
 

ประกาศความเป็นส่วนตวั 

เรยีน ท่านลกูคา้ที�ใชบ้รกิาร 

บรษิทั ไอซบีซี ี(ไทย) อนิชวัรนัส ์โบรกเกอร ์จํากดั (“บริษทัฯ” หรอื “เรา”) ใหค้วามสําคญักบัความเป็นส่วนตวั 

และมุ่งมั �นที�จะคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรอืขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของท่าน 

(“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามกฎหมายไทย  

ประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันี�อธบิายถงึรายละเอยีดดงัต่อไปนี�  

 ขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที�บรษิทัฯ เกบ็รวบรวม โดยที�ขอ้มูลดงักล่าวรวมถงึขอ้มูลที�ท่านมอบใหแ้ก่
บรษิัทฯ เกี�ยวกบัตวัท่านเอง หรอืบุคคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของท่าน (“ท่าน”) และขอ้มูลที�บรษิทัฯ 

รบัทราบจากการที�ท่านเป็นลกูคา้ของบรษิทัฯ และขอ้มลูทางการตลาดที�ท่านประสงคท์ี�จะใหบ้รษิทัฯ ส่งใหแ้ก่
ท่าน 

 บรษิทัฯ ใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของท่านอย่างไร 

 บรษิทัฯ เปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านใหแ้ก่บคุคลใดบา้ง 

 ทางเลอืกที�บรษิทัฯ นําเสนอใหแ้ก่ท่าน รวมถงึวธิกีารเขา้ถงึ และการดําเนินการใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
เป็นปจัจุบนั 

 สทิธทิี�ท่านมต่ีอขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านไดแ้ก่อะไรบา้ง และกฎหมายนั �นปกป้องคุม้ครองท่านอย่างไร  

1.  ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบา้งที�บริษทัฯ เกบ็รวบรวม 

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที�บริษัทฯ เก็บ
รวบรวมนั �นขึ�นอยู่กบัแต่ละสถานการณ์ที�เกี�ยวกบัการจดัหาสนิคา้ บรกิาร และ/หรอื การชาํระเงนิ  

บรษิทัฯ เกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านจากแหล่งขอ้มลูที�หลากหลายดงัต่อไปนี�  

 เมื�อท่านสมคัรใชผ้ลติภณัฑ ์และ/หรอื บรกิารของบรษิทัฯ 

 บทสนทนาทางโทรศพัท์ระหว่างท่านกบับริษัทฯ หรือสํานักงานสาขา รวมถึงการบนัทึกการสนทนาทาง
โทรศพัท ์ไปรษณีย ์อเีมล ์บนัทกึขอ้ความ หรอืวธิกีารอื�นใด 

 เมื�อท่านเขา้เยี�ยมชมเวบ็ไซต ์หรอืใชแ้อพพลเิคชั �นของบรษิทัฯ ผ่านทางมอืถอื ซึ�งรวมถงึคุกกี� และซอฟต์แวร์
ทางอนิเทอรเ์น็ตอื�นๆ เพื�อเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล โปรดดูขอ้มูลเพิ�มเตมิผ่านทางนโยบายสาํหรบัคุกกี�
ของบรษิทัฯ 

 ขอ้มลูที�ไดจ้ากเอกสารประกนัภยั หรอืเอกสารอื�นๆ 

 การตรวจสอบ และคาํชี�แจงใดๆ ที�เกี�ยวกบัการเงนิ 

 แบบสาํรวจลกูคา้ 

 เมื�อท่านเขา้ร่วมกจิกรรมสง่เสรมิการขายกบัทางบรษิทัฯ 



 

 เมื�อท่านทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปรากฎแก่สาธารณะอย่างชดัแจ้ง รวมถึงเปิดเผยข้อมูลผ่านทาง
โซเชยีลมเีดยี (social media) ในกรณีดงักล่าว บรษิทัฯ จะเลอืกเกบ็รวบรวมเฉพาะขอ้มูลสว่นบุคคลที�ท่าน
เลอืกใหป้รากฎต่อสาธารณะเท่านั �น 

 เมื�อบริษัทฯ ได้รบัข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที�สาม เช่น นายจ้างของท่าน ลูกค้าของบริษัทฯ 
หน่วยงานที�เกบ็รวบรวมขอ้มลูเครดติ เจา้หน้าที�ของรฐัที�มอีาํนาจ หรอืหน่วยงานของรฐัอื�นใด เป็นตน้ 

