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นโยบายความเป็ นส่ วนตัว
บริ ษัท เอ็กซ์ สปริ ง แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) ("บริ ษัทฯ" "เรา" หรื อ "ของเรา") เล็งเห็นถึงความสําคัญของการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ (ตามที่นิยามไว้ขา้ งล่างนี้)
นโยบายความเป็ นส่ ว นตัว ฉบับ นี้ ("นโยบายความเป็ นส่ วนตั ว ") ใช้ บัง คับ กั บ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล (ตามที่ นิ ย ามไว้
ในข้อ 1 ข้างล่างนี้) ของ (1) ลูกค้าบุคคลธรรมดาของเรา ทั้งที่เป็ นลูกค้าเป้าหมาย (ผูท้ ี่อาจเป็ นลูกค้าในอนาคต) ลูกค้าปั จจุบนั
และลู ก ค้า ในอดี ต (2) พนั ก งาน บุ ค ลากร เจ้า หน้ า ที่ ผู ้แ ทน ผู ้ถื อ หุ ้ น บุ ค คลผู ้มี อ ํา นาจ กรรมการ ผู ้ติ ด ต่ อ ตัว แทน
และบุคคลธรรมดาอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับลู กค้า นิ ติ บุคคลของเรา ทั้งที่ เป็ นลู กค้าเป้ า หมาย (ผูท้ ี่ อาจเป็ นลู กค้า ในอนาคต)
ลูกค้าปั จจุ บนั และลูกค้าในอดี ตของเรา (3) บุคคลผูเ้ ข้าเยี่ยมชมและผูใ้ ช้แพลตฟอร์ มของเรา เช่ น เว็บไซต์ แอปพลิ เคชัน
บนอุปกรณ์ เคลื่ อนที่ และ (4) บุคคลอื่ นใดที่ เรามี ปฏิ สัมพันธ์ด้วยในการประกอบธุ ร กิ จของเรา หรื อการให้บริ การใด ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง พันธมิตรทางธุรกิจ
บุคคลธรรมดาจะรวมเรี ยกว่า "คุณ" หรื อ "ของคุณ" ส่ วนลูกค้าบุคคลธรรมดาและลูกค้านิติบุคคลจะรวมเรี ยกว่า "ลูกค้ า"
นโยบายความเป็ นส่ ว นตัว ฉบับ นี้ อธิ บ ายถึ ง วิ ธี ก ารที่ เ ราเก็ บ รวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ โอนไปยัง ต่ า งประเทศ
ซึ่งข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ นโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ ใช้บงั คับกับการดําเนิ นกิจกรรมทางธุรกิจ กิจกรรมบนเว็บไซต์
หรื อแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ รวมไปถึง ศูนย์บริ การข้อมูลลูกค้า (call center) กิจกรรมและนิ ทรรศการที่จดั ขึ้นใน
น า ม ข อ ง เ ร า ไ ม่ ว่ า จ ะ ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง ก า ร ติ ด ต่ อ ท า ง อ อ น ไ ล น์ ห รื อ อ อ ฟ ไ ล น์ โ ล เ ค ชั่ น อื่ น ๆ ( locations)
และวิธีการใด ๆ ที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
"ข้ อมูลส่ วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับคุณซึ่ งระบุถึงตัวคุณหรื อทําให้สามารถระบุตวั คุณได้ไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้อม ตามคํานิ ยามของพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ.ฯ)เพื่อที่เราจะให้บริ การแก่
ลูกค้า หรื อเพื่อการดําเนิ นการใด ๆ ตามความสัมพันธ์ที่เรามีกบั คุณ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ
ด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ จากคุณโดยตรง เช่น ผ่านช่องทางการเปิ ดบัญชี
การใช้บริ การ การลงทะเบียนเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆของบริ ษทั ฯ ไม่ว่าทางออนไลน์หรื อออฟไลน์ หรื อผ่านทาง
พนักงาน ตัวแทน หรื อศูนย์บริ การข้อมูลลูกค้า (call center) ของเรา การติดต่อผ่านแพลตฟอร์ มของเรา หรื อจาก
นามบัต ร หรื อ จากแหล่ ง อื่ น ๆ โดยอ้อ ม เช่ น สื่ อ สั ง คมออนไลน์ แพลตฟอร์ ม ออนไลน์ ข องบุ ค คลภายนอก
แหล่งข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ หรื อแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ และ/หรื อผ่านบริ ษทั ในเครื อ/ในกลุ่ม ผูใ้ ห้บริ การ
พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานทางการ หรื อบุคคลภายนอก เช่น บริ ษทั ที่ปรึ กษา เป็ นต้น โดยประเภทของข้อมูลที่เรา
เก็บรวบรวมขึ้นอยูก่ บั ความสัมพันธ์ของคุณกับเรา และ/หรื อบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการจากเรา
"ข้ อมูลที่ละเอียดอ่ อน" หมายถึง ข้อมูลส่ วนบุคคลที่กฎหมาย รวมถึงพ.ร.บ.ฯ และกฎหมายลําดับรองที่บงั คับใช้
กําหนดไว้และ จัดประเภทเป็ นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนไปยัง
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ต่างประเทศซึ่ งข้อมูลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ หรื อกฎหมายอนุญาตให้กระทํา
ได้
1.1 บุคคลธรรมดา
ข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณซึ่งเราอาจเก็บรวมรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง
ข้อมูลส่ วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้
(ก) ข้ อ มู ล ส่ วนตั ว เช่ น คํา นํา หน้า ชื่ อ ชื่ อ นามสกุ ล เพศ อายุ อาชี พ ตํา แหน่ งงาน รายได้/เงิ นเดื อน แหล่ งที่ มา
ของรายได้ ประเทศที่มาของรายได้ ที่ทาํ งาน (เช่น ตําแหน่ งงาน ประเภทธุ รกิจ บริ ษทั ที่คุณทํางาน) การศึกษา
สัญชาติ วันเกิด สถานภาพทางการสมรส ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ และสําเนาเอกสารดังกล่าว
(เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสื อเดินทาง เป็ นต้น) เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร ลายมือชื่อ การบันทึกเสี ยง
การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ รู ปถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ งหรื อภาพเคลื่อนไหวจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิ ด (CCTV) ทะเบียนบ้าน ข้อมูลประวัติภูมิหลัง ข้อมูลสถานภาพทางการเมือง ข้อมูลความสัมพันธ์กบั ผูม้ ี
สถานภาพทางการเมือง และข้อมูลประจําตัวอื่น ๆ
(ข) ข้ อมูลเพื่อการติดต่ อ เช่น ที่อยู่ ที่อยู่ที่ทาํ งาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร
ที่อยูอ่ ีเมล ชื่อที่ใช้ในสื่ อสังคมออนไลน์ และรหัสประจําตัวสําหรับการติดต่อสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
(ค) ข้ อมูลบัญชี และข้ อมูลทางการเงิน เช่ น ข้อมูลบัญชี ธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิ ตและบัตรเดบิ ต หมายเลขบัญชี
และประเภทของบัญชี ข้อมูลพร้ อมเพย์ ข้อมูลการลงทุน ข้อมูลทรั พย์สินสุ ทธิ สิ นทรั พย์หมุนเวียน รายได้
และค่าใช้จ่าย ตลอดจนข้อมูลการชําระเงิน และข้อมูลการสมัครใช้บริ การและผลิตภัณฑ์
