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เอกสารแจ้งการเก็บ ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการ ท่ีปรึกษา และคณะอนุกรรมการ  
(Board of Directors, Advisors and Subcommittees Privacy Notice) 

 

1 บทน า 

สมาคมขอให้ท่านมั่นใจว่าสมาคมจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเคารพในความเป็นส่วนตัวของท่าน 
โดยเอกสารแจ้งการเก็บ ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการ ท่ีปรึกษา และคณะอนุกรรมการ
ฉบับนี้ (“เอกสาร”) เป็นการแจ้งรายละเอียดท่ีสมาคมเก็บ ใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กล่าวคือ 
ข้อมูลส่วนบุคคลเก่ียวกับท่านท่ีสมาคมเก็บรวบรวม (รวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีไ ด้รับจากบุคคลภายนอก) 
วัตถุประสงค์ในการเก็บ ใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงฐานทางกฎหมายของการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล 

กรุณาศึกษาเนื้อหาของเอกสาร ฉบับนี้โดยละเอียด โดยเอกสารฉบับนี้จะใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลเก่ียวกับท่าน 
ซ่ึงสมาคมได้เก็บรวบรวมในข้ันตอนการสรรหาบุคลากรและแต่งต้ังเพ่ือด ารงต าแหน่ง ในระหว่างการด ารงต าแหน่ง 
และหลังจากท่ีท่านพ้นจากต าแหน่ง 

ค าว่า “สมาคม” หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ซ่ึงท่านด ารงต าแหน่งกรรมการ ท่ีปรึกษา หรืออนุกรรมการ   
ในปัจจุบัน หรือเคยด ารงต าแหน่งมาก่อน ส่วนค าว่า “ท่าน” หมายถึง กรรมการ ท่ีปรึกษา และอนุกรรมการท้ัง
ในปัจจุบันและในอดีต 

2 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีสมาคมเก็บ ใช้และประมวลผล 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงข้อมูลใดๆ เก่ียวกับท่านซ่ึงสามารถใช้ระบุตัวตนของท่านได้ แต่ไม่รวมถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลซ่ึงถูกท าให้ไม่สามารถระบุตัวตนของบุคคลท่ีเป็นเจ้าของข้อมูลได้ (anonymous data) 

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคลของท่านเก่ียวกับเช้ือชาติ เผ่าพันธ์ุ ความคิดเห็นทาง 
การเมือง ความเช่ือในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ 
ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอ่ืนใดซ่ึงกระทบต่อท่านในท านองเดียวกันตามท่ี
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด โดยสมาคมอาจเก็บ ใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่ีมีความอ่อนไหวในกรณีจ ากัด เช่น ข้อมูลศาสนา โปรดพิจารณารายละเอียดของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะ
กรณีดังกล่าว ในข้อ 3 (วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บ ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดย
สมาคม) และข้อ 4 (วิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล) ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม     

สมาคมเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้เก่ียวกับท่านเพ่ือใช้ในการด าเนินการตามท่ีระบุข้างต้น  

 ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับตวัท่าน ได้แก่  ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรติดต่อ อีเมล เลขประจ าตัวประชาชน 
ข้อมูลในหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปี เกิด รูปถ่าย 

 ข้อมูลเก่ียวกับงาน ได้แก่ ต าแหน่งงานของท่าน สถานท่ีท างาน รายละเอียดติดต่อท่ีท างาน ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน 

 ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ การจ่ายผลตอบแทน และรายละเอียดบัญชีธนาคาร 

 ข้อมูลคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการรับโทษจ าคุก สถานะการถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และสถานะบุคคลไร้
ความสามารถ/เสมือนไร้ความสามารถ 

 ข้อมูลจากการท ากิจกรรม ได้แก่ ความคิดเห็นในการประชุม การบันทึกภาพ หรือวีดิโอขณะประชุม 
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สมาคมเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยตรงจากท่าน แต่ในบางกรณีเป็นข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้รับจากภายนอก 
เช่น สถานะบุคคลตามกฎหมาย สมาคมเก็บรวบรวมจากการน าช่ือและนามสกุลของท่านตรวจสอบกับราช   
กิจจานุเบกษา   

