เอกสารแจ้งการเก็บ ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการ
(Board of Directors, Advisors and Subcommittees Privacy Notice)
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บทนา
สมาคมขอให้ท่านมั่นใจว่าสมาคมจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเคารพในความเป็นส่วนตั ว ของท่ า น
โดยเอกสารแจ้งการเก็บ ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการ
ฉบับนี้ (“เอกสาร”) เป็นการแจ้งรายละเอียดที่สมาคมเก็บ ใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กล่าวคือ
ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่สมาคมเก็บ รวบรวม (รวมถึ ง ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ คคลที่ ไ ด้ รั บ จากบุ คคลภายนอก)
วัตถุประสงค์ในการเก็บ ใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงฐานทางกฎหมายของการประมวลผลข้ อ มู ล
ส่วนบุคคล
กรุณาศึกษาเนื้อหาของเอกสาร ฉบับนี้โดยละเอียด โดยเอกสารฉบับนี้จะใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน
ซึ่งสมาคมได้เก็บรวบรวมในขั้นตอนการสรรหาบุคลากรและแต่งตั้งเพื่อดารงตาแหน่ง ในระหว่างการดารงตาแหน่ง
และหลังจากที่ท่านพ้นจากตาแหน่ง
คาว่า “สมาคม” หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ซึง่ ท่านดารงตาแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการ
ในปัจจุบัน หรือเคยดารงตาแหน่งมาก่อน ส่วนคาว่า “ท่าน” หมายถึง กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการทั้ ง
ในปัจจุบันและในอดีต
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ข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมเก็บ ใช้และประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับท่านซึ่งสามารถใช้ระบุตัวตนของท่านได้ แต่ไม่รวมถึงข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลซึ่งถูกทาให้ไม่สามารถระบุตัวตนของบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ (anonymous data)
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคลของท่านเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็ น ทาง
การเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ
ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อท่านในทานองเดียวกันตามที่
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด โดยสมาคมอาจเก็บ ใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ที่มีความอ่อนไหวในกรณีจากัด เช่น ข้อมูลศาสนา โปรดพิจารณารายละเอียดของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะ
กรณีดังกล่าว ในข้อ 3 (วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บ ใช้ และประมวลผลข้อมู ล ส่ ว นบุ คคลโดย
สมาคม) และข้อ 4 (วิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล) สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
สมาคมเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้เกี่ยวกับท่านเพื่อใช้ในการดาเนินการตามที่ระบุข้างต้น
 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรติดต่อ อีเมล เลขประจาตัวประชาชน
ข้อมูลในหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปี เกิด รูปถ่าย
 ข้อมูลเกี่ยวกับงาน ได้แก่ ตาแหน่งงานของท่าน สถานที่ทางาน รายละเอียดติดต่อที่ทางาน ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์ทางาน
 ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ การจ่ายผลตอบแทน และรายละเอียดบัญชีธนาคาร
 ข้อมูลคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการรับโทษจาคุก สถานะการถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และสถานะบุ คคลไร้
ความสามารถ/เสมือนไร้ความสามารถ
 ข้อมูลจากการทากิจกรรม ได้แก่ ความคิดเห็นในการประชุม การบันทึกภาพ หรือวีดิโอขณะประชุม
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สมาคมเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยตรงจากท่าน แต่ในบางกรณีเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากภายนอก
เช่น สถานะบุคคลตามกฎหมาย สมาคมเก็บรวบรวมจากการน าชื่ อ และนามสกุ ล ของท่ า นตรวจสอบกั บ ราช
กิจจานุเบกษา
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วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บ ใช้ และประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลโดยสมาคม
สมาคมแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บ ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และฐานทางกฎหมายที่
ใช้เป็นไปตามตารางดังนี้
3.1

คณะกรรมการและที่ปรึกษา
วัตถุประสงค์และ/หรือกิจกรรม

เพื่อพิจารณาคุณสมบัติก่อนแต่งตั้งท่าน
เป็นกรรมการและที่ปรึกษา

ประเภทของข้อมูล
ส่วนบุคคล

ฐานทางกฎหมายที่ใช้

 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ

 การปฏิบัติตามสัญญา หรือเพื่อใช้ใน

ตัวท่าน
 ข้อมูลเกี่ยวกับงาน
 ข้อมูลคุณสมบัติ

การดาเนินการตามคาขอของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทา
สัญญานั้น