(ง) ข้ อมูลการทําธุรกรรม เช่น วงเงินกูย้ ืม ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ จํานวนงวดและการผ่อนชําระ ประวัติการ
ชําระคืนหนี้ และวิธีการชําระคืนหนี้ ข้อมูลของหลักประกัน ประวัติการผิดนัดชําระเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้
ประวัติการล้มละลาย ตลอดจนข้อมูลเครดิตบูโร (Credit Bureau)
(จ) ข้ อ มู ล ทางเทคนิ ค เช่ น ข้อ มู ล Media Access Control (MAC) เลขที่ อ ยู่ ไ อพี หรื อ อิ น เทอร์ เ น็ ต โพรโทคอล
(IP address) เว็บบีคอน (web beacon) ล็อก (Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) รุ่ นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์
เครื อข่าย ข้อมูลการเชื่ อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ single sign-on (SSO) การเข้าสู่ ระบบ
(Login log) เวลาที่ เ ข้า ถึ ง ระยะเวลาที่ ใ ช้บนหน้า เพจของเรา คุ กกี้ ข้อมู ลการเข้า สู่ ร ะบบ ประวัติ การค้นหา
ข้อมูลการเรี ยกดู ประเภทและเวอร์ ชนั่ ของเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบตั ิการ (operating system) การตั้งค่าเขตเวลา
(Time zone setting) และสถานที่ ต้ ั ง ประเภทและเวอร์ ช่ั น ของปลั๊ ก อิ น เบราว์ เ ซอร์ ระบบปฏิ บั ติ ก าร
และแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม
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(ฉ) รายละเอียดข้ อมูลส่ วนตัว เช่น ชื่อบัญชี (account identifiers) ชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่าน รหัสประจําตัว (PIN ID code)
สําหรั บการใช้บริ การกู้ยืมเงิ น วงเงิ นกู้ยืม ประวัติการชําระเงิ นและ/หรื อการผิดนัดชําระเงิ น ความพึงพอใจ
กิจกรรม ข้อมูลกิจการที่บริ ษทั ลงทุนหรื อจะลงทุน
(ช) ข้ อ มู ล การใช้ ง าน เช่ น ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การใช้ง านของคุ ณ บนแอปพลิ เ คชัน บนอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ เว็บ ไซต์
แพลตฟอร์ม การใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การ รวมถึงบทสนทนา ในแพลตฟอร์มต่างๆ ของเรา
(ซ) ข้ อมูลเพื่อการทําการสื่ อสารทางการตลาด เช่น การจัดทําแบบสํารวจความสนใจและความพึงพอใจ ทัศนคติใน
การลงทุน
(ฌ) ข้ อมูลข้ อร้ องเรียน เช่น ข้อร้องเรี ยน การแจ้งปั ญหา การโต้ตอบต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ เกี่ยวกับการใช้บริ การ
ของเรา
1.2 นิติบุคคล
ข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับพนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผูแ้ ทน ผูถ้ ือหุน้ บุคคลผูม้ ีอาํ นาจ กรรมการ ผูต้ ิดต่อ ตัวแทน
และบุคคลธรรมดาอื่น ๆ ของนิ ติบุคคลของคุณ ซึ่ งเราอาจเก็บรวมรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนไปยังต่างประเทศ
รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงข้อมูลส่ วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้
(ก) ข้ อ มู ล ระบุ ตั ว บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นิ ติ บุ ค คล เช่ น ชื่ อ นามสกุ ล คํา นํา หน้ า ชื่ อ อายุ เพศ สั ญ ชาติ รู ป ถ่ า ย
ภาพเคลื่อนไหว ข้อมูลในประวัติส่วนบุคคล การศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับงาน (เช่น สถานะ หน้าที่ อาชีพ ตําแหน่ง
งาน ประเภทธุรกิจ บริ ษทั ที่คุณทํางานให้ หรื อเป็ นพนักงาน หรื อถือหุน้ อยู)่ ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยหน่วยงาน
ของรัฐ และสําเนาเอกสารดังกล่าว (เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสื อเดินทาง) จํานวนและหรื ออัตราส่ วน
การถือหุน้ สิ ทธิออกเสี ยง รายได้ แหล่งที่มาของรายได้ ประเทศที่มาของรายได้ ลายมือชื่อ ข้อมูลสถานภาพทาง
การเมือง ข้อมูลความสัมพันธ์กบั ผูม้ ีสถานภาพทางการเมือง และข้อมูลประจําตัวอื่น ๆ ของคุณ
(ข) ข้ อมูลเพื่อการติดต่ อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ประเทศ ที่อยูอ่ ีเมล และข้อมูลอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(ค) ข้ อมูลส่ วนตัวที่สร้ างขึ้นเกี่ยวกับความสั มพันธ์ กับเรา เช่ น การเปิ ดบัญชี การบริ หารจัดการ การดําเนิ นงาน
การชํา ระเงิ น การชํา ระบัญ ชี การประมวลผลและการรายงานในนามของลู ก ค้า หรื อ นิ ติ บุ ค คลของคุ ณ
ข้อมูลส่ วนตัวดังกล่าวอาจรวมถึงลายมือชื่อและหนังสื อติดต่อกับเรา และ
(ง) ข้ อมูลอื่น ๆ ที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ โอนไปยังต่างประเทศโดยเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
กับ เรา เช่ น ข้อ มู ลที่ คุ ณ ให้แ ก่ เ ราในสั ญญา แบบฟอร์ มหรื อการสํา รวจ หรื อข้อมู ลที่ เ ก็ บรวบรวมในเวลา
ที่คุณเข้าร่ วมกิจกรรมทางธุรกิจ การสัมมนา หรื อกิจกรรมทางสังคมของเรา
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นอกจากข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลธรรมดาและข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิ ติบุคคลตามที่กล่าวมาข้างต้น
แล้ว ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณซึ่ งเราอาจเก็บรวมรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียง
(ก) ข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ ระบบบันทึกและจดจําใบหน้า ข้อมูลภาพจําลองใบหน้า ข้อมูลจําลองม่านตา ข้อมูลจําลอง
ลายนิ้วมือ (ถ้ามี)
(ข) ข้อมูลความพิการ หรื อข้อมูลสุ ขภาพ (ถ้ามี)
(ค) ประวัติอาชญากรรม (ถ้ามี)
(ง) ข้ อ มู ล ที่ ล ะ เ อี ย ด อ่ อ นอื่ น ๆ ซึ่ ง แ ส ด ง อ ยู่ ใ นบั ต ร ที่ อ อ กโ ด ยห น่ ว ย ง านข อ ง รั ฐ เ ช่ น เ ชื้ อชาติ
(ปรากฏตามหนังสื อเดินทาง) และศาสนา (ปรากฏตามบัตรประจําตัวประชาชน) (ถ้ามี)
2. วัตถุประสงค์ ที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณ
เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนไปยังต่างประเทศซึ่ งข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์
ดัง ต่ อ ไปนี้ (โดยวัต ถุ ป ระสงค์ ที่ เ ราเก็ บ รวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ โอนไปยัง ต่ า งประเทศจะขึ้ น อยู่ กับ
ความสัมพันธ์ของคุณกับเรา และ/หรื อบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการจากเรา)
2.1

