่า นมี ส่ว นได้ เสีย ) เนื่ อ งจากบุค คลนัน้ ๆ ขอใช้
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของบริ ษัทฯ ดังนัน้ นโยบายฉบับนี ้จะครอบคลุมถึงท่านที่เป็ นเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษัทฯ ได้
เก็บข้ อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ กล่าวไว้ ในข้ อ 6 ของนโยบายฉบับนี ้ด้ วย
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บริ ษัทฯ อาจจาเป็ นต้ องประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้ อมูลเกี่ ยวกับสุขภาพร่ างกายหรื อ
จิตใจของท่าน ประวัติอาชญากรรม เชื ้อชาติ ศาสนา หรื อ ข้ อมูลชีวมาตร (เช่น ระบบจดจาใบหน้ า ลายนิ ้วมือ) เป็ นต้ น
หากท่านใช้ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่มีความจาเป็ นต้ องทราบข้ อมูลประเภทนี ้ บริ ษัทฯ จะใช้ ข้อมูลประเภทนี ้เฉพาะในเรื่ องที่
เกี่ยวกับการที่ทา่ นใช้ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การนันๆ
้ เท่านัน้ หากบริ ษัทฯ จะประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลประเภทนี ้ บริ ษัทฯ จะ
ขอให้ ทา่ นแสดงความยินยอมโดยชัดแจ้ งเป็ นกรณีตา่ งหากอีกครัง้ หนึง่
นอกจากนี ้ ในกรณี ที่บริ ษัทฯ มีความจาเป็ นต้ องโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศที่อาจไม่มีระดับการ
คุ้มครองข้ อมูลที่เพียงพอ ซึ่งกฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ รับความยินยอม หรื อในกรณี ที่บริ ษัท ฯ จาเป็ นต้ องจัดให้ มี การ
ติดต่อสื่อสารทางการตลาด การเสนอข้ อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริ มการขายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษัท ฯ
บริ ษั ทย่อ ย และบริ ษั ทในเครื อของบริ ษั ท ฯ และบุค คลภายนอกซึ่งบริ ษั ท ฯ ไม่สามารถอาศัยหลักเกณฑ์ ห รื อ ฐานทาง
กฎหมายอื่นๆ รองรับ บริ ษัทฯ จะขอให้ ทา่ นแสดงความยินยอมโดยชัดแจ้ งเป็ นกรณีตา่ งหากอีกครัง้ หนึง่ ด้ วยเช่นกัน
ทังนี
้ ้ ท่านมีสิทธิที่จะไม่ให้ ข้อมูลส่วนบุคคลหรื อข้ อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวหรื อเพิกถอนความยินยอมที่ได้
ให้ ไว้ แก่บริ ษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม การไม่ให้ ข้อมูลนัน้ ๆ หรื อเพิกถอนความยินยอมที่ได้ ให้ ไว้ อาจทาให้ ท่านไม่สามารถใช้
ผลิตภัณฑ์หรื อได้ รับบริ การของบริ ษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และ/หรื อ มีประสิทธิภาพได้
4.

ข้ อมูลส่ วนบุคคลใดบ้ างที่บริษัทฯ ประมวลผล
4.1

ข้ อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษัทฯ ประมวลผล ได้ แก่ ข้ อมูลส่วนบุคคล และข้ อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
ซึง่ รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียงข้ อมูลดังต่อไปนี ้
1)

ข้ อมูลที่บง่ ชี ้ตัวตนทัว่ ไป เช่น คานาหน้ าชื่อ ชื่อ ชื่อกลาง นามสกุล (ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ)
เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ชื่อ-นามสกุล ของคู่สมรส ชื่อ -นามสกุล ของบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ วัน เดือ นปี เกิ ด สถานที่ เกิ ด เพศ สัญ ชาติ ข้ อมูลบนบัต รที่ ออกโดยรั ฐบาล (เช่น เลขบัต ร
ประจาตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขบัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร ข้ อมูลที่อยู่ เป็ นต้ น)
ลายมือชื่อ ชื่อผู้ใช้ งาน การบันทึกเสียง การบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ การบันทึกภาพจาก
กล้ องวงจรปิ ด รู ปถ่าย ทะเบี ยนบ้ าน รหัสผ่านกรณี ใช้ งานเว็บไซต์ หรื อช่องทางออนไลน์ อื่นของ
บริ ษัทฯ

2)

ข้ อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้ อง เช่น รายชื่อของบุคคลตามมาตรา 258 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 (และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) (“พ.ร.บ. หลัก ทรั พ ย์ ฯ ”) รายชื่ อ กรรมการ
ผู้บริ หาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องตามมาตรา 89/1 รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน รายชื่อบุคคลที่มีเจตนาร่ วมกันใช้ สิทธิ ออกเสียงไปในทางเดียวกัน
(Act in Concert) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน รายชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อมูลตาม 1) และ 2) ถึง
12) ของบุคคลดังกล่าว

3)

ข้ อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร
อีเมล และรหัสประจาตัวสาหรับการติดต่อสือ่ สารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
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4)