3 วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บ ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยสมาคม 

สมาคมแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการเก็บ ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และฐานทางกฎหมายท่ี
ใช้เป็นไปตามตารางดังนี้  

3.1 คณะกรรมการและท่ีปรึกษา 

วัตถุประสงค์และ/หรือกิจกรรม 
ประเภทของข้อมูล 

ส่วนบุคคล 
ฐานทางกฎหมายท่ีใช้ 

เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติก่อนแต่งต้ังท่าน
เป็นกรรมการและท่ีปรึกษา  

 ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับ
ตัวท่าน 

 ข้อมูลเก่ียวกับงาน 

 ข้อมูลคุณสมบัติ 

 การปฏิบัติตามสัญญา หรือเพ่ือใช้ใน
การด าเนินการตามค าขอของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าท า
สัญญานั้น 

เพ่ือจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนๆ 
ของท่าน รวมถึงการบันทึกข้อมูลการ
จ่ายเงินและค่าตอบแทน การหักภาษี และ
เปิดเผยข้อมูลต่อกรมสรรพกร 

 ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับ
ตัวท่าน 

 ข้อมูลทางการเงิน   

 การปฏิบัติตามสัญญา  

 การปฏิบัติตามกฎหมาย 

 

เพ่ือด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ 
ประชุมใหญ่สามัญ และประชุมใหญ่วิสามญั
ของสมาคม รวมถึงการร่างรายงานการ
ประชุม การให้ความเห็นและมติในการ
ประชุมของท่าน 

 ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับ
ตัวท่าน 

 ข้อมูลจากการท า
กิจกรรม 

 การปฏิบัติตามสัญญา 

 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

เพ่ือใช้ส าหรับการจัดการเดินทาง เช่น
การศึกษาดูงานต่างประเทศ หรือการจัด
ประชุมคณะกรรมการนอกสถานท่ี โดย
สมาคมจะด าเนินการจัดการการเดินทาง 
เช่น ต๋ัวเคร่ืองบิน รถยนต์ ประกันภัยการ
เดินทาง ด าเนินการขอ Visa จัดหาท่ีพัก
ให้แก่ท่าน เป็นต้น 

 ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับ
ตัวท่าน 

 

 การปฏิบัติตามสัญญา หรือ เพ่ือใช้
ในการด าเนินการตามค าขอของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าท า
สัญญานั้น 

 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

เก็บรักษาข้อมูลกล้องวงจรปิดท่ีติดต้ัง
ภายในหรือโดยรอบสถานประกอบการ
ของสมาคมและข้อมูลอ่ืนท่ีบันทึกเมื่อท่าน
เข้ามายังสถานประกอบการของสมาคม 

 ข้อมูลจากการท า
กิจกรรม 

 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
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วัตถุประสงค์และ/หรือกิจกรรม 
ประเภทของข้อมูล 

ส่วนบุคคล 
ฐานทางกฎหมายท่ีใช้ 

ใช้ข้อมูลของท่านในกรณีท่ีเก่ียวข้องกับ
การใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ
กรณีข้อพิพาท 

 ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับ
ตัวท่าน 

 ข้อมูลจากการท ากิจกรรม 

 กรณีท่ีจ าเป็นเพ่ือการก่อต้ังและ
ด าเนินการใด ๆ เก่ียวกับสิทธิ
เรียกร้อง 

ใช้ข้อมูลของท่านจากเป็นส่วนหนึ่งของ
การท านิติกรรม หรือสัญญา หรือเป็นส่วน
หนึ่งของการเสนอซ้ือหรือเสนอขายท่ี
เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจการของสมาคม 

 

 ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับ
ตัวท่าน 

 