วัตถุประสงค์ ที่เราจําเป็ นต้ องได้ รับความยินยอม

ในกรณี ที่เราไม่สามารถอาศัยหลักเกณฑ์หรื อฐานทางกฎหมายอื่น เราอาจอาศัยความยินยอมของคุณเพื่อ
(ก) การติ ด ต่ อ สื่ อ สารทางการตลาด การเสนอข้อ เสนอพิ เ ศษ เอกสารส่ ง เสริ ม การขายที่ เ กี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์
และบริ การของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ในกลุ่ม และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (ถ้ามี) และบุคคลภายนอกซึ่งเรา
ไม่สามารถอาศัยหลักเกณฑ์หรื อฐานทางกฎหมายอื่น
(ข) การเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(1) ข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ ระบบบันทึกและจดจําใบหน้า (face recognition) เพื่อการสมัครใช้บริ การ และการ
ยืนยันและพิสูจน์ตวั บุคคล (ถ้ามี)
(2) ข้อมูลความพิการเปราะบางเพื่อประโยชน์ในการให้บริ การ และเป็ นการอํานวยความสะดวก (ถ้ามี)
(3) ประวัติอาชญากรรมเพื่อการตรวจสอบภูมิหลัง (ถ้ามี)
(4) ข้ อ มู ล ที่ ละเอี ยด อ่ อนซึ่ งแส ด งอ ยู่ ใ น บั ต รที่ อ อกโดย ห น่ วย งา นขอ งรั ฐ เช่ น เชื้ อชาติ
(ในหนั ง สื อ เดิ น ทาง) และศาสนา (ในบั ต รประจํา ตั ว ประชาชน) ซึ่ งเราใช้ เ อกสารดั ง กล่ า ว
เพื่อการยืนยันและพิสูจน์ตวั บุคคล (ถ้ามี)
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(ค) การโอนข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของคุ ณ ไปยัง ประเทศที่ อ าจจะไม่ มี ร ะดั บ การคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ที่ เ พี ย งพอ
ตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลประกาศกําหนด ซึ่งกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รับความยินยอม
ในกรณี ที่หลักเกณฑ์ หรื อ ฐานทางกฎหมายคื อ การขอความยิ นยอม คุ ณ มี สิ ทธิ ที่ จะถอนความยิ นยอมของคุ ณ
ณ เวลาใดก็ได้ โดยคุณสามารถติ ดต่อมายังบริ ษทั ผ่า นช่ องทางที่ กาํ หนดบนแอปพลิ เคชันบนอุ ปกรณ์ เคลื่ อ นที่
หรื อเว็บไซต์ของบริ ษทั หรื อเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อถอนความยินยอม การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อ
ความชอบด้วยกฎหมายของการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิ ดเผย และ/หรื อการโอนไปยังต่างประเทศซึ่ งข้อมูลส่ วน
บุคคลของคุณตามความยินยอมของคุณก่อนที่จะขอถอนความยินยอม
2.2

วัตถุประสงค์ ที่เราอาจดําเนินการโดยอาศั ยหลักเกณฑ์ หรื อฐานทางกฎหมายอื่ น ๆ ในการประมวลผล
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณ

เราอาจอาศัยหลักเกณฑ์หรื อ ฐานทางกฎหมายดังต่ อไปนี้ เ พื่อเก็ บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ โอน
ไปยัง ต่ า งประเทศซึ่ งข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของคุ ณ กล่ า วคื อ (1) เป็ นการจํา เป็ นเพื่ อ การปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา
สําหรับการเข้าทําสัญญาหรื อการปฏิบตั ิตามสัญญากับคุณ (2) เป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย (3) เป็ นการจําเป็ น
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและ/หรื อของบุคคลภายนอก โดยให้สมดุ ลกับประโยชน์และสิ ทธิ
และเสรี ภาพขั้นพื้นฐานที่เกี่ ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ (4) เพื่อการป้ องกันหรื อระงับอันตราย
ต่ อ ชี วิ ต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุ ค คล และ (5) ประโยชน์ ส าธารณะ สํ า หรั บ การดํ า เนิ นภารกิ จ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อปฏิบตั ิหน้าที่ในการใช้อาํ นาจรัฐ
เราจะอาศัยหลักเกณฑ์หรื อฐานทางกฎหมายใน (1) ถึง (5) ข้างต้น เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/
หรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณไปยังเจ้าหน้าที่ พนักงาน ของบริ ษทั ฯ รวมถึงบริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ใน
กลุ่ ม หรื อ ตัว แทนของบริ ษ ัท ฯ หรื อ บุ ค คลใดๆ ที่ บ ริ ษ ัท ฯ มอบหมาย ไม่ ว่ า จะอยู่ ใ นหรื อ ต่ า งประเทศ เพื่ อ
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
2.2.1 บุคคลธรรมดา
(ก) การติดต่อกับคุณก่อนที่คุณจะเข้าทําสัญญาหรื อใช้บริ การกับเรา และการดําเนินการเข้าทําสัญญาหรื อใช้บริ การ
(ข) การประมวลผลคําขอเปิ ดบัญชี การดํารงบัญชี และการดําเนินการที่เกี่ยวกับบัญชีของคุณ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง
การประมวลผลคําขอหรื อการร้องขอบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ การประมวลผลธุรกรรมของคุณ การออกรายงาน
แสดงความเคลื่อนไหวของบัญชี (account statement) และการดําเนินการปิ ดบัญชีของคุณ
(ค) การให้บริ การแก่คุณ รวมถึงการให้บริ การผ่านแพลตฟอร์ม เช่น การให้กยู้ มื เงิน การรับชําระหนี้ การตรวจสอบ
เครดิต การปรับโครงสร้างหนี้ กบั คุณ การประเมินมูลค่าหลักประกัน การยืนยันมูลค่าหลักประกัน การขาย
หลักประกันเพื่อเป็ นประกันการชําระหนี้ การพิจารณารายละเอียดในการกูย้ ืมเงินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรื อการ
ดําเนินการใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การข้างต้น
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(ง) ติดตาม หรื อบันทึกการทําธุรกรรมของคุณ
(จ) การดําเนินการตามคําสั่งของคุณ (เช่น การดําเนินการตามคําร้องขอเกี่ยวกับวงเงินกู้ หรื อการชําระเงิน เป็ นต้น)
การตอบข้อซักถามหรื อความคิดเห็นของคุณ หรื อการแก้ไขเรื่ องร้องเรี ยนของคุณ
(ฉ) การยืนยันตัวบุคคล การตรวจสอบข้อมูลเครดิต กระบวนการทําความรู ้จกั ลูกค้า (know-your-customer (KYC))
การยืนยันตัวตนรู ปแบบดิ จิทัล (NDID) และตรวจสอบสถานะลู กค้า (customer due diligence (CDD)) การ
ตรวจสอบสถานะความเป็ นบุ ค คลอเมริ กัน/ไม่ เ ป็ นบุ ค คลอเมริ กัน (FATCA) การตรวจสอบข้อมู ล บุ ค คล
ล้มละลาย การตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับผูม้ ีสถานภาพทางการเมือง การตรวจสอบสถานะ
หรื อการตรวจสอบภูมิหลังในรู ปแบบอื่ น ๆ การตรวจสอบคัดกรองกับรายชื่ อบุคคลที่ถูกกําหนด (sanction
lists) การตรวจสอบและคัดกรองอื่น ๆ และการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่ องที่อาจจําเป็ นตามกฎหมายที่ ใช้
บังคับ การประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติ
(ช) การป้ องกัน ตรวจจับ และสอบสวนการฉ้อโกง การประพฤติ มิชอบ หรื อกิ จกรรมที่ ไม่ช อบด้วยกฎหมาย
ไม่ ว่ า จะได้ รั บ การร้ อ งขอจากหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อหน่ ว ยงานกํา กั บ ดู แ ลหรื อ ไม่ และการวิ เ คราะห์
และบริ หารความเสี่ ยง
(ซ) การปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง คําสั่ง คําแนะนํา และการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐ
หน่ ว ยงานภาษี อ ากร หน่ ว ยงานบัง คั บ ใช้ ก ฎหมาย หรื อหน่ ว ยงานอื่ น ๆ หรื อหน่ ว ยงานกํา กั บ ดู แ ล
ไม่วา่ ในประเทศหรื อต่างประเทศ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมการปกครอง สํานักงานคณะกรรมการ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล และกรมสรรพากร เป็ นต้น
(ฌ) การจัด การโครงสร้ า งพื้ น ฐานของเรา การควบคุ ม ภายใน การตรวจสอบภายใน และการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ
การจัดทํารายงาน และการปฏิบตั ิตามนโยบายและขั้นตอนของเราที่อาจจําเป็ นโดยกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่ ใช้บงั คับ รวมถึ งกฎหมายและกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ยวข้องกับการควบคุ มความเสี่ ย ง การรั กษาความปลอดภัย
การพิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมาย การตรวจสอบหรื อใช้อา้ งอิงในกรณี ที่จาํ เป็ น (เช่น เพื่อเป็ นหลักฐาน
ประกอบการจัดทํางบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการตรวจสอบงบการเงินประจํางวดบัญชี )
การเงินและการบัญชี ระบบต่าง ๆ และการบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(ญ) การตรวจจับ ป้ องกัน จัดการ สื บสวน สอบสวน และตอบโต้เรื่ องร้องเรี ยน ข้อเรี ยกร้องหรื อข้อพิพาทใด ๆ
(รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ หรื อการดําเนินคดีทางกฎหมาย)
(ฎ) การติดต่อสื่ อสารทางการตลาด การให้ขอ้ มูล ข้อเสนอพิเศษ และเอกสารส่ งเสริ มการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และบริ การของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ในกลุ่ม และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (ถ้ามี) และบุคคลภายนอก
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(ฏ) การพัฒนาบริ การและผลิ ตภัณฑ์ใหม่ และการให้ขอ้ มูลที่ เป็ นปั จจุ บนั แก่ คุณเกี่ ยวกับบริ การและผลิ ตภัณฑ์
ของเราเป็ นครั้งคราว
(ฐ) การทําวิจัย การวางแผนและการวิเคราะห์ทางสถิ ติ ตัวอย่างเช่ น ในด้านการเงิ น การให้กู้เงิ น วงเงิ นกู้และ
พฤติกรรมการกูเ้ งินของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบริ การและผลิตภัณฑ์ของเรา
(ฑ) การจัดโครงการหรื อกิจกรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจของเรา การประชุม การสัมมนา และการเยีย่ มชมบริ ษทั ของเรา
(ฒ) การบังคับสิ ทธิตามกฎหมายหรื อตามสัญญาของเรา รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง การติดตามทวงถามจํานวนเงินใด ๆ
ทั้งหมดที่ติดค้างต่อเราและการดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการบังคับหลักประกันกรณี ผิดนัดชําระหนี้
(ณ) การจั ด การข้ อ พิ พ าท การแก้ ไ ขปั ญ หาข้ อ พิ พ าทเพื่ อ บั ง คั บ ใช้ ต ามสั ญ ญาของเรา และเพื่ อ ก่ อ ตั้ ง
ใช้ หรื อยกขึ้นต่อสู ้ซ่ ึงสิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย
(ด) การอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบทางการเงิ นที่ จะดํา เนิ นการโดยผูส้ อบบัญชี หรื อการรั บบริ การ
ที่ปรึ กษากฎหมายจากที่ปรึ กษากฎหมายที่แต่งตั้งโดยคุณหรื อเรา
(ต) การปฏิ บตั ิ ตามภาระหน้าที่ ของเราภายใต้สัญญาใด ๆ ที่ เราเป็ นคู่สัญญา เช่ น สัญญากับพันธมิ ตรทางธุ รกิจ
ของเรา ผูข้ าย หรื อบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์อื่น ๆ หรื อภายใต้สัญญาที่เราทําหน้าที่เป็ นตัวแทน