 เมื�อท่านซื�อสนิคา้ หรอืบรกิารใดๆ ของบรษิทัฯ ผ่านทางบุคคลที�สาม 

ในบางกรณีบรษิทัฯ จะเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากแหล่งขอ้มูลออนไลน์ และออฟไลน์เพิ�มเติม รวมถงึการ
เก็บรวบรวมในเชงิพาณิชย์จากแหล่งข้อมูลของบุคคลที�สาม เช่น ข้อมูลจากหน่วยงานที�เก็บรวบรวมข้อมูลเครดิต 
(บรษิัทข้อมูลเครดติแห่งชาติ) บริษัทฯ อาจรวมขอ้มูลนี�กบัข้อมูลส่วนบุคคลที�บรษิัทฯ รวบรวมเกี�ยวกบัท่านภายใต้
ประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันี� 

ในบางกรณี บรษิัทฯ อาจว่าจ้างบุคคลภายนอกที�ไม่ใช่บรษิัทในกลุ่มเพื�อเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี�ยวกบั
กจิกรรมทางออนไลน์ของท่านเมื�อท่านเขา้เยี�ยมชมแหล่งขอ้มลูออนไลน์ของบรษิทัฯ นอกจากนี�บรษิทัฯ ยงัอาจใชข้อ้มูล
สว่นบุคคลที�รวบรวมจากเวบ็ไซตท์ี�ไม่ใช่ของบรษิทัในกลุ่มเพื�อวตัถุประสงคใ์นการโฆษณาที�เกี�ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมการ
เขา้ชมของท่าน ทั �งนี� หากบรษิทัฯ ไดด้าํเนินการดงักล่าวนี� บรษิทัฯ จะแจง้เตอืน และเสนอทางเลอืกที�เหมาะสมเพื�อให้
ท่านสามารถยกเลกิการประมวลผลดงักล่าวได ้

ประเภทของขอ้มลูสว่นบุคคลที�บรษิทัฯ ประมวลผลภายใตก้ฎหมายที�เกี�ยวขอ้งมดีงัต่อไปนี�  

 ข้อมูลส่วนตวั:  ชื�อ นามสกุล เพศ วนัเดอืนปีเกดิ สถานภาพการสมรส หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง หมายเลขอื�น ๆ รวมถงึขอ้มูลส่วนบุคคลที�ปรากฏอยู่บนเอกสารที�รฐัออกใหเ้พื�อใช้
ในการยนืยนัตวัตน หมายเลขประจําตวัผู้เสยีภาษี หมายเลขยานพาหนะ สญัชาติ รูปที�ปรากฎในหนังสอื
เดนิทาง ใบอนุญาตขบัขี� ลายมอืชื�อ ขอ้มูลการยนืยนัตวัตน (เช่น รหสัผ่าน นามสกุลเดมิของมารดา PINs 
ขอ้มลูการจดจาํใบหน้า และเสยีง) ภาพถ่าย และภาพจากกลอ้งวงจรปิด (CCTV)  

 ข้อมูลครอบครวั: ชื�อ และขอ้มลูการตดิต่อของสมาชกิในครอบครวั และผูอ้ยู่ในความอุปการะ  

 ข้อมูลการติดต่อ: ที�อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์อเีมล ์และรายละเอยีดโปรไฟลใ์นช่องทางโซเชยีลมเีดยี (social 

media) 

 ข้อมูลการศึกษา: รายละเอยีดเกี�ยวกบัการศกึษา และคุณสมบตัขิองท่าน  

 ข้อมูลทางการเงิน:  ที�อยู่สาํหรบัการเรยีกเกบ็เงนิ ขอ้มูลบญัชธีนาคาร หมายเลขบตัรเครดติ ชื�อผูถ้ือบตัร

หรอืเจา้ของบญัช ีบนัทกึคาํสั �ง รายละเอยีดธุรกรรม และรายละเอยีดคู่สญัญา 

 ข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส:์ ที�อยู่ IP คุกกี� บนัทกึกจิกรรม ขอ้มูลระบุตวัตน ตวัระบุออนไลน์ ค่าเอกลกัษณ์ประจํา