ข้ อมูลบัญชีและข้ อมูลทางการเงิน เช่น ข้ อมูลบัญชีธนาคาร (เลขที่บญ
ั ชีและประเภทบัญชีธนาคาร)
ข้ อ มู ล บัญ ชี ซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ข้ อ มูล บัต รเครดิ ต และบัต รเดบิ ต ข้ อ มูล พร้ อมเพย์ รายได้ แ ละ
ค่าใช้ จ่าย แหล่งที่ม าของรายได้ ประเทศที่เป็ นแหล่งที่ ม าของรายได้ จานวนเงิ นฝาก ดอกเบี ย้
ประวัติทางการเงิน รายการทรัพย์ สิน แหล่งที่มาของเงินทุน และ ข้ อมูลการสมัครใช้ บริ การและ
ผลิตภัณฑ์

5)

ข้ อมูลการทาธุรกรรม เช่น รายการเดินบัญชี ประวัติการซื ้อขายและยอดคงเหลือ หมายเลขคาสัง่ ซื ้อ
หมายเลขนายหน้ า ซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ประวัติ ก ารช าระเงิ น และการท าธุ รกรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ
สินทรัพย์ของท่าน งบการเงิน หนี ้สิน ภาษี รายได้ กาไรและเงินลงทุน แหล่งที่มาของความมัง่ คั่ง
และเงิน ทุน ประวัติการผิด นัด มูลค่าของหลักประกัน (margin balance) ข้ อมูลเงิน กู้ยืมเพื่อ ซือ้
หลักทรัพ ย์ (margin loan) ข้ อมูลการกู้ยื ม เงิ น ข้ อ มูลการลงทุน และแหล่งที่ ม าตลอดจนความ
เพียงพอของเงินทุนที่ใช้ ในการทาธุรกรรม

6)

ข้ อมูลทางการศึกษาและประวัติการทางาน เช่น วุฒิการศึกษา สาขาที่สาเร็ จการศึกษา ปี ที่สาเร็ จ
การศึ ก ษา ชื่ อ และที่ ตัง้ ของสถาบัน การศึ ก ษา ข้ อ มูล Work Permit อาชี พ ชื่ อ สถานที่ ท างาน
ประเภทธุรกิจของสถานที่ทางาน ที่ตงของสถานที
ั้
่ทางาน เบอร์ โทรศัพท์ของสถานที่ทางาน ตาแหน่ง

7)

ข้ อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทาผิดกฎหมาย เช่น ประวัติการกระทาผิดฐานฟอกเงิน ประวัติการถูก
ปฏิเสธการทาธุรกรรมทางการเงิน สถานะเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สถานะ
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้ านการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการ
ร้ ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้ างสูง ข้ อมูลตามกฎหมายป้องกันการหลีกเลี่ยง
ภาษี ของสหรั ฐ อเมริ ก า (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA) ข้ อ มูลที่ ได้ จ ากการ
ตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้ อ เท็ จ จริ งเกี่ ย วกับ ลูก ค้ า (CDD Gateway) รวมถึ ง ข้ อ มูลที่ ได้ รับ จากการ
ตรวจสอบหรื อได้ รับแจ้ งจากหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย

8)

ข้ อมูลการถือหลักทรัพย์ เช่น จานวนและประเภทหลักทรัพย์ที่ถือ ทังทางตรงและทางอ้
้
อม สัดส่วน
หลักทรัพย์ที่ถือสิทธิออกเสียง รายละเอียดการได้ มาซึง่ หลักทรัพย์ (เช่น ราคา วันที่มีการได้ มา)

9)

ข้ อมูลทางเทคนิค เช่น เลขที่อยู่ไอพี หรื ออินเทอร์ เน็ตโพรโทคอล (IP address) เว็บบี คอน (web
beacon) ล็อก (Log) ไอดีอุป กรณ์ (Device ID) รุ่ น อุป กรณ์ และประเภทของอุป กรณ์ เครื อ ข่า ย
ข้ อมูลการเชื่ อมต่อ ข้ อมูลการเข้ าถึง ข้ อมูลการเข้ าใช้ งานแบบ single sign-on (SSO) การเข้ าสู่
ระบบ (Login log) เวลาที่เข้ าถึง ระยะเวลาที่ใช้ บนหน้ าเพจของบริ ษัท ฯ คุกกี ้ ข้ อมูลการเข้ าสูร่ ะบบ
ประวัติการค้ นหา ข้ อมูลการเรี ยกดู ประเภทและเวอร์ ชนั่ ของเบราว์เซอร์ การตังค่
้ าเขตเวลา (Time
zone setting) และสถานที่ตงั ้ ประเภทและเวอร์ ชั่นของปลัก๊ อินเบราว์ เซอร์ ระบบปฏิบตั ิการและ
แพลตฟอร์ ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ทา่ นใช้ ในการเข้ าถึงแพลตฟอร์ ม

10)

รายละเอียดข้ อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อบัญชี (account identifiers) ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน รหัสประจาตัว
(PIN ID code) สาหรับการซื ้อขาย ความสนใจและความพึงพอใจ กิ จกรรม เป้าหมายการลงทุน
ความรู้และประสบการณ์การลงทุน และระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ (risk tolerance)
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5.