 การปฏิบัติตามสัญญา หรือเพ่ือใช้ใน
การด าเนินการตามค าขอของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าท า
สัญญานั้น 

 

เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
สมาคม เช่น พระราชบัญญติัสมาคมการค้า 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เป็นต้น 

เพ่ือด าเนินการตามค าส่ัง ประกาศ 
ระเบียบ กฎเกณฑ์ใดๆ ท่ีออกโดยหน่วยงาน
ของรัฐ หรือหน่วยงานก ากับ เช่น 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น 

เพ่ือเผยแพร่รายงานประจ าปี และ
ข้อมูลอ่ืนใดเก่ียวกับสมาคม ซ่ึงสมาคม
จ าเป็นต้องเผยแพร่ให้หน่วยงานหรือ
บุคคลท่ัวไปทราบตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับ
ตัวท่าน 

 ข้อมูลจากการท า
กิจกรรม 

 การปฏิบัติตามกฎหมาย 

 

3.2 คณะอนุกรรมการ 

วัตถุประสงค์และ/หรือกิจกรรม 
ประเภทของข้อมูล 

ส่วนบุคคล 
ฐานทางกฎหมายท่ีใช้ 

เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติก่อนแต่งต้ังท่าน
เป็นอนุกรรมการ 

 ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับ
ตัวท่าน 

 ข้อมูลเก่ียวกับงาน 

 ข้อมูลคุณสมบัติ 

การปฏิบัติตามสัญญา หรือเพ่ือใช้ใน
การด าเนินการตามค าขอของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าท าสัญญานั้น 
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วัตถุประสงค์และ/หรือกิจกรรม 
ประเภทของข้อมูล 

ส่วนบุคคล 
ฐานทางกฎหมายท่ีใช้ 

เพ่ือจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนๆ 
ของท่าน รวมถึงการบันทึกข้อมูลการ
จ่ายเงินและค่าตอบแทน การหักภาษี และ
เปิดเผยข้อมูลต่อกรมสรรพกร 

 ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับ
ตัวท่าน 

 ข้อมูลทางการเงิน   

 การปฏิบัติตามสัญญา  

 การปฏิบัติตามกฎหมาย 

 

เพ่ือด าเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ 
จัดท ารายงานการประชุม การให้ความเห็น
และมติในการประชุมของท่าน 

 ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับ
ตัวท่าน 

 ข้อมูลจากการท า
กิจกรรม 

 การปฏิบัติตามสัญญา 

 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

เก็บรักษาข้อมูลกล้องวงจรปิดท่ีติดต้ัง
ภายในหรือโดยรอบสถานประกอบการ
ของสมาคม และข้อมูลอ่ืนท่ีบันทึกเมื่อท่าน
เข้ามายังสถานประกอบการของสมาคม 

 ข้อมูลจากการท า
กิจกรรม 

 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

ใช้ข้อมูลของท่านในกรณีท่ีเก่ียวข้องกับ
การใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ
กรณีข้อพิพาท 

 ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับ
ตัวท่าน 

 ข้อมูลจากการท า
กิจกรรม 

 กรณีท่ีจ าเป็นเพ่ือการก่อต้ังและ
ด าเนินการใด ๆ เก่ียวกับสิทธิ
เรียกร้อง 

เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
สมาคม เช่น พระราชบัญญติัสมาคมการค้า  
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เป็นต้น 

เพ่ือด าเนินการตามค าส่ัง ประกาศ 
ระเบียบ กฎเกณฑ์ใดๆ ท่ีออกโดยหน่วยงาน
ของรัฐ หรือหน่วยงานก ากับ เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เป็นต้น 

เพ่ือเผยแพร่รายงานประจ าปี และ
ข้อมูลอ่ืนใดเก่ียวกับสมาคมตามท่ีสมาคม
จ าเป็นต้องเผยแพร่หน่วยงาน หรือบุคคล
ท่ัวไปทราบตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับ
ตัวท่าน 