อุปกรณ์ (unique device identifiers) และขอ้มลูตําแหน่งทางภูมศิาสตร ์

2. บริษทัฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร 

บรษิัทฯ อาจเกบ็รวบรวม และใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีที�บรษิทัฯ มเีหตุผลที�เหมาะสมในการ
ดาํเนินการเช่นว่านั �น  ทั �งนี� รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลใหก้บับุคคลภายนอกดว้ย 



 

บรษิทัฯ จะใชฐ้านทางกฎหมายอย่างน้อยหนึ�งฐานต่อไปนี�ในการประมวลผล หรอืเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคล 

 เมื�อเป็นการปฏบิตัติามขอ้ตกลงในสญัญาที�บรษิทัฯ ทาํไวก้บัท่าน (ฐานสญัญา) 

 เมื�อเป็นหน้าที�ตามกฎหมายของบรษิทัฯ (ฐานหน้าที�ตามกฎหมาย) 

 เมื�อเป็นผลประโยชน์อนัชอบธรรมของบรษิทัฯ (ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม) และ/หรอื  

 เมื�อท่านใหค้วามยนิยอม (ฐานความยนิยอม) 

วตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านดงัต่อไปนี� เป็นไปตามกฎหมาย และฐานทางกฎหมายที�
บรษิทัฯ อาจเลอืกใช ้ 

วตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ผลิตภณัฑ ์และการบริการ 

 เพื�อใหบ้รกิาร และ/หรอื ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ  
 เพื�อดําเนินการเกี�ยวกบัความสมัพนัธ์ของบรษิัทฯ กบัท่าน หรือ

ธุรกจิของท่าน 

 เพื�อศึกษาวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการจากเรา และ
องคก์รอื�นๆ  

 เพื�อวเิคราะหข์อ้มลูผลติภณัฑ ์และ/หรอื บรกิารของเราที�ท่านอาจ
สนใจ 

 เพื�อตดิต่อสื�อสารกบัท่านเกี�ยวกบัผลติภณัฑ ์และ/หรอื บรกิารของ
บรษิทัฯ 

 เพื�ออาํนวยความสะดวกเกี�ยวกบับรกิารประกนัภยั และผลติภณัฑ์
ทางการเงนิ 

 เพื�อพฒันาผลติภณัฑ ์และบรกิาร 

 ฐานสญัญา 

 ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม 

 ฐานความยนิยอม 

การสนับสนุนลูกค้า 

 เพื�อจดัทาํ และจดัการการชาํระเงนิของลกูคา้ 
 เพื�อเรยีกเกบ็หนี� 
 เพื�อจดัการ และจดัหาผลติภณัฑ ์และ/หรอื บรกิารดา้นการลงทุน 

 ฐานสญัญา 

 

การพฒันาธรุกิจ 

 เพื�อระบุประเดน็ปญัหาที�เกี�ยวกบัผลติภณัฑ ์และบรกิารในปจัจุบนั  ฐานสญัญา 
 ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม  เพื�อวางแผนปรบัปรุงผลติภณัฑ ์และบรกิารในปจัจุบนั  

 เพื�อพฒันาแนวทางใหม่ๆ โดยมุ่งที�จะตอบสนองความต้องการ
ของลกูคา้ และเพื�อขยายธุรกจิของบรษิทัฯ 

 เพื�อทดสอบ วเิคราะห ์พฒันา และ/หรอื ทําใหเ้กดิผลติภณัฑ ์และ
บรกิารใหม่ๆ 

 เพื�อทาํความเขา้ใจ และวเิคราะหค์วามตอ้งการ และความพงึพอใจ
ของท่าน เพื�อปกป้องขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 



 

วตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ความปลอดภยั และการบริหารความเสี�ยง 

 เพื�อสบืสวน รายงาน และป้องกนัอาชญากรรมทางการเงนิ 
 เพื�อการบรหิารความเสี�ยงของบรษิทัฯ และลกูคา้ 

 เพื�อปฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้บงัคบัที�บงัคบัใชก้บัเรา 