เพื่อจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ  การปฏิบัติตามสัญญา
ของท่าน รวมถึงการบันทึกข้อมูลการ
ตัวท่าน
 การปฏิบัติตามกฎหมาย
จ่ายเงินและค่าตอบแทน การหักภาษี และ  ข้อมูลทางการเงิน
เปิดเผยข้อมูลต่อกรมสรรพกร
เพื่อดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ  การปฏิบัติตามสัญญา
ประชุมใหญ่สามัญ และประชุมใหญ่วิสามัญ ตัวท่าน
 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ของสมาคม รวมถึงการร่างรายงานการ
 ข้อมูลจากการทา
ประชุม การให้ความเห็นและมติในการ
กิจกรรม
ประชุมของท่าน
เพื่อใช้สาหรับการจัดการเดินทาง เช่น
การศึกษาดูงานต่างประเทศ หรือการจัด
ประชุมคณะกรรมการนอกสถานที่ โดย
สมาคมจะดาเนินการจัดการการเดินทาง
เช่น ตั๋วเครื่องบิน รถยนต์ ประกันภัยการ
เดินทาง ดาเนินการขอ Visa จัดหาที่พัก
ให้แก่ท่าน เป็นต้น

 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ

ตัวท่าน

 การปฏิบัติตามสัญญา หรือ เพื่อใช้

ในการดาเนินการตามคาขอของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทา
สัญญานั้น
 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

เก็บรักษาข้อมูลกล้องวงจรปิดที่ติดตั้ง
 ข้อมูลจากการทา
ภายในหรือโดยรอบสถานประกอบการ
กิจกรรม
ของสมาคมและข้อมูลอื่นที่บันทึกเมื่อท่าน
เข้ามายังสถานประกอบการของสมาคม
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 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

วัตถุประสงค์และ/หรือกิจกรรม
ใช้ข้อมูลของท่านในกรณีที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ
กรณีข้อพิพาท

ประเภทของข้อมูล
ส่วนบุคคล

ฐานทางกฎหมายที่ใช้

 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ

 กรณีที่จาเป็นเพื่อการก่อตั้งและ
ตัวท่าน
ดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับสิทธิ
 ข้อมูลจากการทากิจกรรม เรียกร้อง

ใช้ข้อมูลของท่านจากเป็นส่วนหนึ่งของ
 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ  การปฏิบัติตามสัญญา หรือเพื่อใช้ใน
การทานิติกรรม หรือสัญญา หรือเป็นส่วน ตัวท่าน
การดาเนินการตามคาขอของ
หนึ่งของการเสนอซื้อหรือเสนอขายที่
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทา
เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการของสมาคม
สัญญานั้น
เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ  การปฏิบัติตามกฎหมาย
สมาคม เช่น พระราชบัญญัติสมาคมการค้า ตัวท่าน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
 ข้อมูลจากการทา
หลักทรัพย์ เป็นต้น
กิจกรรม
เพื่อดาเนินการตามคาสั่ง ประกาศ
ระเบียบ กฎเกณฑ์ใดๆ ที่ออกโดยหน่วยงาน
ของรัฐ หรือหน่วยงานกากับ เช่น
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
เพื่อเผยแพร่รายงานประจาปี และ
ข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับสมาคม ซึ่งสมาคม
จาเป็นต้องเผยแพร่ให้หน่วยงานหรือ
บุคคลทั่วไปทราบตามที่กฎหมายกาหนด
3.2

คณะอนุกรรมการ
วัตถุประสงค์และ/หรือกิจกรรม
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติก่อนแต่งตั้งท่าน
เป็นอนุกรรมการ

ประเภทของข้อมูล
ส่วนบุคคล
 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ

ตัวท่าน
 ข้อมูลเกี่ยวกับงาน
 ข้อมูลคุณสมบัติ
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ฐานทางกฎหมายที่ใช้
การปฏิบัติตามสัญญา หรือเพื่อใช้ใน
การดาเนินการตามคาขอของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทาสัญญานั้น