11)

ข้ อมูลการใช้ งาน เช่น ข้ อมูลเกี่ยวกับการใช้ งานของท่านบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ ม การใช้ ผลิตภัณฑ์
และบริ การ

12)

ข้ อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลูกค้ ากับบริ ษัท ฯ เช่น การเปิ ดบัญชีหรื อใช้ บริ การของบริ ษัทฯ การ
ทาสัญญาแต่งตัง้ การประมวลผลและการรายงาน ลายมือชื่อและหนังสือติดต่อกับบริ ษัท ฯ รวมทัง้
ข้ อมูลอื่น ๆ ที่มีการเก็ บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยโดยเกี่ ยวข้ องกับความสัมพันธ์ กับบริ ษัท ฯ (เช่น
ข้ อมูลที่ท่านให้ แก่บริ ษัทฯ ในสัญญา แบบฟอร์ มหรื อการสารวจ หรื อข้ อมูลที่เก็บรวบรวมในเวลาที่
ท่านเข้ าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ การสัมมนา หรื อกิจกรรมทางสังคมของบริ ษัทฯ)

แหล่ งที่มาของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยวิธีตอ่ ไปนี ้ ได้ แก่
5.1

เมื่อท่านเข้ าใช้ ผลิตภัณฑ์ และ/หรื อ บริ การจากบริ ษัทฯ เช่น ทาสัญญาหรื อตอบรับข้ อเสนอเพื่อใช้ บริ การ
ด้ านวาณิชธนกิจ ทาหนังสือแต่งตังให้
้ บริ ษัทฯ ให้ บริ การที่เกี่ยวข้ องกับบริ การด้ านวาณิชธนกิจ (เช่น เป็ นที่
ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ผู้จดั เตรี ยมทาคาเสนอซื ้อ ผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการ
จัดจาหน่าย) จองซื ้อหลักทรัพย์ หรื อเปิ ดบัญชีกบั บริ ษัทฯ เพื่อใช้ บริ การด้ านการจัดการทรัพย์สนิ เพื่อความ
มัง่ คัง่ เพื่อซื ้อขายกองทุนรวม หุ้นกู้ ตัว๋ แลกเงิน

5.2

เมื่อท่านติดต่อสื่อสารกับ บริ ษัทฯ ไม่ว่าจะเป็ นการติดต่อมายังบุคลากร พนักงาน วาณิชธนากร ผู้แนะนา
การลงทุน ผู้รับมอบอานาจ ผู้กระทาการแทน ผู้รับจ้ าง คู่ค้า และไม่ว่าจะเป็ นการสื่อสารเป็ นหนังสือหรื อ
วาจา ผ่านทางโทรศัพท์ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การพบหน้ า ทางจดหมาย ทางโทรสาร หรื อโดยวิธีการ
อื่นในทานองเดียวกัน โดยไม่คานึงว่าฝ่ ายใดจะเป็ นผู้ติดต่อก่อน

5.3

เมื่อท่านเข้ าถึงหรื อใช้ เว็บไซต์ หรื อแอปพลิเคชั่น และ/หรื อบริ การต่าง ๆ ทางออนไลน์ หรื อบริ การอื่นๆ ของ
บริ ษัทฯ

5.4

เมื่อท่านส่งใบคาขอแก้ ไขข้ อมูล หรื อร้ องขอให้ มีการเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุง ข้ อมูลของท่าน คาร้ องขอใช้
สิทธิเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อคาร้ องอื่นใดเกี่ยวกับธุรกรรมที่ทา่ นมีกบั บริ ษัทฯ

5.5

เมื่อบริ ษัทฯ ได้ รับข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่จากท่านโดยตรง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัด
เพียงการได้ รับข้ อมูลจาก ผู้ลงทุน ผู้เปิ ดบัญ ชี ร่วม ผู้แนะนาการลงทุน บริ ษั ทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์อื่น สถาบันการเงินอื่น หน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย หน่วยงานกากับดูแล ตลาด
หลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด บริ ษัทข้ อมูลเครดิต ผู้
ให้ บริ การข้ อมูล ผู้ให้ บริ การตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (CDD Gateway) รวมถึงการ
ตรวจสอบจากแหล่งข้ อมูลที่ เป็ น สาธารณะ แหล่งข้ อมูลส่วนตัว หรื อแหล่งข้ อมูลเชิ งพาณิ ชย์ เว็บ ไซต์
แหล่งข้ อมูลสือ่ สังคมออนไลน์ ซึ่งบริ ษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแหล่งอื่นต่อเมื่อได้ รับความยินยอมจาก
ท่านตามที่กฎหมายกาหนด เว้ นแต่เป็ นกรณี ที่ได้ รับยกเว้ นตามกฎหมาย