 เพื�อตอบสนองต่อขอ้รอ้งเรยีน และหาแนวทางทางแกไ้ข 

 ฐานหน้าที�ตามกฎหมาย 

 ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม 

 ฐานสญัญา 

การตลาด 

 เพื�อพฒันา และดาํเนินการต่างๆ ที�เกี�ยวกบัการตลาด 

 เพื�อติดต่อสื�อสารกับท่านผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงทางอีเมล ์
โทรศพัท ์ขอ้ความ โซเชยีลมเีดยี (Social Media) ไปรษณีย ์หรอื
ติดต่อด้วยตนเอง เพื�อให้แน่ใจว่าการสื�อสารดังกล่าวกับท่าน
เป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

 เพื�อเกบ็รกัษา และทาํใหข้อ้มลูการตดิต่อของท่านเป็นปจัจุบนัตาม
ความเหมาะสม 

 ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม 

 ฐานความยนิยอม 

 

 

ในกรณีที�บรษิทัฯ อาศยัฐานผลประโยชน์อนัชอบธรรมของบรษิทัฯ ในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล บรษิทัฯ จะ
พจิารณาว่า ประโยชน์ดงักล่าวของบรษิทัฯ นั �น มคีวามสาํคญัยิ�งกว่าสทิธขิองท่าน หรอืไม่ และจะตอ้งสามารถสรุปไดว้่า
ประโยชน์ดงักล่าวมคีวามสาํคญัยิ�งกว่าสทิธขิองท่าน  

3. บริษทัฯ เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านให้แก่บุคคลใดบ้าง 

บรษิัทฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหก้บับุคคลอื�นในกรณีที�สามารถทําไดต้ามกฎหมาย รวมถึงกรณี
ดงัต่อไปนี�ที�บรษิทัฯ หรอืบุคคลอื�นดงักล่าว 

 จาํเป็นตอ้งดาํเนินการใหแ้ก่ท่านตามขอ้ตกลงภายใตส้ญัญา ผลติภณัฑ ์หรอืบรกิารที�ท่านรอ้งขอ (เช่น ทาํตาม
คาํขอชาํระเงนิ เป็นตน้) 

 มหีน้าที�ตามกฎหมายในการกระทําการดงักล่าว (เช่น เพื�อสบืหา และป้องกนัการทุจรติ การหลบหลกีภาษ ี
และอาชญากรรมทางการเงนิ เป็นตน้) 

 จาํเป็นตอ้งรายงานตามกฎหมาย ดาํเนินคด ีใชส้ทิธติามกฎหมาย หรอืปกป้องสทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย 

 กระทาํไปเพื�อประโยชน์ของธุรกจิโดยชอบดว้ยกฎหมาย (เช่น เพื�อบรหิารความเสี�ยง ยนืยนัตวัตน ใหบ้รษิทั
อื�นสามารถใหบ้รกิารตามที�ท่านร้องขอได ้หรอืประเมนิความเหมาะสมของท่านต่อสนิค้า และ/หรอื บรกิาร 
เป็นตน้) และ/หรอื 

 ขอความยนิยอมจากท่านในการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว และท่านใหค้วามยนิยอม 

 

 



 

บรษิทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านเพื�อวตัถุประสงคท์ี�กล่าวขา้งตน้ใหก้บับุคคลอื�นดงัต่อไปนี� 

 บรษิทัอื�นๆ ในกลุ่มของบรษิทัฯ และผูร้บัเหมาช่วง ตวัแทน หรอืผูใ้หบ้รกิารที�ทาํงานใหบ้รษิทัฯ หรอืใหบ้รกิาร
แก่บรษิทัฯ หรอืแก่บรษิทัอื�นๆ ในกลุ่มของบรษิทัฯ รวมถงึพนกังาน ผูร้บัเหมาช่วง ผูใ้หบ้รกิาร กรรมการ และ
เจา้หน้าที�ของผูใ้หบ้รกิารดงักล่าวนี�ดว้ย 

 ผูไ้ดร้บัมอบหมายใหจ้ดัการดแูลทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชน์ เจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัย ์หรอืเจา้พนกังานบงัคบั
คด ี

 บุคคลที�คํ�าประกนั หรอืวางหลกัทรพัยอ์ื�นๆ ตามจาํนวนที�ท่านมภีาระตอ้งชาํระใหก้บับรษิทัฯ 

