
ค ำประกำศเจตนำรมณ์ เข้ำร่วม 
แนวร่วมต่อต้ำนคอร์รัปชันของภำคเอกชนไทย 

บริษัท……………………………………………………………………………….ขอประกาศวา่บริษัทมีความตัง้ใจทีจ่ะเข้า

ร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC) เพื่อร่วมเป็นสว่นหนึง่ของความพยายามในการแก้ไข

ปัญหาการทจุริตคอร์รัปชนัโดยภาคธุรกิจของประเทศไทย 

โดยการประกาศเจตนารมณ์ทีจ่ะเข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC บริษัท …………………………………………………… 

……..……………………ตกลงที่จะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

1. ปฏิบตัิตามเกณฑ์ที่ CAC ก าหนดเพื่อยื่นขอการรับรองจากคณะกรรมการ CAC ภายในกรอบเวลา 18 เดือน นบัตัง้แต่
วนัท่ีประกาศเจตนารมณ์

2. สนบัสนนุการขยายเครือขา่ยธุรกิจสะอาดโดยการเชิญชวนคูค้่า บริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกนั และผู้มีสว่นได้เสยีกบั
บริษัทกลุม่อื่น ๆ ให้มาเข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC

3. สนบัสนนุให้เกิดการปรับปรุงประสทิธิภาพ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสของการรับและให้บริการภาครัฐ และการท าธุรกรรม
ระหวา่งภาครัฐกบัเอกชน

อุดมกำรณ์ของ CAC ตำมเอกสำรแนบท้ำย ถือเป็นสว่นหนึง่ของค าประกาศเจตนารมณ์ฯ นีแ้ละมีผลผกูพนับริษัทท่ีเข้าร่วม

โครงการ CAC ทกุประการ ข้าพเจ้าในฐานะตวัแทนบริษัท ......................……………………………………… 

…..........………… ได้อา่นและเข้าใจข้อความของค าประกาศเจตนารมณ์ฯ ฉบบันี ้รวมถงึเอกสารแนบท้ายทกุฉบบัแล้ว จงึได้

ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั 

ผู้ รับทราบการประกาศเจตนารมณ์: 

แนวร่วมตอ่ต้านคอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย 

ผูป้ระกาศเจตนารมณ์  :   

บริษัท………………………………………… 

โดยประธานกรรมการ หรอื ผูบ้รหิารสงูสดุ 

(ช่ือ-นามสกลุ)................................................ 

(ต าแหนง่)...................................................... 

………………………………………………. 

(ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์)

ประธานคณะกรรมการ CAC  

วนัท่ี : …………………………………………. วนัท่ี :………………..…………………………. 
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หนังสือใหค้วามยนิยอมสาํหร ับสมาชิก ผู้แทนนิตบิุคคลสมาชกิ หร ือผู้เข ้าร ่วมกิจกรรม 
ตามพระราชบญัญัตคิุ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล พ .ศ. 2562 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“สมาคมฯ ”) เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ตามนโยบาย

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลสาํหรบัสมาชิก ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมและผูป้ระสานงาน ทีไดน้าํสง่ใหท่้านพรอ้มหนงัสือใหค้วาม

ยินยอมฉบบันี โดยสมาคมฯ ประสงคที์จะเก็บรวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นในฐานะผูส้มคัรสมาชิก 

ตวัแทนของสามญันิติบคุคลสมาชิก หรอืผูส้มคัรเขา้รว่มกิจกรรม เพอืวตัถปุระสงคป์รากฎตามเอกสารแนบ 

การลงนามในหนังสือใหค้วามยินยอมฉบบันี (“หนังสือให ้ความยินยอม”) นนั เป็นความสมคัรใจของท่านในการ

เลอืกทีจะยินยอมหรอืปฏิเสธทีจะไมใ่หค้วามยินยอมได ้ 

1. ทา่นยินยอมใหส้มาคมฯ ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลทวัไปของท่านตามวตัถปุระสงคใ์นขอ้ 1. ของเอกสารแนบ 