5.6. จากการที่บริ ษัทฯ วิเคราะห์ ข้อมูลของท่านและธุรกรรมต่าง ๆ ที่ท่านท่านทา (เช่น ประวัติการซื ้อขาย การ
ชาระราคาค่าซื ้อขาย การกู้ยืม)
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ในกรณีที่ทา่ นให้ ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลอื่นแก่บริ ษัทฯ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงข้ อมูลสมาชิก
ในครอบครัว ข้ อมูลผู้รับประโยชน์ทอดสุดท้ าย ข้ อมูลนักการเมืองที่เกี่ยวข้ องกับท่าน ข้ อมูลกรรมการหรื อหุ้นส่วนผู้จดั การ
กรณีที่ท่านเป็ นผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล ข้ อมูลผู้ลงทุนกรณีที่ท่านเป็ นผู้มีอานาจกระทาการแทนตามกฎหมายหรื อเป็ น
ผู้รับมอบอานาจหรื อเป็ นผู้รับมอบอานาจทอดสุดท้ าย ท่านรับรองและรับประกันความถูกต้ องของข้ อมูลส่วนบุคคลนัน้
พร้ อมทัง้ รั บรองและรับ ประกันว่า ท่านได้ รับ ความยินยอมจากบุคคลผู้เป็ นเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลหรื อมีอานาจตาม
กฎหมายในการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลให้ แก่บริ ษัทฯ เพื่อให้ บริ ษัท ฯ ได้ ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลภายใต้ นโยบาย
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนีแ้ ละท่านได้ แจ้ งให้ บุคคลเหล่านัน้ ทราบอย่างครบถ้ วนแล้ วเกี่ ยวกับรายละเอียดตาม
นโยบายฉบับนี ้
6.

วัตถุประสงค์ ในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษัทฯ ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ วตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี ้
6.1

การติดต่อกับท่านก่อนที่ท่านจะเข้ าทาสัญญากับบริ ษัทฯ เพื่อชักชวน ให้ คาแนะนา ให้ คาปรึกษา ให้ ข้อมูล
ใดๆ รวมถึงการวางแผนในการทาธุรกรรมต่างๆ แก่ท่าน เช่น การซื ้อขายหรื อลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาด
ทุน กองทุนรวม หุ้นกู้ ตัว๋ แลกเงิน การให้ คาปรึกษาทางการเงิน

6.2

เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้ ท่านสามารถใช้ ผลิตภัณฑ์ และ/หรื อ บริ การของบริ ษัทฯ ได้ ตามความประสงค์ เช่น
การเปิ ด บัญ ชี ผ้ ูถือ หลักทรั พ ย์ ห รื อหน่วยลงทุน การท าสัญ ญาจัด จาหน่ายและรั บ ประกัน การจาหน่า ย
หลักทรัพย์ การทาสัญญาเพื่อใช้ บริ การด้ านวาณิชธนกิจ การจองซื ้อหุ้น หุ้นกู้ ตัว๋ แลกเงิน กองทุนรวม การ
จองซื อ้ หลัก ทรั พ ย์ ใดๆ หรื อ การลงทุน ในผลิต ภัณ ฑ์ อื่น ใดในตลาดทุน ซึ่งรวมถึ งแต่ไม่จ ากัด เพี ย งการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับตัวผู้ลงทุน การประเมินความเหมาะสมในการลงทุน การตรวจสอบ
สถานะความเป็ นบุคคลอเมริ กัน/ไม่เป็ นบุคคลอเมริ กัน การยืนยันคุณลักษณะของผู้ลงทุนรายใหญ่ ราย
ใหญ่พิเศษ

6.3

เพื่อใช้ ในการประมวลผล ประเมิน วิเคราะห์ ตรวจสอบ พิจารณาอนุมตั ิ บริ หารจัดการ และดาเนินการใดๆ
ที่ช่วยให้ บริ ษัทฯ สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่บริ ษัทฯ มีตอ่ ท่านได้ เช่น การให้ บริ การด้ านวาณิชธนกิจ
การให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน หรื อบริ การที่เกี่ยวเนื่อง การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์และรับประกัน
การจาหน่ายหลักทรัพย์ การรับจองซื ้อหลักทรัพย์ การซือ้ ขาย สั บเปลี่ยน โอน หลักทรัพ ย์ หน่วยลงทุน
ทรัพย์สิน หุ้นกู้ ตัว๋ แลกเงิน หรื อผลิตภัณฑ์อื่นใดในตลาดทุน รวมถึงสิทธิอื่นใดของท่าน การรายงานการทา
ธุรกรรม หรื อการชาระคืนค่าจองซื ้อหุ้น หน่วยลงทุน หุ้นกู้หรื อหลักทรัพย์อื่นใด การแยกและจัดทาบันทึก
รายละเอียดทรัพย์สนิ ของท่าน เป็ นครัง้ คราว และการจัดการเรื่ องทังปวงที
้
่เกี่ยวกับการบริ การเหล่านี ้

6.4

เพื่อเป็ นข้ อมูลในการให้ บริ การ ติดตาม ประสานงาน แก้ ไขปั ญหาให้ แก่ท่านภายหลังการเปิ ดบัญชีผ้ ถู ือ
หลักทรัพย์ การจองซื ้อหุ้น หน่วยลงทุน หุ้นกู้ ตัว๋ แลกเงิน หรื อหลักทรัพย์อื่นใด หรื อลงทุนในผลิตภัณฑ์อื่น
ใดในตลาดทุน รวมถึงการจัดการตามคาร้ องขอใดๆ ของท่าน