 บุคคลใดๆ ที�ท่านไดช้าํระเงนิให ้และไดร้บัการชาํระเงนิ 

 สถาบนัการเงนิอื�น ผู้ให้กู้ และผู้ถือหลกัทรพัย์ที�อยู่เหนือทรพัย์สนิที�ท่านวางเป็นหลกัประกนัไว้กบับรษิัทฯ 
หน่วยงานที�เกบ็รวบรวมเกี�ยวกบัขอ้มลูเครดติ ผูใ้หบ้รกิารการชาํระเงนิ และตวัแทนเรยีกชาํระหนี� 

 ตวัแทนประกนั ตวัแทนซื�อขาย ตวักลาง และ/หรอื องค์กรใดๆ ที�แนะนําท่านให้กบับรษิัทฯ หรอืติดต่อกบั
บรษิทัฯ ในนามของท่าน 

 บุคคล หรอืบรษิทัใดๆ ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัการปรบัโครงสรา้งบรษิทั การควบรวม หรอืเขา้ถอืครองกจิการ รวมถงึ
การโอนสทิธ ิหรอืหน้าที�ใดๆ ซึ�งบรษิทัฯ มอียู่ภายใตส้ญัญาระหว่างบรษิทัฯ และท่าน 

 หน่วยงานที�บงัคบัใชก้ฎหมาย รฐับาล ศาล หน่วยงานระงบัขอ้พพิาท ผูก้ํากบัดูแลบรษิทัฯ ผูต้รวจสอบบญัช ี
หน่วยงานทางภาษ ีสมาคมการคา้ และบุคคลใดๆ ซึ�งไดร้บัการแต่งตั �ง หรอืรอ้งขอโดยผูก้าํกบัดแูลบรษิทัฯ ให้
ตรวจสอบกจิกรรมของบรษิทัฯ 

 บุคคลอื�นใดซึ�งมคีวามเกี�ยวขอ้งกบัขอ้พพิาทใดๆ ที�เกดิขึ�น รวมถงึขอ้พพิาทที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํธุรกรรม 

 หน่วยงานป้องกนัการทุจรติซึ�งใชข้อ้มลูดงักล่าวเพื�อสบืหา และป้องกนัการทุจรติ และอาชญากรรมทางการเงนิ
อื�น ๆ และเพื�อยนืยนัตวัตนของท่าน 

 บุคคลใดๆ ที�ออกคําสั �ง หรอืบรหิารจดัการบญัช ีสนิคา้ หรอืบรกิารของท่าน/ในนามของท่าน เช่น ผูร้บัมอบ
อาํนาจ ทนายความ เป็นตน้ และ/หรอื 

 บุคคลใดๆ ที�บรษิทัฯ ไดร้บัคาํสั �งจากท่านใหเ้ปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านใหก้บับุคคลดงักล่าว 

ในบางกรณี บรษิทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูที�ไม่สามารถระบุตวับุคคลของทา่นใหก้บับุคคลที�สาม เช่น การยนืยนัตวัตน 
หรอืการเขา้รหสัแบบทางเดยีว (cryptographic hash) การยนืยนัตวัตนของบญัชทีั �วไป เช่น หมายเลขตดิต่อ หรอือเีมล์
เพื�อการโฆษณาตามเป้าหมาย 

เวน้แต่ไดก้าํหนดไวใ้นประกาศความเป็นส่วนตวันี� บรษิทัฯ จะไม่ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื�อวตัถุประสงคอ์ื�น

นอกเหนือจากวตัถุประสงคต์ามที�ระบุไวใ้นประกาศความเป็นส่วนตวันี� หากบรษิทัฯ จะเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืส่งขอ้มูล

เพิ�มเตมิ ซึ�งเป็นขอ้มูลที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นประกาศความเป็นส่วนตวันี� บรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ และขอความยนิยอม

จากท่านก่อนการเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผย เวน้แต่ในกรณีที�กฎหมายอนุญาตใหบ้รษิทัฯ ดําเนินการดงักล่าวไดโ้ดย

ไม่ตอ้งอาศยัความยนิยอมของท่าน ท่านมสีทิธใิหค้วามยนิยอม หรอืปฏเิสธการเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอื ส่งขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่าน 



 