 ยินยอมทงัหมด 

 ยินยอมบางขอ้ (โปรดระบขุอ้ทียินยอม _________________________) 

 ไมใ่หค้วามยินยอม 

2. ทา่นยินยอมใหส้มาคมฯ ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลออ่นไหวของท่านตามวตัถปุระสงคใ์นขอ้ 2. ของเอกสารแนบ 

 ยินยอม 

 ยินยอมบางขอ้ (โปรดระบขุอ้ทียินยอม _________________________) 

 ไมใ่หค้วามยินยอม 

3. ท่านยินยอมใหส้มาคมฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทัวไปของท่านสาํหรบัการประชาสมัพนัธแ์บบตรง (Direct 

Marketing) ตามวตัถปุระสงคใ์นขอ้ 3. ของเอกสารแนบแนบ 

 ยินยอมทงัหมด 

 ยินยอมบางขอ้ (โปรดระบขุอ้ทียินยอม _________________________) 

 ไมใ่หค้วามยินยอม 

โดยเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเมือใดก็

ได ้ตามมาตรา 32(2) แหง่พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 

4. ท่านยินยอมให้สมาคมฯ ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอืนนอกราชอาณาจักรซึงอาจมี

มาตรฐานในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลในระดบัตาํกว่าทีพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 

2562 กาํหนด ทงันี เพือวตัถปุระสงคต์ามทีระบใุนหนงัสอืใหค้วามยินยอมฉบบันี และนโยบายคุม้ครองขอ้มลู

สว่นบุคคลสาํหรบัสมาชิก ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมและผูป้ระสานงาน โดยสมาคมฯ จะจดัใหมี้มาตรการคุม้ครอง

ความปลอดภยัทีจาํเป็น และเหมาะสมสาํหรบัการโอนขอ้มลูสว่นบคุคลนนั ๆ 
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 ยินยอม 

 ไมใ่หค้วามยินยอม 

ท่านอาจเพิกถอนการใหค้วามยินยอมข้างตน้ไดทุ้กเมือ โดยจะเพิกถอนบางวัตถุประสงคเ์ท่านัน หรือจะเพิกถอน

ทงัหมดก็ได ้โดยการติดตอ่สมาคมฯ หรอืเจา้หนา้ทีคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลตามทีระบุในนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่น

บคุคล ดงันี 

สมาคมฯ 

ถงึ: สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
ทีอยู่: อาคาร วตท. อาคาร 2 ชนั 3 เลขที 2/9 หมูที่ 4 (โครงการนอรธ์ปารค์) ถนนวิภาวดีรงัสิต 

แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัส ีกรุงเทพฯ 10210 
เบอรติ์ดตอ่: (66) 2955 1155 
อีเมล: iod-pdpa@thai-iod.com 

เจา้หนา้ทีคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

ถงึ: คณุนิสา จิระพงษว์นิช 
ทีอยู่: อาคาร วตท. อาคาร 2 ชนั 3 เลขที 2/9 หมูที่ 4 (โครงการนอรธ์ปารค์) ถนนวิภาวดีรงัสิต 

แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัส ีกรุงเทพฯ 10210 
เบอรติ์ดตอ่: (66) 2955 1155 ตอ่ 100 
อีเมล: dpo@thai-iod.com 

ในกรณีทีการเพิกถอนความยินยอมสง่ผลกระทบต่อท่านในเรอืงใด สมาคมฯ จะแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลทราบ

ถงึผลกระทบจากการถอนความยินยอมนนั โดยหากท่านเพิกถอนความยินยอมในภายหลงั การเพิกถอนดงักลา่วย่อม

ไมส่ง่ผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลทีเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลไดใ้หค้วามยินยอมไป

แลว้โดยชอบ 

(ลงนาม)      เจา้ของขอ้มลู  

(        ) 

(สมาชิก / ผูแ้ทนนิติบคุคลสมาชิก / ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม) 

วนัที ___________       
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เอกสารแนบชแีจงวัตถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวม ใช ้หร ือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ของสมาคมฯ  
1. วัตถุประสงคใ์นการประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคลทวัไป 