6.5

เพื่อใช้ ข้อมูลท่านในการติดต่อ ติดตาม ประสานงาน กับบริ ษัทหลักทรัพย์ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
ผู้ออกและเสนอขายหุ้น หน่วยลงทุน หุ้นกู้หรื อหลักทรัพย์อื่นใด ผู้ให้ บริ การนายทะเบียนหลักทรัพย์ นาย
ทะเบียนหลักทรัพย์ รวมถึงการส่งหลักฐานยืนยันการทาธุรกรรมของท่านไปยังกับหน่วยงานดังกล่าว

5/10

6.6

เพื่ อ การสอบทาน หรื อ ตรวจสอบธุ ร กิ จ ไม่ ว่ า จะเป็ นการตรวจสอบภายใน หรื อ การตรวจสอบจาก
บุคคลภายนอก

6.7

เพื่อดาเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ ข้ อตกลง คาสัง่ คาร้ องขอ
นโยบาย หรื อแนวปฏิบตั ิที่ใช้ บงั คับ ซึ่งกาหนดขึ ้นโดยหน่วยงานกากับดูแล หน่วยงานที่มีหน้ าที่บงั คับใช้
กฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานรัฐ ศาล ตารวจ หน่วยงานที่มีหน้ าที่ระงับข้ อพิพาท
หรื อ หน่ว ยงานที่ ดูแ ลธุรกิ จ หลัก ทรั พ ย์ เช่ น กฎหมายว่า ด้ วยการป้ อ งกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้ วยภาษี กฎหมายว่าด้ วยการบัญชี กฎหมาย
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อกฎหมายใดๆ ทังที
้ ่มีอยู่ ณ ปั จจุบนั หรื อที่จะมีขึ ้นในอนาคต

6.8

เพื่อการดาเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนด นโยบาย ระบบการควบคุมภายใน และขันตอนของบริ
้
ษัทฯ
ที่อาจจาเป็ นโดยกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้ บงั คับ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการ
ควบคุมความเสีย่ ง การรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบ การเงิ นและการบัญชี ระบบต่าง ๆ และความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ

6.9

เพื่อใช้ ในการตรวจสอบ สืบสวนหรื อป้องกันการกระทาที่เกี่ยวกับการฉ้ อโกง การปกปิ ดข้ อความจริ ง และ
การกระท าผิ ด อื่ น ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ นการกระท าผิ ด จริ ง หรื อ การกระท าที่ ส งสัย ว่า จะเป็ นการกระท าผิ ด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการติดต่อสือ่ สารกับบริ ษัทต่างๆ ในธุรกิจ หลักทรัพย์ ตลอดจนเพื่อการติดต่อสือ่ สาร
กับหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ

6.10 เพื่อใช้ ในการก่อตังสิ
้ ทธิเรี ยกร้ องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรื อการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องตามกฎหมาย หรื อ
การยกขึ ้นต่อสู้สทิ ธิเรี ยกร้ องตามกฎหมายที่บริ ษัทฯ มีตอ่ ท่าน หรื อทีบ่ ริ ษัทฯ มีตอ่ บุคคลอื่นแต่จาเป็ นต้ องใช้
ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเป็ นพยานหลักฐาน
6.11 เพื่อให้ ท่านสามารถเข้ าถึงเนื ้อหาในเว็บไซต์ หรื อช่องทางออนไลน์อื่นๆ หรื อบริ การอย่างใดอย่างหนึ่งเป็ น
การเฉพาะของบริ ษัทฯ ได้ และเพื่อให้ บริ ษัทฯ สามารถวิเคราะห์และนาเสนอข้ อมูลข่าวสารได้ ตรงกับความ
สนใจของท่าน
6.12 เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ วิจยั และ/หรื อพัฒนาการผลิตภัณฑ์/การให้ คาแนะนา รวมถึงการวิจยั วางแผน และ
วิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การ
6.13 เพื่อการจัดหาผลิตภัณฑ์การลงทุน โครงการลงทุน การเสนอทางเลือกให้ แก่ท่าน (รวมถึงผลิตภัณฑ์การ
ลงทุนของบุคคลภายนอก) เป็ นครัง้ คราว และการจัดการเรื่ องทังปวงที
้
่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ การลงทุน
เหล่านี ้
6.14 เพื่อการบริ หารความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริ ษัทฯ และการบริ หารจัดการบัญชีที่ทา่ นมีอยูก่ บั บริ ษัทฯ
6.15 เพื่ อการป้องกันลูกค้ าจากข้ อจากัดบางประการ (เช่น การป้องกัน ผู้สูงอายุจากการเข้ าท าธุรกรรมบาง
ประเภทด้ วยตนเอง เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมความเสียหาย)
6.16 เพื่อการจัดการหรื อการสอบสวนเรื่ องร้ องเรี ยน ข้ อเรี ยกร้ อง หรื อข้ อพิพาทใด ๆ
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6.17 เพื่อการติดต่อสื่อสารทางการตลาด การให้ ข้อมูล ข้ อเสนอพิเศษ และส่งเสริ มการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และบริ การของบริ ษัทฯ บริ ษัทในเครื อและบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ และบุคคลภายนอก
6.18 เพื่อการบังคับสิทธิตามกฎหมายหรื อตามสัญญาของบริ ษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การติดตามทวงถาม
จานวนเงินใด ๆ ทังหมดที
้
่ติดค้ างต่อบริ ษัทฯ
6.19 การปฏิ บัติ ต ามภาระหน้ า ที่ ข องบริ ษั ท ฯ ภายใต้ สัญ ญาใด ๆ ที่ บ ริ ษั ท ฯ เป็ น คู่สัญ ญา เช่ น สัญ ญากับ
พันธมิตรทางธุรกิจของบริ ษัทฯ ผู้ขาย หรื อบริ ษัทบริ หารสินทรัพย์อื่น ๆ หรื อภายใต้ สัญญาที่เราทาหน้ าที่
เป็ นตัวแทน
6.20 การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุน เช่น การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สนับสนุนการใช้ งานระบบ (helpdesk supports) การสร้ างและดารงรหัสและข้ อมูลส่วนตัวสาหรับท่าน
การบริ หารจัดการการเข้ าถึงระบบใด ๆ ที่ บริ ษัทฯ ได้ อนุญาตให้ ท่านเข้ าถึงได้ การถอนบัญชีที่ไม่มีการใช้
งาน (inactive accounts) การด าเนิ น การควบคุม ธุ รกิ จ (business controls) เพื่ อ ให้ ธุร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ
สามารถดาเนิ นไปได้ และการช่วยให้ บริ ษัทฯ สามารถระบุและแก้ ไขปั ญ หาต่าง ๆ ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริ ษั ท ฯ และการดูแ ลให้ ระบบของบริ ษั ท ฯ มี ค วามปลอดภัย การพัฒ นา การใช้ การ
ดาเนินงาน และการบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.21 การติดตามตรวจสอบความปลอดภัยและระบบ เช่น การยืนยันตัวบุคคล การควบคุมและการบันทึกการ
เข้ าถึงระบบ การติ ด ตามตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ และระบบอิ นเทอร์ เน็ต การตรวจสอบความมั่น คง
ปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ การป้องกันและแก้ ไขอาชญากรรม ตลอดจนการบริ หารความเสีย่ งและ
การป้องกันการฉ้ อโกง
6.22 การดาเนินการตามคาสัง่ ของท่าน หรื อการตอบข้ อซักถามหรื อความคิดเห็นของท่าน และการแก้ ไขเรื่ อง
ร้ องเรี ยนของท่าน
6.23 การยื น ยัน ตัว บุค คลและการตรวจสอบข้ อ มู ล เครดิ ต กระบวนการท าความรู้ จัก ลูก ค้ า ( Know-yourcustomer (KYC)) และตรวจสอบสถานะลูกค้ า (customer due diligence (CDD)) การตรวจสอบและคัด
กรองอื่นๆ และการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องที่อาจจาเป็ นตามกฎหมายที่ใช้ บงั คับ
6.24 การจัดการโครงสร้ างพื ้นฐานของบริ ษัทฯ การควบคุมภายใน การตรวจสอบ (ภายใน) และการดาเนินธุรกิจ
และการปฏิบตั ิตามนโยบายและขันตอนของบริ
้
ษัทฯ ที่อาจจาเป็ นโดยกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้ บงั คับ
รวมถึ งกฎหมายและกฎระเบี ยบที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การควบคุม ความเสี่ย ง การรัก ษาความปลอดภัย การ
ตรวจสอบ การเงินและการบัญชี ระบบต่างๆ และความต่อเนื่องทางธุรกิจ
6.25 เพื่อการดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้ องโดยตรงตามที่กล่าวมาข้ างต้ น
ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการปฏิบัติตามกฎหมายและเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ ในการทาธุรกรรมระหว่างท่านกับบริ ษั ทฯ
รวมถึงเพื่อให้ บริ ษัทฯ สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่บริ ษัทฯ มีตอ่ ท่านตามวัตถุประสงค์ใดๆ ทีก่ ล่าวข้ างต้ น จึงจาเป็ นที่
ท่านต้ องให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริ ษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ให้ ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการแก่บริ ษัทฯ หรื อ
ท่านเพิกถอนความยินยอมให้ บริ ษัทฯ ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล อาจทาให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถทาธุรกรรม หรื อให้ บริ การ
แก่ทา่ น หรื อตอบสนองต่อการร้ องขออื่นๆ ของท่านได้ หรื ออาจเป็ นการขัดต่อกฎหมาย
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ในกรณี ที่บริ ษัทฯ มีความประสงค์ จะประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่
กล่าวข้ างต้ น บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ท่านทราบหรื อติดต่อขอความยินยอมจากท่าน เว้ นแต่พระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วน
บุคคล และ/หรื อกฎหมายใดๆ ณ ปั จจุบนั หรื อที่จะมีขึ ้นในอนาคตจะอนุญาตให้ กระทาเป็ นอย่างอื่น
7.

บุคคลหรือหน่ วยงานที่ข้อมูลส่ วนบุคคลอาจถูกเปิ ดเผย

บริ ษัทฯ จะเก็บข้ อมูลของท่านไว้ เป็ นความลับ โดยจากัดสิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ แก่บคุ คลที่มี
หน้ าที่โดยเฉพาะในการดาเนินการเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์เท่านัน้ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ
ประกาศ ระเบียบ ข้ อตกลง คาสัง่ คาร้ องขอ นโยบาย หรื อแนวปฏิบตั ิที่ใช้ บงั คับ หรื อเพื่อให้ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์
ในการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อเพื่อประโยชน์โดยชอบด้ วยกฎหมายใดๆ บริ ษัทฯ อาจเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล
ของท่านให้ กบั บุคคลหรื อหน่วยงาน ดังต่อไปนี ้

8.