บรษิทัฯ จะปฏบิตัติามประกาศความเป็นสว่นตวันี�อย่างเคร่งครดัต่อขอ้มูลที�อยู่ในความครอบครองของบรษิทัฯ ซึ�ง
เกี�ยวขอ้งกบัลกูคา้ และนกัลงทุนในอนาคต ปจัจุบนั และในอดตี  

การส่ง หรอืโอนข้อมูลไปยงัต่างประเทศ 

ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านอาจถูกโอนไปยงัต่างประเทศ และถูกเกบ็/ประมวลผลในต่างประเทศ 

ทั �งนี� ประเทศเช่นว่านั �นอาจไม่มมีาตรการการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลในระดบัที�เทยีบเท่ากบัประเทศไทย ในกรณี
ที�บรษิทัฯ จะกระทาํการดงักล่าว บรษิทัฯ รบัรองว่า ประเทศดงักล่าวมมีาตรการการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลในระดบัที�
เหมาะสม และการสง่ หรอืโอนขอ้มลูดงักล่าวชอบดว้ยกฎหมาย บรษิทัฯ อาจต้องส่ง หรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลเพื�อการ
ปฏิบตัิตามสญัญาที�ทําขึ�นระหว่างท่าน และบริษัทฯ เพื�อปฏิบตัิตามข้อกําหนดทางกฎหมาย เพื�อปกป้องคุ้มครอง
ประโยชน์สาธารณะ และ/หรอื เพื�อผลประโยชน์อนัชอบธรรมของบรษิทัฯ อย่างไรกต็าม กฎหมายของบางประเทศอาจ
กําหนดให้บรษิัทฯ ต้องเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลบางประเภท (เช่น เปิดเผยให้กบัหน่วยงานทางภาษี หรอืธนาคาร
แห่งชาต)ิ ในกรณีเช่นว่านั �น บรษิัทฯ จะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้กบับุคคลที�มสีทิธเิหน็ หรอืเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าว
เท่านั �น 

4. การเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคล 

บรษิทัฯ จะเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านไวต้ราบเท่าที�จาํเป็นเพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูดงักล่าวเท่านั �น เช่น เพื�อวตัถุประสงคเ์กี�ยวกบัธุรกจิ และกฎหมาย หรอืเพื�อปฏบิตัติามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง  

บรษิทัฯ จะเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็นเวลา 10 ปีภายหลงัจากที�ท่านไม่ไดเ้ป็นลูกคา้ของบรษิทัฯ 
แลว้ ทั �งนี� เพื�อประโยชน์ของบรษิทัฯ ในการดาํเนินขอ้พพิาททางสญัญาใดๆ ที�อาจเกดิขึ�นนั �นในระยะเวลาดงักล่าว เวน้
แต่กรณีที�มเีหตุผลทางกฎหมาย หรอืเหตุผลทางเทคนิครองรบั บรษิทัฯ อาจเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวน้าน
กว่า 10 ปีได ้หากบรษิัทฯ ไม่มคีวามจําเป็นที�จะต้องเกบ็รกัษาขอ้มูลของท่านแลว้ บรษิัทฯ จะทําลาย ลบ หรอืทําให้
ขอ้มลูสว่นบุคคลเป็นขอ้มลูที�ไม่สามารถระบุตวับุคคลที�เป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล  

ในกรณีที�ท่านไดใ้ช้ผลติภณัฑ์ และ/หรอืบรกิารจากบุคคลที�สาม เช่น บรษิัทประกนัภยัที�บรษิัทฯ แนะนําให้ท่าน 
บุคคลที�สามดงักล่าวอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อกําหนด และเงื�อนไขเพิ�มเติมที�ใช้กบัผลติภณัฑ์ และ
บรกิารของบุคคลสามเหล่านั �น 

5. ความถกูต้องของขอ้มูลส่วนบุคคล 

ท่านจะตอ้งทาํใหข้อ้มลูสว่นบุคคลของท่านที�อยู่ในความครอบครองของบรษิทัฯ มคีวามเป็นปจัจุบนั สมบูรณ์ และ
ถูกตอ้ง โดยจะตอ้งแจง้บรษิทัฯ เมื�อขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านมกีารเปลี�ยนแปลง โดย 

 

 

บริษัทฯ จะขอให้ท่านปรบัปรุงแก้ไขข้อมูลให้เป็นปจัจุบนัเป็นครั �งคราว เพื�อให้ขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลที�เป็น
ปจัจุบนั ถูกตอ้ง และสมบรูณ์ 