(1) เพือการจดัทาํและเปิดเผยทาํเนียบกรรมการอาชีพบนเว็บไซตข์องสมาคมฯ เป็นขอ้มลูสาธารณะ และ

ระบบ IOD Director Search รวมถงึเปิดเผยตอ่ผูที้สนใจติดตอ่กรรมการอาชีพ (สาํหรบักรณีสมคัรเป็น

กรรมการอาชีพ) 

(2) เพือรบัรองสถานะความเป็นสมาชิก และ/หรือ ประวติัการเขา้รว่มกิจกรรมของท่านตอ่บุคคลภายนอก 

เชน่ ผูป้ระสานงาน หรอืผูที้เกียวขอ้งกบัทา่น หรอืหนว่ยงานหรอืองคก์รทีทา่นเกียวขอ้ง 

(3) เพือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านในฐานะทีเขา้รว่มกิจกรรมใหแ้ก่ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมผูอื้น และ/หรือ 

วิทยากร สาํหรบัการเขา้รว่มกิจกรรมนนั ๆ เพือเป็นขอ้มลูใหท้ราบในการดาํเนินกิจกรรม 

(4) เพือส่งหรือโอนใหแ้ก่ผูใ้หก้ารสนบัสนุนต่อสมาคมฯ เป็นขอ้มลูเกียวกับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทีไดร้บัการ

สนบัสนนุนนั ๆ และการเบิกทนุสนบัสนนุ 

(5) เพือการจัดทาํทะเบียนสมาชิกบนแอปพลิเคชันของสมาคมฯ สาํหรบัรายละเอียดของท่านในฐานะ

สมาชิกหรอืผูแ้ทนนิติบคุคลสมาชิก 

2. วัตถุประสงคใ์นการประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคลอ่อนไหว 

(1) เพือประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลอ่อนไหวสาํหรบัการจดักิจกรรมใด ๆ ของสมาคมฯ เพืออาํนวยความ

สะดวกใหแ้ก่ทา่น เชน่ การจดัเตรยีมอาหารใหเ้หมาะสมกบัสขุภาพของทา่น 

(2) เพอืพิจารณาคณุสมบติัของทา่นในสถานะสมาชิก ตามขอ้บงัคบัของสมาคมฯ 

(3) เพือพิจารณาสรรหาบุคคลทีเหมาะสมของท่านในฐานะสมาชิก ในการเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
สมาคมฯ อนัมีคณุสมบตัิตามขอ้บงัคบัสมาคมฯ หรือกรรมการชุดอืน ๆ รวมถึงการร่วมงานอืนใดกับ
สมาคมฯ เช่น การเขา้รว่มในฐานะวิทยากร และทีปรกึษา  

3. วัตถุประสงคใ์นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทวัไปเพอืวัตถุประสงคเ์กียวกับการประชาสัมพ ันธ ์

แบบตรง (Direct Marketing) 
เพอืประชาสมัพนัธแ์บบตรง (Direct Marketing) นาํเสนอขา่วสารหรอืกิจกรรม
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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

สาํหรับสมาชิก ผู้เข้าร่วมกจิกรรม และผู้ประสานงาน 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (“สมาคมฯ”) คาํนึงถึงความเป็นส่วนตวัของท่าน และมุ่งมนัทจีะดแูลความ

ปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบคุคลของท่าน รวมถึงจะเก็บ รวบรวม ใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามนโยบาย

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับสมาชิกฉบับนี (“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึงเป็นไปตาม

พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 

นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลฉบบันีจะใชใ้นการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านในฐานะ 

(1) สมาชิกซงึเป็นบุคคลธรรมดา (“สมาชิก”) และสมาชิกซงึเป็นตวัแทนของสามญันิติบุคคลสมาชิก (“ผู้แทนนิติ

บุคคลสมาชิก”)  

(2) ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมหลกัสตูร สมัมนา การประชมุ โครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ทีจดัขึนโดยสมาคมฯ (“กิจกรรม”) 

(“ผู้เข้าร่วมกิจกรรม”)   