วัตถุประสงค์และ/หรือกิจกรรม

ประเภทของข้อมูล
ส่วนบุคคล

ฐานทางกฎหมายที่ใช้

เพื่อจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ  การปฏิบัติตามสัญญา
ของท่าน รวมถึงการบันทึกข้อมูลการ
ตัวท่าน
 การปฏิบัติตามกฎหมาย
จ่ายเงินและค่าตอบแทน การหักภาษี และ  ข้อมูลทางการเงิน
เปิดเผยข้อมูลต่อกรมสรรพกร
เพื่อดาเนินการจัดประชุม คณะอนุกรรมการ  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ  การปฏิบัติตามสัญญา
จัดทารายงานการประชุม การให้ความเห็น ตัวท่าน
 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
และมติในการประชุมของท่าน
 ข้อมูลจากการทา
กิจกรรม
เก็บรักษาข้อมูลกล้องวงจรปิดที่ติดตั้ง
 ข้อมูลจากการทา
ภายในหรือโดยรอบสถานประกอบการ
กิจกรรม
ของสมาคม และข้อมูลอื่นที่บันทึกเมื่อท่าน
เข้ามายังสถานประกอบการของสมาคม

 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ใช้ข้อมูลของท่านในกรณีที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ
กรณีข้อพิพาท

 กรณีที่จาเป็นเพื่อการก่อตั้งและ
ดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับสิทธิ
เรียกร้อง

 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ

ตัวท่าน
 ข้อมูลจากการทา

กิจกรรม
เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สมาคม เช่น พระราชบัญญัติสมาคมการค้า
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เป็นต้น
เพื่อดาเนินการตามคาสั่ง ประกาศ
ระเบียบ กฎเกณฑ์ใดๆ ที่ออกโดยหน่วยงาน
ของรัฐ หรือหน่วยงานกากับ เช่น สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เป็นต้น
เพื่อเผยแพร่รายงานประจาปี และ
ข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับสมาคมตามที่สมาคม
จาเป็นต้องเผยแพร่หน่วยงาน หรือบุคคล
ทั่วไปทราบตามที่กฎหมายกาหนด
4

 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ

 การปฏิบัติตามกฎหมาย

ตัวท่าน
 ข้อมูลจากการทา

กิจกรรม

วิธีการใช้ข้อมูล ส่วนบุคคล
สมาคมจะเก็บ ใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทาได้เท่านั้ น กล่ า วคื อ
อยู่บนฐานทางกฎหมายในการเก็บ ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามข้อความในหัวข้อ 3 (วัตถุ ป ระสงค์
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และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสมาคม) โดยอาจมีร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม
เกี่ยวกับฐานทางกฎหมายซึ่ง สมาคมใช้ในการเก็บ ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี โดย
สมาคมจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา ซึ่ง สมาคมจะเข้าทาหรือได้เข้า
ทาสัญญานั้นกับท่านในฐานะคู่สัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมาคมจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีต่อไปนี้


การปฏิบัติตามสัญญา ในกรณีที่สมาคมจาเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่ง สมาคมจะเข้าทา หรือได้เข้าทา
สัญญานั้นกับท่านในฐานะคู่สัญญา สมาคมยังอาจใช้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวท่าน ข้อมูลทางการเงิน และ
ข้อมูลการทางานของท่านในการปฏิบัติตามสัญญาในแง่ของการจัดให้มี สิทธิประโยชน์กับท่าน



การปฏิบัติตามกฎหมาย ในกรณีที่สมาคมมีความจาเป็นเพื่อการปฏิ บั ติตามกฎหมายหรื อ กฎระเบี ย บ
ด้านกากับดูแลซึ่งใช้บังคับกับสมาคม เช่น ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านประกอบการจัดทารายงานประจาปี
เป็นต้น