 บรษิทั ไอซบีซี ี(ไทย) อนิชวัรนัส ์โบรกเกอร ์จาํกดั โทรศพัทห์มายเลข 02-253-1588  

 



 

6. สิทธิที�ท่านมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้แก่อะไรบ้าง และกฎหมายนั�นปกป้องคุ้มครองท่านอย่างไร 

 สิทธิในการขอถอนความยินยอม: ท่านมสีทิธทิี�จะเพกิถอนความยนิยอมที�จะใหบ้รษิทัฯ ประมวลผลขอ้มูล

สว่นบุคคลของท่านไดต้ลอดเวลา ทั �งนี� บรษิทัฯ อาจประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านต่อไปหากบรษิทัฯ มี
ฐานทางกฎหมายอื�นในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 

 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมสีทิธใินการขอสาํเนาขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านที�บรษิทัฯ มไีว้

ในครอบครอง และมสีทิธติรวจสอบว่าบรษิทัฯ ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลดงักล่าวตามกฎหมาย หรอืไม่ 

 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมสีทิธขิอแก้ไขขอ้มูลส่วนบุคคลที�ไม่สมบูรณ์ หรอืไม่ถูกต้อง

ของท่าน  

 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมสีทิธริอ้งขอใหบ้รษิทัฯ ลบ ทําลาย หรอืทําใหข้อ้มูลส่วนบุคคล

ของท่านไม่สามารถระบุตวัตนของท่านไดใ้นกรณีที�ไม่มเีหตุผลอนัสมควรให้บรษิัทฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านต่อไป โดยท่านสามารถใช้สทิธขิอใหบ้รษิัทฯ ลบขอ้มูลส่วนบุคคลนี�ควบคู่ไปกบัสทิธใินการ
คดัคา้นในขอ้ถดัไป  

 สิทธิในการคดัค้าน: ท่านมสีทิธคิดัค้านการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที�บรษิัทฯ ประมวลผล

ภายใตฐ้านผลประโยชน์อนัชอบธรรมของบรษิทัฯ นอกจากนี� ท่านยงัมสีทิธคิดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่าน หากบริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื�อวัตถุประสงค์ทางการตลาด และ
เกี�ยวกบัการรวบรวมขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ (Profiling) เพื�อการทําการตลาดแบบตรง (การประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่านแบบอตัโนมตั ิเพื�อช่วยใหบ้รษิทัฯ สามารถประเมนิสิ�งต่างๆ เกี�ยวกบัท่านได ้เช่น ความ
ตอ้งการ และความสนใจของท่าน) 

 สิทธิในการขอให้มีการจาํกดัการประมวลผล: ท่านมสีทิธขิอใหบ้รษิทัฯ ระงบัการประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่านชั �วคราว เช่น เมื�อท่านต้องการใหบ้รษิทัฯ แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหถู้กต้อง หรอืเมื�อ
ท่านรอ้งขอใหบ้รษิทัฯ พสิจูน์เหตุผล หรอืฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 

 สิทธิในการเคลื�อนย้ายข้อมูล: ในบางกรณี ท่านสามารถขอรบัสาํเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที�สามารถใช้

งานโดยทั �วไปไดใ้นรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์สทิธดิงักล่าวนี�จะใชไ้ดเ้ฉพาะในกรณีของขอ้มูลส่วนบุคคลที�ท่านส่ง
มอบให้แก่บรษิัทฯ และการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวไดก้ระทําโดยอาศยัความยนิยอมของท่าน 
หรอืในกรณีที�ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวจําเป็นต้องได้รบัการประมวลผลเพื�อให้สามารถปฏบิตัิตามภาระขอ้
ผกูพนัภายใตส้ญัญาได ้ 

 สิทธิในการยื�นข้อร้องเรียน: ท่านมีสิทธิยื�นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที�เกี�ยวข้อง รวมไปถึง

คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีที�ท่านเหน็ว่า บรษิทัฯ พนักงานของบรษิทัฯ หรอืผูใ้หบ้รกิาร
ฝา่ฝืน หรอืไม่ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.ฯ”) หรอืประกาศอื�นๆ 