(ถ) การให้บริ การและการดูแลรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ มของเรา เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ท) การเปลี่ยนแปลงในกิจการ เช่น ในกรณี ของการฟื้ นฟูกิจการ การปรับโครงสร้างกิจการ การควบรวมกิจการ
การเข้าซื้ อกิจการ การขาย การซื้ อ กิจการร่ วมค้า การโอน การเลิกกิจการ หรื อเหตุการณ์ใดในทํานองเดียวกัน
ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับการโอนหรื อ การจําหน่ า ยจ่ า ยโอนธุ ร กิ จ สิ นทรั พ ย์ หรื อหุ ้นทั้งหมดหรื อส่ วนใด ๆ ของเรา
อาจทํา ให้ ต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล ของท่ า นให้ กั บ บุ ค คลที่ ส ามหนึ่ งฝ่ ายหรื อมากกว่ า ในฐานะส่ วนหนึ่ ง
ของการดําเนินการดังกล่าว
ในกรณี ที่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของคุณจําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายของเรา หรื อการเข้า
ทําสัญญากับคุณ แต่เราไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณเมื่อมีการร้องขอ เราอาจจะไม่สามารถ
จัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การให้แก่คุณ (หรื อไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การให้แก่คุณต่อไป) หรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อความสัมพันธ์ที่เรามีกบั คุณได้
2.2.2 นิติบุคคล
(ก) การติ ดต่ อ สื่ อ สารทางธุ รกิ จ เช่ น การติ ด ต่ อสื่ อสารเกี่ ย วกับผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การ หรื อธุ ร กิ จของเรา อาทิ
ด้วยการตอบข้อซักถามหรื อการร้องขอ
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(ข) การคัดเลือก เช่น การตรวจสอบตัวตนของคุณและสถานะของนิ ติบุคคล การตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ของคุณกับผูม้ ีสถานภาพทางการเมือง การตรวจสอบสถานะหรื อการตรวจสอบภูมิหลังในรู ปแบบอื่น ๆ หรื อ
การระบุ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกับ คุ ณ และนิ ติ บุ ค คลของคุ ณ (รวมถึ ง การตรวจสอบคัด กรองกับ รายชื่ อ บุ ค คล
ที่ถูกกําหนด (sanction lists) ของหน่ วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐและ/หรื อหน่ วยงานทางการซึ่ งเปิ ดเผย
เป็ นการทัว่ ไป ตามที่กฎหมายกําหนด) การประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของคุณและนิติบุคคลของคุณ
การออกคําขอใบเสนอราคาและการเชิญชวนประกวดราคา การเข้าทําสัญญากับคุณหรื อนิติบุคคลของคุณ
(ค) การจั ดการข้ อ มู ล เช่ น การดํา รงและปรั บปรุ งรายชื่ อ/รายนามของคุ ณ (รวมถึ งข้อมู ลส่ วนบุ ค คลของคุณ)
การจัดเก็บเอกสารคําขอเปิ ดบัญชีหรื อสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีการอ้างถึงคุณ
(ง) การบริ หารความสั มพันธ์ เช่น การวางแผน การดําเนิ นการ และการบริ หารความสัมพันธ์ (ทางสัญญา) อาทิ
ด้ว ยการทําธุ รกรรมและดํา เนิ นการตามคําสั่งสําหรั บผลิ ต ภัณฑ์หรื อบริ การ การประมวลผลการชําระเงิ น
การดําเนิ นกิจกรรมด้านการบัญชี การตรวจสอบ การเรี ยกเก็บเงินและการจัดเก็บเงิน การจัดการด้านการจัดส่ ง
และการส่ งมอบ การให้บริ การสนับสนุน
(จ) การวิเคราะห์ และปรับปรุงธุรกิจ เช่น การทําวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูล การประเมิน การสํารวจและการรายงาน
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การของเรา และผลการดําเนิ นงานของคุณหรื อของนิ ติบุคคลของคุณ การพัฒนา
และปรับปรุ งกลยุทธ์การตลาด และบริ การ
(ฉ) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุ น เช่ น การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสนับสนุ น
การใช้งานระบบ (helpdesk supports) การสร้างและดํารงรหัสและข้อมูลส่ วนตัวสําหรับคุณ การบริ หารจัดการ
การเข้าถึ งระบบใด ๆ ที่ เราได้อนุ ญาตให้คุณ เข้า ถึ งได้ การระงับหรื อปิ ดบัญชี ที่ไ ม่ มีการใช้งาน (inactive
accounts) การดําเนิ นการควบคุมธุรกิจ (business controls) เพื่อให้ธุรกิจของเราสามารถดําเนิ นไปได้ และการ
ช่วยให้เราสามารถระบุและแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา และการดูแลให้ระบบ
ของเรามีความปลอดภัย การพัฒนา การใช้ การดําเนินงาน และการบํารุ งรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ช) การติดตามตรวจสอบความปลอดภัยและระบบ เช่น การยืนยันตัวบุคคล การควบคุมและ การบันทึกการเข้าถึง
ระบบ การติ ดตามตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ และระบบอิ นเทอร์ เน็ต การตรวจสอบความมัน่ คงปลอดภัย
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขอาชญากรรม ตลอดจนการบริ หารความเสี่ ยงและการป้องกัน
การฉ้อโกง
(ซ) การจัดการข้ อพิพ าท เช่ น การแก้ไขข้อพิพาท การบังคับให้เ ป็ นไปตามกฎหมายหรื อสั ญ ญาของเรา การ
กําหนด การใช้หรื อการต่อสู ส้ ิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย การให้การต่อสู ้คดี ข้อร้องเรี ยนต่างๆ
(ฌ) การสอบสวนภายใน การสอบสวน การป้องกันการร้องเรี ยนและ/หรื ออาชญากรรม หรื อการฉ้อโกง รวมไปถึง
การกระทําโดยมิชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ
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(ญ) การปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในและภายนอกองค์ กร เช่น การปฏิบตั ิตามนโยบายภายในองค์กร และกฎหมาย
กฎระเบียบ คําสั่ง และแนวทาง ของหน่วยงานกํากับดูแลที่มีผลบังคับใช้
(ฎ) การปฏิบัติตามคําสั่ งโดยชอบด้ วยกฎหมายของผู้มีอํานาจในหน่ วยงานของรั ฐ เช่ น การประสานงาน การ
ปฏิสัมพันธ์ และ การตอบสนองหน่วยงานของรัฐหรื อศาล
(ฏ) วัตถุประสงค์ ทางการตลาด เช่น การแจ้งข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของเราซึ่ งอาจเป็ นที่น่าสนใจต่อคุณ
กิจกรรมต่าง ๆ การเสนอบริ การใหม่ การทําการสํารวจ การวัดความพึงพอใจในการใช้บริ การ
(ฐ) การปฏิบัติตามข้ อกําหนดทางธุรกิจที่สมเหตุสมผล เช่น การจัดการ การฝึ กอบรม การตรวจสอบ การรายงาน
การควบคุม หรื อการบริ หารความเสี่ ยง สถิ ติ การวิเคราะห์แนวโน้มและการวางแผน หรื อกิ จกรรมอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องหรื อคล้ายคลึงกัน และ
(ฑ) การให้ บริการ เช่น การลงทุน การให้กยู้ มื เงิน การรับชําระหนี้ การตรวจสอบเครดิต การปรับโครงสร้างหนี้ กบั
คุณ การประเมินมูลค่าหลักประกัน การยืนยันมูลค่าหลักประกัน การขายหลักประกันเพื่อเป็ นประกันการ
ชําระหนี้ หรื อการดําเนินการใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การข้างต้น
3. วิธีการที่เราอาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณ
เราอาจเปิ ดเผย หรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณไปยังบริ ษทั ในเครื อ หรื อบริ ษทั ในกลุ่ม หรื อ บริ ษทั ย่อย หรื อ
บริ ษ ัท ร่ ว ม ของบริ ษ ัท ฯ บุ ค คลภายนอก ที่ เ รามอบหมาย (รวมถึ ง บุ ค ลากรและตัว แทนของบุ ค คลดัง กล่ า ว)
ภายในประเทศไทยหรื อนอกประเทศไทยดังต่อไปนี้ ซึ่งประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบาย
ความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ โดยคุณสามารถอ่านนโยบายความเป็ นส่ วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพื่อศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณได้
3.1 บริษัท แสนสิ ริ จํากัด (มหาชน)
เนื่ องจากบริ ษทั แสนสิ ริ จํากัด (มหาชน) เป็ นผูร้ ่ วมลงทุนกับบริ ษทั ในการให้บริ การต่างๆ รวมถึงการ รับฝากขาย
ที่ดิน เราจึงจําเป็ นต้องเปิ ดเผยและ/หรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณไปยังบริ ษทั แสนสิ ริ จํากัด (มหาชน) หรื อ
อนุญาตให้บริ ษทั ดังกล่าวเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณได้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น
3.2 บริษัทในเครื อ/ในกลุ่มของเรา
เราอาจจําเป็ นต้องเปิ ดเผย และ/หรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง ข้อมูลการยืนยันตัวตน