(3) ผู้รับมอบอาํนาจของบุคคลในข้อ (1) และ (2) ในการเข้าร่วมกิจกรรมแทน หรือการดาํเนินการอืนใดในนาม

บคุคลดงักล่าว และผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมหรือดาํเนินการอืนใดในนามนิติบุคคล (“ผู้แทน”)  

(4) ผูป้ระสานงานของบุคคลดังกล่าวขา้งตน้ รวมถึงเลขากรรมการ หรือเลขานุการบริษัท (Company Secretary) 

(“ผู้ประสานงาน”) 

(5) บุคคลอา้งอิงของผูส้มัครเป็นกรรมการอาชีพในทาํเนียบ (IOD Chartered Director) ซึงผูส้มัครไดใ้หช้่องทาง

การติดต่อไว ้(“บุคคลอ้างอิง”) 

(โดยขอ้ (3) – (5) จะเรียกรวมกนัว่า “ผู้ทเีกียวข้อง”) 

1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง หมายถึงขอ้มลูใด ๆ ทีเกียวโยงกบับคุคลใดบคุคลหนึง ซงึสามารถระบตุวัตนของ

บุคคลนนัได ้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม โดยไม่รวมถึงขอ้มลูของบุคคลซึงเสียชีวิตแลว้ หรือขอ้มูลส่วนบคุคลอืน

ใดทีกาํหนดโดย พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

1.1. หากท่านเป็นสมาชิก หรือผู้แทนนิติบุคคลสมาชิก สมาคมฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลท่าน

ประกอบไปดว้ย  

ลาํดับ 
ประเภทของข้อมูลส่วน

บุคคล 
รายละเอียด 

1.  “ข้อมูลทรีะบุตัวตนได้” (ก) ชือ นามสกลุ ชือเล่น (ช) ชือบริษัท หรือองคก์รทีทาํงาน 
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ลาํดับ 
ประเภทของข้อมูลส่วน

บุคคล 
รายละเอียด 

(ข) รูปภาพ บนัทึกวิดีโอ  

(ค) เลขประจาํตวัประชาชน) 

(ง) เลขหนงัสือเดินทาง ) 

(จ) วนัเกิด  

(ฉ) อาชีพ และการดาํรง

ตาํแหน่ง และชือบรษิัท

นายจา้ง 

(ซ) อายุ 

(ฌ) สญัชาติ  

(ญ) เพศ 

(ฎ) ขอ้มลูทีแสดงถึงความไม่มี

คณุลกัษณะ ประสทิธิภาพ 

หรือศกัยภาพ เช่น การเป็น

บคุคลลม้ละลาย 

2.  “ข้อมลูส่วนบุคคล

อ่อนไหว” 

(ก) คณุสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มทีเป็นขอ้มลูสว่นบุคคลอ่อนไหว 

เช่น ขอ้มลูเกียวกับประวติัการกระทาํผิดกฎหมาย การเป็นคนไร ้

ความสามารถ หรือเสมือนไรค้วามสามารถ การเป็นโรคอนัพงึ

รงัเกียจ 

(ข) อาหารทแีพ ้

3.  “ข้อมูลติดต่อ” (ก) ทีอยูปั่จจุบนั  

(ข) ทีอยู่บรษิัท 

(ค) อีเมล 

(ง) หมายเลขโทรศพัท ์ 

(จ) หมายเลขโทรสาร 

(ฉ) Social Application เช่น 

Facebook  

4.  “ข้อมูลทางการเงิน”  (ก) ธนาคาร/สาขา เลขทีบญัชีธนาคาร และประเภทบญัช ี

(ข) รายละเอียดบตัรเครดิต หรือบตัรเดบิต 

5.  “ข้อมลูสมาชิก” (ก) เลขรหสัสมาชิก 

(ข) ประเภทสมาชิก 

(ค) ผลประโยชนส์มาชิก 

(ง) ประวตัิการทาํธุรกรรมการเงนิเพือเขา้รว่มกิจกรรม 

(จ) วนัทีเรมิตน้และสนิสดุความเป็นสมาชิก 

(ฉ) อายกุารเป็นสมาชิก 

6.  “ข้อมูลด้านคุณวุฒิ” 