7.1

บริ ษัทผู้ออกและเสนอขายหุ้น หน่วยลงทุน หุ้นกู้ ตัว๋ แลกเงิน หรื อหลักทรัพย์อื่นใด รวมทังนายทะเบี
้
ยน และ
ผู้ให้ บริ การนายทะเบียน

7.2

นิติ บุคคลอื่ นที่ อยู่ในกลุ่ม บริ ษั ท เดีย วกัน กับ บริ ษั ทฯ พัน ธมิต รทางธุรกิ จ บริ ษั ทหลัก ทรั พ ย์ อื่ น ธนาคาร
ผู้ให้ บริ การภายนอก ซึ่งรวมถึงผู้ให้ ค าปรึ กษาของบริ ษั ท ฯ ซึ่งเป็ นผู้ประกอบวิชาชี พ อาทิ ทนายความ
ผู้ตรวจสอบบัญชี หรื อที่ปรึ กษา รวมถึงผู้ให้ บริ การรับส่งเอกสาร ผู้ให้ บริ การรับฝากเอกสาร รวมทังตั
้ วแทน
ของบริ ษัทฯ และผู้ให้ บริ การดังกล่าว

7.3

หน่วยงานที่มีหน้ าที่ บังคับใช้ กฎหมาย คณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตังขึ
้ น้ ตามกฎหมาย หน่วยงานรัฐหรื อ
หน่วยงานกากับดูแล หน่วยงานที่มีหน้ าที่ระงับข้ อพิพาท หรื อบุคคลอื่นใดที่บริ ษัทฯ มี หน้ าที่ต้องเปิ ดเผย
ตามกฎหมาย

7.4

บุคคลภายนอก เช่น ผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรื อผู้รับแปลงหนี ้ รวมถึงบุคคลที่อาจเป็ นผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับ
โอน หรื อผู้รับแปลงหนี ้ แต่ทงนี
ั ้ ้ผู้รับข้ อมูลเหล่านีต้ ้ องตกลงที่จะปฏิบตั ิต่อข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย
สอดคล้ องกับนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้

7.5

บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้ องกับการโอนธุรกิจ ในกรณีที่มีการฟื น้ ฟูกิจการ การปรับโครงสร้ างกิจการ การควบ
รวมกิจการ การเข้ าซื ้อกิจการ การขาย การซื ้อ กิจการร่วมค้ า การโอน การเลิกกิจการ หรื อเหตุการณ์ใดใน
ทานองเดียวกันที่เกี่ยวข้ องกับการโอนหรื อการจาหน่ายจ่ายโอนธุรกิจ สินทรัพย์ หรื อหุ้นทังหมดหรื
้
อส่วน
ใดๆ ของบริ ษัทฯ ถ้ ามีเหตุการณ์ ใดๆ ดังกล่าวข้ างต้ นเกิดขึ ้น โดยบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้ องกับการโอน
ธุรกิจ ที่จะเป็ นผู้รับข้ อมูลจะต้ องปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนีใ้ นส่วนที่เกี่ยวกับ
ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน

7.6

บุคคลหรื อหน่วยงานอื่นใดที่ได้ รับอนุญาตตามกฎหมายใดๆ ที่ใช้ บงั คับ ณ ปั จจุบนั หรื อที่จะมีขึ ้นในอนาคต

การโอนข้ อมูลไปยังประเทศอื่น/การโอนข้ อมูลข้ ามประเทศ

ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนไป ถูกจัดเก็บไว้ หรื อประมวลผลโดยบริ ษัท ฯ หรื ออาจถูกส่งให้ แก่บคุ คลหรื อ
หน่วยงานใดๆ ตามรายละเอียดข้ างต้ น ซึง่ อาจมีที่ตงหรื
ั ้ ออาจให้ บริ การอยูใ่ นประเทศไทยหรื อนอกประเทศไทย ทังนี
้ ้ ข้ อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน จะถูกโอนไปยังสถานที่อื่นๆ ตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล ดังที่ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลกาหนด โดยหากเป็ นการโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างกลุ่ม บริ ษัทฯ เราจะดาเนินการ
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ตามนโยบายคุ้ มครองข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คลภายในกลุ่ ม บริ ษั ท (Binding Corporate Rules) ที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการ (หากมี)
9.

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล

บริ ษัทฯ จะเก็ บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ บริ ษัทฯ ได้ รับข้ อมูลส่วนบุคคลนันมาตามที
้
่ระบุไว้ ในนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ และเพื่อ
ปฏิบตั ิตามภาระหน้ าที่ทางกฎหมายและกฎข้ อบังคับต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ ้น
หากจาเป็ นตามกฎหมายที่ใช้ บงั คับ
10.