ของคุณเพื่อเข้าใช้บริ การใดๆ ตามที่คุณร้องขอ ไปยังบริ ษทั ในเครื อ/บริ ษทั ในกลุ่มของเรา เช่น (1) บริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริ ง จํากัด, (2) บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง ดิจิทลั จํากัด, (3) บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ เอ็กซ์สปริ ง เอ เอ็ม
ซี จํากัด และ/หรื อ (4) บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง อัลไลแอนซ์ จํากัด เป็ นต้น หรื ออนุญาตให้บริ ษทั ดังกล่าวเข้าถึงข้อมูลส่ วน
บุคคลของคุณได้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น
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3.3 ผู้ให้ บริการของเรา
เราอาจใช้ บ ริ ษั ท ตั ว แทน หรื อผู ้ รั บ จ้ า งเพื่ อ การให้ บ ริ การต่ า ง ๆ ในนามของเรา หรื อเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การให้แก่ คุณ เราอาจโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณกับผูใ้ ห้บริ การเหล่านี้ รวมถึ ง
แต่ ไ ม่ จ ํา กั ด เพี ย ง (ก) ผู ้ใ ห้ บ ริ การเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และผู ้ใ ห้ บ ริ การเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล (data storage)
(ข) สํานักงานกฎหมายหรื อทนายความ (ค) ตัวแทนทวงถามหนี้ (ง) ตัวแทนด้านการตลาด สื่ อโฆษณาและการ
ติดต่อสื่ อสาร (จ) ผูใ้ ห้บริ การด้านธุ รการและการดําเนิ นงาน (ฉ) สถาบันการเงินหรื อผูใ้ ห้บริ การทางการเงิน (ช)
บริ ษทั ประกันภัย (ซ) ผูใ้ ห้บริ การตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคล
ในการให้บริ การเหล่านี้ ผูใ้ ห้บริ การอาจเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม เราจะให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล
แก่ผใู ้ ห้บริ การของเราเพียงเท่าที่จาํ เป็ นในการให้บริ การโดยผูใ้ ห้บริ การเหล่านี้ และเราจะขอให้ผใู ้ ห้บริ การเหล่านี้ ไม่
ใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนื อจากวัตถุประสงค์ที่ให้ไว้ในข้างต้น เราจะดําเนิ นการ
ให้เป็ นที่มนั่ ใจว่าผูใ้ ห้บริ การทุกรายที่เราทํางานด้วยจะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณไว้อย่างปลอดภัย และจะ
ปฏิบตั ิต่อข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้
3.4 พันธมิตรทางธุรกิจของเรา
เราอาจโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่กระทําการในนามของคุณ หรื อเกี่ยวข้องในการจัดหาผลิตภัณฑ์
หรื อบริ การประเภทใดที่คุณได้รับจากเรา ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง ผูร้ ับเงิน ผูร้ ับผลประโยชน์ ธนาคารตัวแทน
ตัวแทน ผูข้ าย พันธมิ ตรธุ รกิ จร่ วม (co-brand partners) คู่สัญญา (market counterparties) ที่ เราทําการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคลให้ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การให้แก่คุณ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การของเรา และที่คุณอนุญาตให้เรา
เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณได้ โดยสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บงั คับ แต่ท้ งั นี้ ผูร้ ับข้อมูลเหล่านี้ ตอ้ งตกลงที่จะ
ปฏิบตั ิต่อข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้
3.5 บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายอนุญาต
ในบางสถานการณ์ เราอาจจะจําเป็ นที่ จะต้องเปิ ดเผยหรื อแบ่ งปั นข้อมู ลส่ วนบุคคลของคุณ กับบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบตั ิตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบ ซึ่ งรวมถึง การปฏิบตั ิตามหน่ วยงานที่บงั คับใช้กฎหมาย
หน่วยงานกํากับดูแล หน่วยงานรัฐ เช่น สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล และกรมสรรพากร ศาล
หรื อบุคคลภายนอกอื่น ๆ เช่น บริ ษทั ข้อมูลเครดิตแห่ งชาติ จํากัด ในกรณี ที่เราเชื่อว่าการเปิ ดเผยหรื อการโอนนั้น
จําเป็ นเพื่อที่จะปฏิบตั ิตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบ หรื อเพื่อการปกป้ องสิ ทธิ ของเรา สิ ทธิ ของบุคคลอื่น
หรื อเพื่อความปลอดภัยของบุคคลหรื อบุคคลภายนอกใด ๆ หรื อเพื่อตรวจสอบ ป้ องกัน หรื อจัดการเกี่ยวกับปั ญหา
การฉ้อโกง หรื อ ด้านความมัน่ คงหรื อความปลอดภัย
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3.6 ที่ปรึกษาวิชาชีพ
เราอาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณไปยังที่ปรึ กษาวิชาชีพของเราที่เกี่ยวกับบริ การด้านการตรวจสอบ
กฎหมาย การบัญชี และภาษี อ ากร ซึ่ งช่ ว ยในการประกอบธุ ร กิ จและแก้ต่ า ง หรื อจัด การเกี่ ย วกับข้อเรี ย กร้ อ ง
ทางกฎหมาย
3.7 บุคคลภายนอก เช่ น ผู้รับโอนสิ ทธิ ผู้รับโอน หรื อผู้รับแปลงหนี้
เราอาจมอบ โอน หรื อแปลง หนี้ สิ ทธิ หรื อภาระผูกพันของเราให้แ ก่ บุคคลภายนอก เพียงเท่าที่ ได้รับอนุ ญาต
ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาใด ๆ ที่เข้าทําระหว่างคุณกับเรา เราอาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคล
ของคุ ณ ไปยัง ผู ้รั บ โอนสิ ท ธิ ผู ้รั บ โอน หรื อ ผู ้รั บ แปลงหนี้ รวมถึ ง บุ ค คลที่ อ าจเป็ นผู ้รั บ โอนสิ ท ธิ ผู ้รั บ โอน
หรื อผูร้ ั บแปลงหนี้ แต่ท้ งั นี้ ผูร้ ั บข้อมูลเหล่านี้ ต้องตกลงที่ จะปฏิ บตั ิ ต่อข้อมู ลส่ วนบุคคลของคุณโดยสอดคล้อ ง
กับนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้
3.8 บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้ องกับการโอนธุรกิจ
เราอาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ ผูล้ งทุน ผูถ้ ือหุน้ รายสําคัญ ผูร้ ับโอนสิ ทธิ
บุ ค คลที่ อ าจเป็ นผู ้รั บ โอนสิ ท ธิ ผู ้รั บ โอนหรื อ บุ ค คลที่ อ าจเป็ นผู ้รั บ โอนของเรา ในกรณี ที่ มี ก ารฟื้ นฟู กิ จ การ
การปรั บ โครงสร้ า งกิ จ การ การควบรวมกิ จ การ การเข้า ซื้ อ กิ จ การ การขาย การซื้ อ กิ จ การร่ ว มค้า การโอน
การเลิกกิจการ หรื อเหตุการณ์ใดในทํานองเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับการโอนหรื อการจําหน่ายจ่ายโอนธุรกิจ สิ นทรัพย์
หรื อ หุ ้นทั้งหมดหรื อ ส่ วนใด ๆ ของเรา ถ้า มี เ หตุ การณ์ ใ ด ๆ ดังกล่ า วข้า งต้นเกิ ด ขึ้ น ผูร้ ั บข้อมู ลจะปฏิ บ ัติ ต าม
นโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ในส่ วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ
เมื่อเราโอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก เราจะดําเนิ นการเพื่อให้มนั่ ใจถึงการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ของคุณ เช่น ความตกลงการเก็บรักษาความลับ หรื อมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมอื่น ๆ ตามที่กฎหมาย
กําหนด
4. การโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณระหว่ างประเทศ
เราอาจเปิ ดเผยหรื อ โอนข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของคุ ณ ไปยัง บุ ค คลภายนอกที่ อ ยู่ ใ นต่ า งประเทศ (เช่ น การโอน
ข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังผูใ้ ห้บริ การเพื่อการสนับสนุ นกระบวนการทําความรู ้จกั ลูกค้าและตรวจสอบสถานะลูกค้า
เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่บริ ษทั จัดการลงทุนในต่างประเทศร้องขอ) หรื อเครื่ องแม่ข่ายที่
ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ซึ่ งประเทศปลายทางอาจมีหรื ออาจไม่มีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับ
ประเทศไทย ทั้งนี้ เราได้ดาํ เนิ นการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อทําให้คุณมัน่ ใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่ วน
บุคคลของคุณจะโอนอย่างปลอดภัย และบุคคลที่ รับโอนข้อมู ลนั้นมี มาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ ค คลที่
เหมาะสม และ การโอนข้อมูลนั้นชอบด้วยกฎหมาย