กรณีที่ท่านไม่เปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลให้แก่สมาคม
ในกรณีที่สมาคมต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมาย (เช่น ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิ บั ติตาม
ประมวลรัษฎากร) หรือจาเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อกาหนดในสัญญาที่สมาคมท าไว้
กับท่าน แต่ท่านไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อได้รับการร้องขอ สมาคมอาจไม่ ส ามารถปฏิ บั ติตาม
สัญญาที่สมาคมได้ทาหรือจะเข้าทากับท่านในกรณีดังกล่าวได้
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ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
สมาคมจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จาเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุ ป ระสงค์ ใ นการใช้ แ ละ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น รวมถึงกรณีต่างๆ เช่น การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ การบัญชี หรือการรายงานต่อองค์กรกากับดูแล หรือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย โดยเมื่อหมดความจาเป็นในการใช้ แ ละประมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว น
บุคคลแล้ว สมาคมจะทาลาย ลบ หรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้อีก
โดยทั่วไป สมาคมจะจัดเก็บข้อมูลสัญญาซึ่งรวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ภาคผนวกหรือเอกสารแนบท้ า ยอั น เป็ น
ส่วนหนึ่งของสัญญา เป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวันสิ้นสุดของสัญญา เพื่อใช้ประกอบการดาเนินการตามกฎหมาย
หากกรณีมีข้อโต้แย้งหรือมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ระยะเวลาในการจัดเก็บดังกล่าวให้เป็นไปตามอายุความทั่วไปที่กฎหมาย
กาหนด สาหรับกรณีเป็นการเก็บ ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ความยินยอมแก่สมาคม สมาคมจะ
เก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าจะสิ้นวัตถุประสงค์ที่สมาคมได้แจ้งไว้ต่อท่าน หรือท่านประสงค์จะยกเลิกการ
ให้ความยินยอม แล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตาม อาจมีกรณีที่สมาคมจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย ใช้ระยะเวลา
การจัดเก็บน้อยกว่าระยะเวลาดังกล่าวได้
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การเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคล
สมาคมจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะดังต่อไปนี้
การเปิดเผยกับบุคคลภายนอก สมาคมจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่เป็นผู้ให้บริการ
ของสมาคม เช่น บุคคลภายนอกซึ่งให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยในการดาเนินธุรกิจของสมาคม หรือ
ที่ปรึกษาวิชาชีพ เช่น ทนายความหรือนักบัญชี หรือองค์กรกากับดูแลสมาคม เช่น สานักงานกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลชื่อนามสกุล ตาแหน่ง และสถานที่ทางานของท่านบนเว็บไซต์ของสมาคม
หากสมาคมมีความจาเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ให้บริการภายนอก สมาคมจะใช้มาตรการ
ควบคุมที่เข้มงวดเพื่อให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม
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การเปิดเผยเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย สมาคมจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากเป็ น หน้ า ที่ ที่ ส มาคมต้ อ ง
ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ในกรณีซึ่งกฎหมายกาหนดให้สมาคมต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือสมาคมต้ อ ง
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย ทั้งนี้ สมาคมอาจจะเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สาคัญ และการเปิดเผยนั้นจาเป็นและได้สัดส่วน เช่น สมาคม
อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับกรมสรรพากร
7

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ในบางสถานการณ์ ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ประกาศหรือแนวปฏิ บั ติ
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ (“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิใน
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ สมาคมมีนโยบายในการเคารพสิทธิของท่าน และสมาคมจะดาเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการเก็บ ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
สิทธิของท่านมีรายละเอียดดังนี้


สิทธิในการถอนความยินยอม ในกรณีที่สมาคมเก็บ ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนฐาน
ความยินยอม ท่านอาจถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้



สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้า ถึ ง ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ คคลของท่ า น และมี สิ ท ธิ ท ราบ
รายละเอียดว่าสมาคมมีการใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร



สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่สามารถ
อ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทางานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงมีสิทธิขอให้ ส่ ง หรื อ
โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่ น หรื อ ตั ว ท่ า นเอง
เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทาได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด



สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว น
บุคคล ในกรณีดังนี้
(1) สมาคมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนพื้นฐานของประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการ
ดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ
(2) สมาคมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ด้านการตลาดโดยตรง หรือ
(3) สมาคมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึก ษาวิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร์
ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ



สิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล ในบางกรณีท่านมีสิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนซึ่งสมาคมมี อ ยู่
แต่ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวมิได้ครอบคลุมถึงการขอให้ลบข้อมูลทั้งหมด ซึ่งสมาคมจะพิ จ ารณาคาขอของท่ า น
ต่อเมื่อ
(1) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจาเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดในการ
เก็บ ใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(2) ท่านถอนความยินยอมที่เป็นฐานในการเก็บ ใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยสมาคมไม่มี
อานาจตามกฎหมายในการเก็บ ใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป
(3) ท่านได้คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
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(4) เมื่อมีการเก็บ ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย


สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี ท่านมี สิ ท ธิ ร ะงั บ การประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์ ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวจะเกิดขึ้นหากท่านได้โต้แย้ง ความถู ก ต้ อ ง
ของข้อมูลของท่าน หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือการประมวลผลข้ อ มู ล ของท่ า นไม่
ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งต้องมีการลบหรือทาลายแต่ท่านขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทน
หรือสมาคมหมดความจาเป็นในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ท่านยังขอให้ เ ก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล ส่ ว น
บุคคลของท่านไว้ เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเ รี ย กร้ อ งตามกฎหมาย
หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือหากสมาคมต้องใช้ข้อมู ล ส่ ว นบุ คคลของท่ า นในการ
ตรวจสอบตามที่ท่านร้องขอเพื่อคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล



สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง ท่านมีสิทธิขอให้มกี ารดาเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ หากสมาคมมีเหตุผลอันสมควรที่จะไม่ แ ก้ ไ ขข้ อ มู ล ส่ ว นบุ คคล
ของท่านตามที่ท่านร้องขอ ท่านมีสิทธิขอให้สมาคมบันทึกคาร้องของท่านไว้ในบันทึกของสมาคมในเรื่ อ ง
การดาเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล



สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียนหากท่านเห็นว่าสมาคมหรือพนักงานหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้

ท่านอาจใช้สิทธิใดๆ ของท่านเมื่อใดก็ได้ โดยใช้ข้อมูลติดต่อของสมาคมตามที่กาหนดไว้ โดยท่ า นไม่ ต้อ ง
เสียค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (หรือใช้สิทธิอื่นใดของท่าน) แต่ทั้งนี้อาจมีการเรีย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมตามแต่กรณี หากพบว่าคาขอของท่านไม่มีมูล ซ้าซาก หรือมีจานวนมากเกินจาเป็น ซึ่งสมาคมอาจ
ปฏิเสธไม่ดาเนินการตามคาขอของท่านหากเป็นกรณีดังกล่าว
สมาคมอาจจาเป็นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อช่วยให้สมาคมยืนยันการระบุ ตัว ตนของท่ า น
และการใช้สิทธิของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัยในการป้องกันมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
มีการเปิดเผยแก่บุคคลใดซึ่งไม่มีสิทธิได้รับข้อมูลนั้น โดยสมาคมอาจติดต่อกับท่านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติ ม ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับคาขอของท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้สมาคมดาเนินการตอบสนองคาขอของท่านอย่างรวดเร็ว
สมาคมจะพยายามตอบสนองคาขอโดยชอบด้วยกฎหมายทั้งหมดของท่านภายในเวลา 30 วัน แต่ในบางกรณี
อาจใช้เวลามากกว่า 30 วัน หากคาขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านยื่นคาขอหลายคาขอ ในกรณี นี้ สมาคม
จะแจ้งให้ท่านทราบและรายงานความคืบหน้าของกรณีดังกล่าว
ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์จะขอใช้สิทธิดังกล่าว ท่ า นสามารถเขี ย นคาร้ อ งขอตามแบบฟอร์ ม ที่
สมาคมกาหนด โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคาขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมู ล ส่ ว นบุ คคลได้ ที่ ห น้ า เว็ บ ไซต์
ของสมาคม
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การติดต่อสมาคม
หากท่านมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ รวมถึงมีคาขอใช้สิทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อ
ฝ่ายกิจการสมาคมและพัฒนาธุรกิจสมาชิก
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุ ม วั น
กรุงเทพฯ 10330 Email : corporateplanning@thaibma.or.th โทรศัพท์ 02-257-0357 ต่อ 400-406
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การปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมเอกสาร
สมาคมอาจปรับปรุงหรือแก้ไขเอกสารฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยสมาคมจะแจ้งประกาศการปรั บ ปรุ ง หรื อ แก้ ไ ข
ให้ท่านทราบในเว็บไซต์ของสมาคมเป็นระยะเวลา 30 วัน ทั้งนี้ การที่ท่านมีนิติสัมพันธ์กับสมาคมภายหลั ง จาก
พ้นระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านยืนยันการตกลงยอมรับต่อเอกสารฉบับนี้และส่วนที่ปรับปรุง หรือแก้ไขใดๆ นั้น

ฉบับวันที่ 8 มิถุนายน 2565
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