 ข้อมูลจากการท า
กิจกรรม 

 การปฏิบัติตามกฎหมาย 

 

4 วิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

สมาคมจะเก็บ ใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าท่ีกฎหมายอนุญาตให้กระท าได้เท่านั้น กล่าวคือ 
อยู่บนฐานทางกฎหมายในการเก็บ ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามข้อความในหัวข้อ 3 (วัตถุประสงค์
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และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสมาคม) โดยอาจมีรายละเอียดเพ่ิมเติม
เก่ียวกับฐานทางกฎหมายซ่ึงสมาคมใช้ในการเก็บ ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี โดย
สมาคมจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา ซ่ึงสมาคมจะเข้าท าหรือได้เข้า
ท าสัญญานั้นกับท่านในฐานะคู่สัญญา โดยเฉพาะอย่างย่ิงสมาคมจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีต่อไปนี้ 

 การปฏิบัติตามสัญญา ในกรณีท่ีสมาคมจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาซ่ึงสมาคมจะเข้าท า หรือได้เข้าท า
สัญญานั้นกับท่านในฐานะคู่สัญญา สมาคมยังอาจใช้ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับตัวท่าน ข้อมูลทางการเงิน และ
ข้อมูลการท างานของท่านในการปฏิบัติตามสัญญาในแง่ของการจัดให้มีสิทธิประโยชน์กับท่าน 

 การปฏิบัติตามกฎหมาย ในกรณีท่ีสมาคมมีความจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ  
ด้านก ากับดูแลซ่ึงใช้บังคับกับสมาคม เช่น ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านประกอบการจัดท ารายงานประจ าปี 
เป็นต้น 

กรณีท่ีท่านไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่สมาคม 

ในกรณีท่ีสมาคมต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมาย (เช่น ในส่วนท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตาม 
ประมวลรัษฎากร) หรือจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อก าหนดในสัญญาท่ีสมาคมท าไ ว้
กับท่าน แต่ท่านไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อได้รับการร้องขอ สมาคมอาจไม่สามารถปฏิบัติตาม
สัญญาท่ีสมาคมได้ท าหรือจะเข้าท ากับท่านในกรณีดังกล่าวได้ 

5 ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

สมาคมจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใ ช้และ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น รวมถึงกรณีต่างๆ  เช่น การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือเป็นการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ การบัญชี หรือการรายงานต่อองค์กรก ากับดูแล หรือการก่อต้ังสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
หรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย โดยเมื่อหมดความจ าเป็นในการใ ช้และประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลแล้ว สมาคมจะท าลาย ลบ หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้อีก 

โดยท่ัวไป สมาคมจะจัดเก็บข้อมูลสัญญาซ่ึงรวมถึงข้อมูลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ภาคผนวกหรือเอกสารแนบท้ายอันเป็น
ส่วนหนึ่งของสัญญา เป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวันส้ินสุดของสัญญา เพ่ือใช้ประกอบการด าเนินการตามกฎหมาย 
หากกรณีมีข้อโต้แย้งหรือมข้ีอพิพาทเกิดข้ึน ระยะเวลาในการจัดเก็บดังกล่าวให้เป็นไปตามอายุความท่ัวไปท่ีกฎหมาย
ก าหนด ส าหรับกรณีเป็นการเก็บ ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีท่านให้ความยินยอมแก่สมาคม สมาคมจะ
เก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าจะส้ินวัตถุประสงค์ท่ีสมาคมได้แจ้งไว้ต่อท่าน หรือท่านประสงค์จะยกเลิกการ
ให้ความยินยอม แล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตาม อาจมีกรณีท่ีสมาคมจัดเก็บข้อมลูส่วนบุคคลของท่านโดย ใช้ระยะเวลา
การจัดเก็บน้อยกว่าระยะเวลาดังกล่าวได้ 