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5. ระยะเวลาในการที่เราเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณ
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณในระยะเวลาเท่าที่จาํ เป็ นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่เราได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นมาตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ และเพื่อปฏิบตั ิตามภาระหน้าที่
ทางกฎหมายและกฎข้อ บังคับต่ า ง ๆ อย่า งไรก็ ต าม เราอาจเก็ บข้อ มู ลส่ ว นบุ ค คลของคุ ณ นานขึ้ นหากจํา เป็ น
เพื่ อ การปฏิ บัติ ต ามกฎหมายที่ ใ ช้บัง คับ ตลอดจนนโยบายภายในหรื อ ข้อ กํา หนดด้า นการปฏิ บ ัติ ง านของเรา
และตามความจําเป็ นอื่นๆ เช่น กรณี ที่เกิดข้อพิพาทขึ้น
6. ข้ อมูลที่สําคัญอื่น ๆ เกีย่ วกับข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณ
6.1 คุกกีแ้ ละวิธีการใช้ คุกกี้
หากคุ ณ เยี่ย มชมเว็บไซต์ข องเรา เราจะเก็ บรวบรวมข้อ มู ลบางประการโดยอัต โนมัติ จากคุ ณ โดยการใช้คุ ก กี้
คุกกี้คือเทคโนโลยีการติดตามประเภทหนึ่ งซึ่ งนํามาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิ ยม (trend) การบริ หารจัดการ
เว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของเรา หรื อเพื่อจดจําการตั้งค่าของผูใ้ ช้บริ การ
อินเตอร์ เน็ตเบราว์เซอร์ ส่วนใหญ่จะให้คุณควบคุมได้ว่าจะยอมรับคุกกี้หรื อไม่ หากคุณปฏิเสธการติดตามโดยคุกกี้
ความสามารถของคุณในการใช้งานคุณลักษณะหรื อพื้นที่ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนของเว็บไซต์อาจถูกจํากัด
6.2 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
โดยทัว่ ไป กิ จกรรมของเราจะไม่เ ปิ ดให้บริ การแก่ ผูเ้ ยาว์ คนไร้ ความสามารถ และคนเสมื อนไร้ ค วามสามารถ
แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี หากเราได้รั บ ข้อ มู ล ของบุ ค คลดัง กล่ า วมาไม่ ว่ า ในกรณี ใ ด ๆ ก็ ต าม เราจะไม่ เ ก็ บ รวบรวม
ข้อมูลส่ วนบุคคลจากผูเ้ ยาว์ โดยไม่ได้รับความยินยอมที่จาํ เป็ นจากผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองหรื อผูป้ กครอง แล้วแต่กรณี
หรื อ คนไร้ ค วามสามารถหรื อ คนเสมื อ นไร้ ค วามสามารถ โดยไม่ ไ ด้รั บ ความยิ น ยอมที่ จ ํา เป็ นจากผู ้อ นุ บ าล
หรื อผูพ้ ิทกั ษ์ตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี
นอกจากนี้ หากเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่เจตนาจากผูเ้ ยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอม
ที่ จ ํ า เป็ นจากผู ้ ใ ช้ อ ํ า นาจปกครองหรื อผู ้ ป กครอง แล้ ว แต่ ก รณี หรื อจากคนไร้ ค วามสามารถหรื อ
คนเสมือนไร้ความสามารถ โดยไม่ได้รับความยินยอมที่จาํ เป็ นจากผูอ้ นุบาลหรื อผูพ้ ิทกั ษ์ตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี
เราจะลบข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นทันที หรื อยังคงประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นต่อไป ถ้าเราสามารถอาศัยหลักเกณฑ์
หรื อฐานทางกฎหมายอื่นนอกจากการขอความยินยอม
6.3 ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก
หากคุ ณ ให้ ข ้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค คลที่ ส ามใด ๆ เช่ น คู่ ส มรสและบุ ต รของคุ ณ ผู ้ถื อ หุ ้ น กรรมการ
ผูร้ ับผลประโยชน์ ผูต้ ิดต่อ ผูร้ ับมอบอํานาจ เช่น ชื่ อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ และสถานภาพ
ทางการเมืองของบุคคลเหล่านั้น คุณควรมัน่ ใจว่าคุณมีอาํ นาจที่จะให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลดังกล่าว และอนุญาตให้เรา
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ใช้ข ้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลดัง กล่ า วตามนโยบายความเป็ นส่ ว นตัว ฉบับ นี้ ได้ อี ก ทั้ง คุ ณ ต้อ งรั บ ผิ ด ชอบในการแจ้ง
ให้บุ ค คลที่ ส ามเหล่ า นั้น ทราบถึ ง นโยบายความเป็ นส่ ว นตัว ฉบับ นี้ และขอรั บความยิ นยอมจากบุ ค คลที่ ส าม
ที่เกี่ยวข้อง หากจําเป็ น หรื ออาศัยหลักเกณฑ์หรื อฐานทางกฎหมายอื่น ที่ทาํ ให้เราสามารถเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลที่สามนั้นได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
7. การเชื่ อมต่ อไปยังเว็บไซต์ อื่น
ในกรณี ที่ คุ ณ ใช้ ง านเว็ บ ไซต์ ห รื อแอปพลิ เ คชั น บนอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ เว็ บ ไซต์ ห รื อแอปพลิ เ คชั น ของเรา
อาจมี การเชื่ อมต่อไปยังแพลตฟอร์ ม เว็บไซต์ แอปพลิ เคชันหรื อบริ การอื่ นที่ มีบุคคลภายนอกเป็ นผูด้ าํ เนิ น การ
ทั้ง นี้ เราไม่ ส ามารถรั บ รองข้อ ความหรื อ รั บ รองการดํา เนิ น การใด ๆ อี ก ทั้ง ไม่ อ าจรั บ ผิ ด ชอบใด ๆ เกี่ ย วกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณโดยแพลตฟอร์ม เว็บไซต์
แอปพลิ เ คชั น หรื อบริ การดั ง กล่ า ว ในการนี้ เราขอแนะนํ า ให้ คุ ณ ตรวจสอบนโยบายความเป็ นส่ วนตั ว
ของแพลตฟอร์ ม เว็บไซต์ แอปพลิ เคชัน หรื อบริ การที่ เชื่ อมโยงกับเว็บไซต์หรื อแอปพลิ เคชันของเรา (หากมี )
เพื่อรับทราบและทําความเข้าใจว่าแพลตฟอร์ ม เว็บไซต์ แอปพลิเคชันหรื อบริ การดังกล่าวดําเนิ นการเก็บรวบรวม
ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ โอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณอย่างไร
8. การรักษาความปลอดภัยในข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณ
บริ ษทั ใช้มาตรการทางด้านการบริ หารจัดการ ด้านเทคนิคและด้านกายภาพที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่ วนบุคคล
ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ก ารควบคุ ม ของบริ ษ ัท จากการถู ก ทํา ลาย การสู ญ หาย การเข้า ถึ ง การใช้ การเปลี่ ย นแปลงแก้ไ ข
หรื อการเปิ ดเผย ไม่ว่าจะเกิดโดยอุบตั ิเหตุ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรื อโดยไม่ได้รับอนุ ญาต ซึ่ งครอบคลุมถึ ง
การเข้ า ถึ ง หรื อควบคุ ม การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คล เพื่ อ ธํ า รงไว้ ซ่ ึ งความลั บ ความถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น
และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่ วนบุคคลภายใต้การควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ เป็ นไปตามข้อกําหนดขั้นตํ่าที่
กฎหมายกําหนด
ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ได้จัด ให้ มี ม าตรการควบคุ ม การเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและการใช้ ง านอุ ป กรณ์ สํ า หรั บ จั ด เก็ บ
และประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
และบริ ษั ท ยัง ได้ ว างมาตรการจํา กั ด การเข้า ถึ ง ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและการใช้ ง านอุ ป กรณ์ สํ า หรั บ จั ด เก็ บ
และประมวลผลข้อ มู ลส่ วนบุค คล โดยกําหนดสิ ทธิ เข้า ถึ งข้อมู ลของผูใ้ ช้งาน สิ ทธิ ในการอนุ ญาตให้พ นัก งาน
ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าข้อมูล และหน้าที่ความรับผิดชอบของผูใ้ ช้งาน เพื่อป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคล
โดยไม่ได้รับอนุ ญาต การเปิ ดเผย การล่วงรู ้ หรื อการลักลอบทําสําเนาข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อการลักขโมยอุปกรณ์
จัดเก็บหรื อประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้วางมาตรการสําหรั บการตรวจสอบย้อ นหลัง
เกี่ยวกับการเข้าถึงเปลี่ยนแปลง ลบ หรื อถ่ายโอนข้อมูลส่ วนบุคคล
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9. สิ ทธิในข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณ
ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้เกี่ยวกับ
ข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ
(ก)