 

(ก) ประวตัิการเขา้รว่มกิจกรรม 

(ข) ประสบการณก์ารทาํงาน  

(ค) ทกัษะ ความเชียวชาญ ความถนดั 

(ง) ผลงาน/รางวลัเกียรติคณุ 
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ลาํดับ 
ประเภทของข้อมูลส่วน

บุคคล 
รายละเอียด 

7.  “ข้อมลูด้านความชอบ

และความสนใจ” 

(ก) กีฬาหรือกิจกรรมทสีนใจ  

(ข) อาหารทชีอบหรือไม่ชอบ 

8.  “ข้อมูลสารสนเทศ” (ก) ขอ้มลูการใชง้าน และการเขา้ถึงระบบสารสนเทศ (Logfiles) 

(ข) เลขทีอยู่ไอพี (IP Address) 

(ค) คกุกี (Cookie) 

1.2. หากท่านเป็นผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม สมาคมฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลท่านประกอบไปดว้ย 

ลาํดับ 
ประเภทของข้อมูลส่วน

บุคคล 
รายละเอียด 

1.  “ข้อมูลทรีะบุตัวตนได้” (ก) ชือ นามสกลุ ชือเล่น 

(ข) รูปภาพ บนัทึกวิดีโอ  

(ค) เลขประจาํตวัประชาชน 

(ง) เลขหนงัสือเดินทาง 

(จ) วนัเกิด  

(ฉ) อาชีพ และการดาํรง

ตาํแหน่ง และชือบริษัท

นายจา้ง 

(ช) ชือบรษิัท หรือองคก์รทีทาํงาน 

(ซ) อายุ 

(ฌ) สญัชาติ  

(ญ) เพศ 

 

2.  “ข้อมลูส่วนบุคคล

อ่อนไหว” 

อาหารทีแพ ้

3.  “ข้อมูลติดต่อ” (ก) ทีอยูปั่จจุบนั  

(ข) ทีอยู่ทีทาํงาน 

(ค) อีเมล 

(ง) หมายเลขโทรศพัท ์ 

(จ) หมายเลขโทรสาร 

(ฉ) Social Application เช่น 

Facebook 

4.  “ข้อมูลทางการเงิน”  (ก) ธนาคาร/สาขา เลขทีบญัชีธนาคาร และประเภทบญัช ี

(ข) รายละเอียดบตัรเครดิต หรือบตัรเดบิต 

5.  “ข้อมูลด้านคุณวุฒิ” 

 

(ก) ประวตัิการเขา้รว่มกิจกรรม 

(ข) ประสบการณก์ารทาํงาน  

(ค) ทกัษะ ความเชียวชาญ ความถนดั 

(ง) ผลงาน/รางวลัเกียรติคณุ 
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ลาํดับ 
ประเภทของข้อมูลส่วน

บุคคล 
รายละเอียด 

6.  “ข้อมลูด้านความชอบ

และความสนใจ” 

(ก) กีฬาหรือกิจกรรมทสีนใจ  

(ข) อาหารทชีอบหรือไม่ชอบ 

7.  “ข้อมูลสารสนเทศ” (ก) ขอ้มลูการใชง้าน และการเขา้ถึงระบบสารสนเทศ (Log files) 

(ข) เลขทีอยู่ไอพี (IP Address) 

(ค) คกุกี (Cookie) 

1.3. หากท่านเป็นผูแ้ทน ผู้ประสานงาน หรือบุคคลอา้งอิง สมาคมฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่าน

ประกอบไปดว้ย  

ลาํดับ 
ประเภทของข้อมูลส่วน

บุคคล 
รายละเอียด 

1.  “ข้อมูลทรีะบุตัวตนได้” (ก) ชือ นามสกลุ ชือเล่น 

(ข) รูปภาพ บนัทึกวิดีโอ  

(ค) เลขประจาํตวัประชาชน 

(ง) เลขหนงัสือเดินทาง 

(จ) อาชีพ และการดาํรง

ตาํแหน่ง 

(ฉ) ชือบรษิัท หรือองคก์รทีทาํงาน 

(ช) เพศ 

2.  “ข้อมูลติดต่อ” (ก) ทีอยูปั่จจุบนั  

(ข) ทีอยู่ทีทาํงาน 

(ค) อีเมล 

(ง) หมายเลขโทรศพัท ์ 

3.  “ข้อมูลสมาชิก” 
(สาํหรบับุคคลอา้งองิ) 