ที�ออกโดยอาศยัอาํนาจพ.ร.บ.ฯ ดงักล่าว 

การจดัการกบัเรื�องรอ้งเรียน 

ท่านสามารถตดิต่อบรษิทัฯ เพื�อรอ้งเรยีนเกี�ยวกบัวธิกีารที�บรษิทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได ้

และบรษิทัฯ จะพจิารณาคําขอของท่านโดยเรว็ที�สุด ทั �งนี� การเรื�องรอ้งเรยีนต่อบรษิทัฯ นี� ไม่มผีลกระทบต่อสทิธขิอง
ท่านในการรอ้งเรยีนต่อเจา้หน้าที�รฐั หรอืคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 



 

7. ความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

ขอ้มูลถอืเป็นทรพัย์สนิของบรษิทัฯ ดงันั �น บรษิทัฯ จงึใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านเป็นอย่างยิ�ง บรษิทัฯ ตรวจสอบ และใชม้าตรการรกัษาความปลอดภยัขององคก์ร ทั �งทางกายภาพ และทางเทคนิค
ที�ทนัสมยัอยู่เสมอเมื�อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ ได้วางนโยบาย และมาตรการควบคุมภายใน
เพื�อใหท้่านมั �นใจว่า ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านจะไม่สญูหาย ถูกทาํลายโดยไม่ตั �งใจ ถูกนําไปใชใ้นทางที�ผดิ ถูกเปิดเผย 
และเขา้ถึงโดยบุคคลทั �วไปที�ไม่ใช่พนักงานที�ปฏบิตัหิน้าที�ของบรษิัทฯ โดยพนักงานของบรษิัทฯ นั �นได้รบัการอบรม 
และฝึกฝนให้จดัการกบัขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภยั หากพนักงานไม่ปฏบิตัิตามที�ได้รบัการอบรมฝึกฝนดงักล่าว 
พนกังานจะไดร้บัโทษทางวนิยั 

8. หน้าที�ของท่าน 

ท่านมหีน้าที�ตรวจสอบว่าขอ้มลูสว่นบุคคลที�ท่านใหไ้วก้บับรษิทัฯ ไม่ว่าจะดว้ยตวัของท่านเอง หรอืในนามของท่าน 
มคีวามถูกตอ้ง และเป็นปจัจุบนั และมหีน้าที�ตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบโดยเรว็ที�สดุหากขอ้มลูดงักล่าวมกีารเปลี�ยนแปลง 

เมื�อท่านเขา้ทําสญัญากบับรษิัทฯแล้ว ท่านจะมีหน้าที�ตามสญัญาในการส่งมอบขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ 
เพื�อใหท้่านสามารถใชส้ทิธทิางกฎหมายได ้การไม่ปฏบิตัติามหน้าที�ดงักล่าวอาจสง่ผลใหท้่านสญูเสยีสทิธทิางกฎหมาย 

ท่านมคีวามจําเป็นที�จะต้องส่งมอบขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ขอ้มูลการติดต่อ และขอ้มูลการจ่ายเงนิให้กบับรษิัทฯ 
เพื�อใหบ้รษิทัฯ สามารถเขา้ทําสญัญากบัท่านได ้หากท่านไม่ส่งมอบขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว อาจทําใหบ้รษิัทฯ ไม่
สามารถใชส้ทิธ ิและปฏบิตัติามภาระขอ้ผกูพนัที�เกดิขึ�นจากสญัญาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

9. การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตวั 

บรษิัทฯ จะตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตวัอย่างสมํ�าเสมอ ดงันั �น ประกาศความเป็นส่วนตวันี�จงึอาจมกีาร
แก้ไขเปลี�ยนแปลง โดยการแก้ไขเปลี�ยนแปลงครั �งล่าสุดนั �น สามารถดูได้จากวนัที�ด้านล่างของประกาศความเป็น
สว่นตวัฉบบันี� 

10. ช่องทางการติดต่อบริษทัฯ 

ในกรณีที�ท่านมีข้อสงสยัเกี�ยวกบัการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการใช้สทิธิใดๆ โปรดติดต่อ 
บรษิทัฯ ที� 

 

 

 

 

ปรบัปรุงครั �งล่าสดุเมื�อวนัที� 27 พฤษภาคม 2565 
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