การเข้ าถึง: คุณอาจมีสิทธิ ในการขอเข้าถึงหรื อขอรับสําเนาข้อมูลส่ วนบุคคลที่เราประมวลผลเกี่ยวกับคุณ ที่
เราเก็บรักษาเอาไว้ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลส่ วนบุคคลที่เรามีอยูภ่ ายในการครอบครองหรื อ
การควบคุมของเรา

(ข)

การโอนย้ ายข้ อมูล: คุณอาจมีสิทธิ ขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณในรู ปแบบที่มีการจัดระเบียบ
แล้ว และสามารถอ่ า นได้ใ นรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ส่ ง หรื อ โอนข้อ มู ล ดัง กล่ า วไปยัง ผู ้ค วบคุ ม
ข้อมูลส่ วนบุคคลและหรื อผูป้ ระมวลข้อมูลรายอื่น ในกรณี ที่มีความเป็ นไปได้ทางเทคนิ ค โดยมีเงื่อนไขว่า
การดําเนินการนั้นต้องเป็ นไปตามความยินยอมของคุณหรื อจําเป็ นต่อการปฏิบตั ิตามสัญญา

(ค)

การคั ด ค้ า น: ในบางกรณี คุ ณ อาจมี สิ ท ธิ ค ัด ค้า นวิ ธี ก ารที่ เ ราประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของคุ ณ
ในบางกิจกรรมซึ่งระบุในนโยบายฉบับนี้

(ง)

การลบหรื อทําลายข้ อมูล: คุณอาจมีสิทธิ ขอให้เราดําเนิ นการลบหรื อทําลาย หรื อทําให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล
ของคุ ณ ที่ เ ราประมวลผลเกี่ ย วกับ คุ ณ เป็ นข้อ มู ล ที่ ไ ม่ ส ามารถระบุ ต ัว บุ ค คลที่ เ ป็ นเจ้า ของข้อ มู ล เช่ น
หากข้อมูลนั้นไม่ จาํ เป็ นสํา หรั บวัต ถุ ประสงค์ใ นการประมวลผลข้อมู ลอี กต่ อไป หรื อ คุณยกเลิ กความ
ยินยอมในการรวบรวมหรื อจัดการข้อมูล และในกรณี ที่เราไม่มีเหตุผลทางกฎหมายสําหรับการรวบรวม
หรื อจัดการข้อมูลดังกล่าว หรื อ ข้อมูลส่ วนบุคคลได้รับการจัดการอย่างผิดกฎหมาย

(จ)

การจํ า กั ด : คุ ณ อาจมี สิ ท ธิ จ ํา กัด การประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของคุ ณ หากคุ ณ เชื่ อ ว่ า ข้อ มู ล นั้ น
ไม่ถูกต้อง หรื อการประมวลผลของเราไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรื อเราไม่จาํ เป็ นต้องประมวลผลข้อมูลนั้น
เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดอีกต่อไป

(ฉ)

การแก้ ไขให้ ถูกต้ อง: คุณอาจมีสิทธิ ขอให้มีการดําเนิ นการแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรื อไม่เป็ นปัจจุบนั

(ช)

การถอนความยิ น ยอม: คุ ณ อาจมี สิ ท ธิ ที่ จ ะถอนความยิ น ยอมที่ คุ ณ ได้ใ ห้ แ ก่ เ ราเพื่ อ การประมวลผล
ข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ เว้นแต่มีขอ้ จํากัด เกี่ ยวกับสิ ทธิ ที่จะถอนความยินยอมตามที่ กฎหมายกํา หนด
หรื อมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่คุณ

(ซ)

การยื่ นเรื่ องร้ องเรี ยน: คุณอาจมี สิทธิ ยื่นเรื่ องร้ องเรี ยนไปยังหน่ วยงานที่ มีอาํ นาจในกรณี ที่คุณเชื่ อว่าเรา
ทํา การประมวลผลข้อ มู ลส่ วนบุ ค คลของคุ ณ โดยไม่ ช อบด้ว ยกฎหมายหรื อไม่ ส อดคล้องกับ กฎหมาย
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่บงั คับใช้
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ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เราจะพยายามดําเนิ นการตามคําขอของคุณภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
หรื อระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อาจขยายระยะเวลาดังกล่าวได้อนั เนื่ องมาจากเหตุผล
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิ์ทางกฎหมายโดยเฉพาะหรื อความซับซ้อนของคําขอของคุณ
ในบางสถานการณ์ เราอาจไม่สามารถให้คุณเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลทั้งหมดหรื อบางส่ วนของคุณได้อนั เนื่ องมาจาก
ข้อกําหนดทางกฎหมาย หากเราปฏิเสธคําขอในการเข้าถึงข้อมูลของคุณ เราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธดังกล่าวให้
คุณทราบ
10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้
เราอาจเปลี่ ย นแปลงหรื อ ปรั บ ปรุ ง นโยบายความเป็ นส่ ว นตัว ฉบับ นี้ เป็ นครั้ งคราว เราขอแนะนํา ให้ คุ ณ อ่ า น
นโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ อย่า งละเอี ย ดรอบคอบ และตรวจสอบการเปลี่ ย นแปลงใด ๆ ที่ อาจเกิ ด ขึ้ น
ตามข้อกําหนดของนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ ที่หน้าเว็บไซต์ และ/หรื อแอปพลิเคชัน่ บนอุปกรณ์เคลื่ อ นที่
ของบริ ษทั เป็ นระยะ ๆ โดยเราจะแจ้งเตือนให้คุณทราบ หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ
ต่อคุณ และขอความยินยอมจากคุณอีกครั้งในกรณี ที่จาํ เป็ น และตามที่กฎหมายกําหนด
11. รายละเอียดการติดต่ อเรา
หากคุ ณ มี ค วามประสงค์ที่จะใช้สิ ทธิ ข องคุ ณ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับข้อ มู ลส่ วนบุ ค คลของคุ ณ หรื อหากคุ ณ มี ข ้อ สงสั ย
หรื อ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกับข้อ มู ลส่ วนบุ ค คลของคุ ณ ภายใต้นโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ โปรดติ ด ต่ อ เรา
หรื อเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของเราที่
(ก) บริษัท เอ็กซ์ สปริง แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
•

เลขที่ 59 สิ ริ แคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริ มคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
10110 ประเทศไทย

•

โทร 02-030-3730

(ข) เจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
•

ส่ งจดหมายมาที่: เจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 59 สิ ริ แคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริ มคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
10110

•

อีเมล: dpo@xspringcapital.com
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