สิทธิเกี่ยวกับข้ อมูลส่ วนบุคคล

ภายใต้ บทบัญ ญัติแห่งกฎหมายและข้ อยกเว้ นตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง คุณ อาจมีสิทธิ ตามที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี ้
เกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณ
10.1 การเข้ าถึง: ท่านอาจมีสทิ ธิในการขอเข้ าถึงหรื อขอรับสาเนาข้ อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลเกี่ยวกับท่าน
10.2 การโอนย้ ายข้ อมูล: ท่านอาจมีสิทธิ ขอรับข้ อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษัทฯ มีเกี่ยวกับท่านในรู ปแบบที่มีการจัด
ระเบียบแล้ วและสามารถอ่านได้ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรื อโอนข้ อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุม
ข้ อมูลส่วนบุคคลอื่น
10.3 การคัดค้ าน: ในบางกรณี ท่านอาจมีสิทธิคดั ค้ านวิธีการที่เราประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านในบาง
กิจกรรมซึง่ ระบุในนโยบายฉบับนี ้
10.4 การลบหรื อทาลายข้ อมูล: ท่านอาจมีสิทธิ ขอให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการลบหรื อทาลาย หรื อทาให้ ข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านที่บริ ษัทฯ ประมวลผลเกี่ยวกับท่าน เป็ นข้ อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้ าของข้ อมูล
เช่น หากข้ อมูลนันไม่
้ จาเป็ นสาหรับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้ อมูลอีกต่อไป
10.5 การจากัด : ท่านอาจมีสิทธิ จากัดการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านเชื่ อว่าข้ อมูลนัน้ ไม่
ถูกต้ อง หรื อการประมวลผลของบริ ษัทฯ ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย หรื อบริ ษัทฯ ไม่จาเป็ นต้ องประมวลผลข้ อมูล
นันเพื
้ ่อวัตถุประสงค์อย่างหนึง่ อย่างใดอีกต่อไป หรื ออยูร่ ะหว่างบริ ษัทฯ ตรวจสอบการขอใช้ สทิ ธิคดั ค้ านของ
ท่าน
10.6 การแก้ ไขให้ ถูกต้ อง: ท่านอาจมีสิทธิขอให้ มีการดาเนินการแก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้ อง
ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด หรื อไม่เป็ นปั จจุบนั
10.7 การถอนความยินยอม: ท่านอาจมีสิทธิ ที่จะถอนความยินยอมที่ท่านได้ ให้ แก่บริ ษัทฯ เพื่อการประมวผล
ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้ นแต่มีข้อจากัดเกี่ยวกับสิทธิที่จะถอนความยินยอมตามที่กฎหมายกาหนด หรื อ
มีสญ
ั ญาที่ให้ ประโยชน์แก่ทา่ น
10.8 การยื่นเรื่ องร้ องเรี ยน: ท่านอาจมีสทิ ธิยื่นเรื่ องร้ องเรี ยนไปยังหน่วยงานที่มอี านาจในกรณีที่ทา่ นเชื่อว่าบริ ษัทฯ
ท าการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุค คลของท่านโดยไม่ ชอบด้ วยกฎหมายหรื อ ไม่สอดคล้ อ งกับ กฎหมาย
คุ้มครองข้ อมูลที่บงั คับใช้
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ทังนี
้ ้ การใช้ สิทธิเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้ างต้ น ต้ องอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่พระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูล
ส่วนบุคคล หรื อกฎหมายใดๆ ณ ปั จจุบนั หรื อที่จะมีขึ ้นในอนาคตกาหนดไว้ และในการยื่นคาร้ องขอฯ ท่านต้ องดาเนินการ
ตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่บริ ษัทฯ กาหนด
11.

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล

บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง หรื อปรับเปลี่ยนนโยบายฉบับนี ้ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของท่านเท่าที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย โดยบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ท่านทราบด้ วยการอัพเดตนโยบายทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
เว้ นแต่เป็ นการแก้ ไข เพิ่มเติม เปลีย่ นแปลง ปรับปรุ ง หรื อปรับเปลีย่ นสาระสาคัญของนโยบายฉบับนี ้ ที่กฎหมายกาหนดให้
ต้ องแจ้ งไปยังท่านโดยตรง บริ ษัทฯ อาจจะแจ้ งไปยังท่านผ่านทางอีเมล หรื อวิธีการอื่นที่เหมาะสม และหากจาเป็ นบริ ษัทฯ
อาจขอความยินยอมจากท่านเกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงเหล่านัน้
12.

ข้ อมูลติดต่ อ

ในกรณีที่ทา่ นมีข้อสงสัยหรื อต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื ้อหาส่วนใดๆ ในนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
ฉบับนี ้ ท่านสามารถติดต่อบริ ษัทฯ และเจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลได้ ที่
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่ า จากัด
ฝ่ ายกากับดูแลการปฏิบัติงาน
ชัน้ 20 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ 48/45 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
หมายเลขโทรสาร: 02-697-3779
เบอร์ โทรศัพท์: 02-697-3780
เจ้ าหน้ าที่ค้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (DPO)
ชื่อ: นางสาววิภา นิลโสภณ
ที่อยู:่ บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด
ชัน้ 20 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ 48/45 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
อีเมล: wipa.n@finansa.com
หมายเลขโทรสาร: 02-697-3779
เบอร์ โทรศัพท์: 02-697-3780
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