6 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

สมาคมจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะดังต่อไปนี้ 

การเปิดเผยกับบุคคลภายนอก สมาคมจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกท่ีเป็นผู้ให้บริการ
ของสมาคม เช่น บุคคลภายนอกซ่ึงให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีช่วยในการด าเนินธุรกิจของสมาคม หรือ
ท่ีปรึกษาวิชาชีพ เช่น ทนายความหรือนักบัญชี หรือองค์กรก ากับดูแลสมาคม เช่น ส านักงานก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลช่ือนามสกุล ต าแหน่ง และสถานท่ีท างานของท่านบนเว็บไซต์ของสมาคม    
หากสมาคมมีความจ าเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ให้บริการภายนอก สมาคมจะใช้มาตรการ
ควบคุมท่ีเข้มงวดเพ่ือให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม 
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การเปิดเผยเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย สมาคมจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากเป็นหน้าท่ี ท่ีสมาคมต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ในกรณีซ่ึงกฎหมายก าหนดให้สมาคมต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือสมาคมต้อง
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย ท้ังนี้ สมาคมอาจจะเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือประโยชน์สาธารณะท่ีส าคัญ และการเปิดเผยนั้นจ าเป็นและได้สัดส่วน เช่น สมาคม
อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับกรมสรรพากร  

7 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ในบางสถานการณ์ ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ประกาศหรือแนวปฏิบัติ
ท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ (“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ในส่วนท่ีเก่ียวกับการใช้สิทธิใน
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท้ังนี้ สมาคมมีนโยบายในการเคารพสิทธิของท่าน และสมาคมจะด าเนินการให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบท่ีบังคับใช้เก่ียวกับการเก็บ ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

สิทธิของท่านมีรายละเอียดดังน้ี 

 สิทธิในการถอนความยินยอม ในกรณีท่ีสมาคมเก็บ ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนฐาน
ความยินยอม ท่านอาจถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ 

 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และมีสิทธิทราบ
รายละเอียดว่าสมาคมมีการใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร 

 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิท่ีจะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบท่ีสามารถ

อ่านหรือใช้งานโดยท่ัวไปได้ด้วยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีท างานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงมีสิทธิขอให้ส่งหรือ

โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอ่ืน หรือตัวท่านเอง 

เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนคิไมส่ามารถท าได้ ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลก าหนด 

 สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วน

บุคคล ในกรณีดังนี้   

(1) สมาคมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนพ้ืนฐานของประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการ

ด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือ 

(2) สมาคมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือประโยชน์ด้านการตลาดโดยตรง หรือ   

(3) สมาคมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือวัตถุประสงค์เก่ียวกับการศึกษาวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ 

 สิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล  ในบางกรณีท่านมีสิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนซ่ึงสมาคมมีอยู่ 
แต่ท้ังนี้ สิทธิดังกล่าวมิได้ครอบคลุมถึงการขอให้ลบข้อมูลท้ังหมด ซ่ึงสมาคมจะพิจารณาค าขอของท่าน
ต่อเมื่อ 

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดในการ
เก็บ ใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

(2) ท่านถอนความยินยอมท่ีเป็นฐานในการเก็บ ใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยสมาคมไม่มี
อ านาจตามกฎหมายในการเก็บ ใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป 

(3) ท่านได้คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
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(4) เมื่อมีการเก็บ ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี ท่านมีสิทธิระงับการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์ ท้ังนี้ สิทธิดังกล่าวจะเกิดข้ึนหากท่านได้โต้แย้งความถูกต้อง
ของข้อมูลของท่าน หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือการประมวลผลข้อมูลของท่านไม่
ถูกต้องตามกฎหมาย ซ่ึงต้องมีการลบหรือท าลายแต่ท่านขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทน 
หรือสมาคมหมดความจ าเป็นในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ท่านยังขอให้เก็บรักษาข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านไว้ เพ่ือใช้ในการก่อต้ังสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเ รียกร้องตามกฎหมาย 
หรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือหากสมาคมต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการ
ตรวจสอบตามท่ีท่านร้องขอเพ่ือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลท่ีไม่ถูกต้อง ท่านมีสิทธิขอให้มกีารด าเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านท่ีไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ท้ังนี้ หากสมาคมมีเหตุผลอันสมควรท่ีจะไม่แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 
ของท่านตามท่ีท่านร้องขอ ท่านมีสิทธิขอให้สมาคมบันทึกค าร้องของท่านไว้ในบันทึกของสมาคมในเ ร่ือง
การด าเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  

 สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิในการย่ืนเร่ืองร้องเรียนหากท่านเห็นว่าสมาคมหรือพนักงานหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 
หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

ท่านอาจใช้สิทธิใดๆ ของท่านเมื่อใดก็ได้ โดยใช้ข้อมูลติดต่อของสมาคมตามท่ีก าหนดไว้ โดยท่านไม่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (หรือใช้สิทธิอ่ืนใดของท่าน) แต่ท้ังนี้อาจมีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมตามแต่กรณี หากพบว่าค าขอของท่านไม่มีมูล ซ้ าซาก หรือมีจ านวนมากเกินจ าเป็น ซ่ึงสมาคมอาจ
ปฏิเสธไม่ด าเนินการตามค าขอของท่านหากเป็นกรณีดังกล่าว 

สมาคมอาจจ าเป็นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพ่ือช่วยให้สมาคมยืนยันการระบุตัวตนของท่าน 
และการใช้สิทธิของท่าน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัยในการป้องกันมใิห้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
มีการเปิดเผยแก่บุคคลใดซ่ึงไม่มีสิทธิได้รับข้อมูลนั้น โดยสมาคมอาจติดต่อกับท่านเพ่ือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมใน 
ส่วนท่ีเก่ียวกับค าขอของท่าน ท้ังนี้ เพ่ือให้สมาคมด าเนินการตอบสนองค าขอของท่านอย่างรวดเร็ว 

สมาคมจะพยายามตอบสนองค าขอโดยชอบด้วยกฎหมายท้ังหมดของท่านภายในเวลา 30 วัน แต่ในบางกรณี
อาจใช้เวลามากกว่า 30 วัน หากค าขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านย่ืนค าขอหลายค าขอ ในกรณีนี้  สมาคม
จะแจ้งให้ท่านทราบและรายงานความคืบหน้าของกรณีดังกล่าว 

ท้ังนี้ หากท่านมีความประสงค์จะขอใช้สิทธิดังกล่าว ท่านสามารถเขียนค าร้องขอตามแบบฟอร์มท่ี 
สมาคมก าหนด โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มค าขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ท่ีหน้าเว็บไซต์ 
ของสมาคม 

8 การติดต่อสมาคม 

หากท่านมีข้อสงสัยใดเก่ียวกับเอกสารฉบับนี้ รวมถึงมีค าขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อ  
ฝ่ายกิจการสมาคมและพัฒนาธุรกิจสมาชิก 
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เลขท่ี 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ช้ัน 10 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 Email : corporateplanning@thaibma.or.th  โทรศัพท์ 02-257-0357 ต่อ 400-406  

mailto:corporateplanning@thaibma.or.th


 

8 

9 การปรับปรุงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมเอกสาร 

สมาคมอาจปรับปรุงหรือแก้ไขเอกสารฉบับนี้เป็นคร้ังคราว โดยสมาคมจะแจ้งประกาศการปรับปรุงหรือแก้ไข   
ให้ท่านทราบในเว็บไซต์ของสมาคมเป็นระยะเวลา 30 วัน ท้ังนี้ การท่ีท่านมีนิติสัมพันธ์กับสมาคมภายหลังจาก   
พ้นระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านยืนยันการตกลงยอมรับต่อเอกสารฉบับนี้และส่วนท่ีปรับปรุงหรือแก้ไขใดๆ นั้น 

 

 

ฉบับวันท่ี 8 มิถุนายน 2565  