(ก) เลขรหสัสมาชิก 

(ข) ประเภทสมาชิก 

(ค) ผลประโยชนส์มาชิก 

(ง) ประวตัิการทาํธุรกรรมการเงนิเพือเขา้รว่มกจิกรรม 

วนัทีเรมิตน้และสนิสดุความเป็นสมาชิก 

4.  “ข้อมลูด้านความชอบ

และความสนใจ” 

(ก) กีฬาหรือกิจกรรมทสีนใจ  

(ข) อาหารทชีอบหรือไม่ชอบ 
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หากท่านมีความประสงคท์ีจะร่วมทาํงาน หรือดาํเนินกิจกรรมใด ๆ กับสมาคมฯ สมาคมฯ มีความจาํเป็นที

จะตอ้งรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ทังนี หากท่านไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลแก่สมาคมฯ สมาคมฯ อาจไม่

สามารถคดัเลือก ประเมิน เขา้ลงนามในสญัญากับท่าน และ/หรือ ดาํเนินการใด ๆ ตามทีท่านรอ้งขอ หรือตาม

หนา้ทีในสญัญา รวมทงัไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดในกฎหมายทีสมาคมฯ ตอ้งปฏิบตัิตาม 

หากว่าท่านใหข้้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอืนแก่สมาคมฯ ท่านยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวไดพิ้จารณานโยบาย

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลฉบบันีแลว้ และบุคคลดงักล่าวไดใ้หค้วามยินยอมในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล

ของตนตามนโยบายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี โดยท่านตอ้งนาํส่งหนังสือยินยอมของบุคคลดังกล่าว

ใหแ้ก่สมาคมฯ ตามทีสมาคมฯ อาจรอ้งขอ 

สาํหรับข้อมูลส่วนบุคคลทีไดเ้ก็บรวบรวมไวก้่อนวันที  มิถุนายน  สมาคมฯ จะดาํเนินการกับข้อมูล       

สว่นบุคคลดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามทีพ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกาํหนดไว ้ทงันี หากท่านไม่ประสงคท์ีจะให้

สมาคมฯ เก็บรวมรวม และใชข้อ้มลูสว่นบคุคลดงักล่าวต่อไป ท่านสามารถขอถอนความยินยอมของท่านเมือใด

ก็ได ้โดยติดต่อสมาคมฯ หรือเจา้หนา้ทีคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลตามรายละเอยีดในขอ้ . 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลสว่นบุคคล 

สมาคมฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรงหรือช่องทางอืน ซึงรวมถึงช่องทาง

ดงัต่อไปน ี

2.1. ใบสมัคร แบบฟอรม์ลงทะเบียน และ/หรือ เอกสารอืนใด: เช่น ใบสมัครสมาชิกหรือกรรมการ

อาชีพและแบบแถลงคุณสมบตัิของกรรมการผูส้มคัร แบบฟอรม์ต่ออายุสมาชิก เอกสารแบบประเมิน 

71 ขอ้และเอกสารแสดงเจตนารมณ ์ใบสมคัรหรือแบบฟอรม์ลงทะเบียนเขา้ร่วมกิจกรรม แบบตอบรบั

การสนับสนุนใด ๆ สาํหรับโครงการของสมาคมฯ แบบฟอรม์การสงัจัดทาํและสงัซือสินคา้ใด ๆ ต่อ

สมาคมฯ ทงันี อาจเป็นทงัในรูปแบบเอกสารหรือสมาคมฯ ไดร้บัผ่านช่องทาง Online เช่น เว็บไซตห์รือ

แอปพลิเคชนัของสมาคมฯ และอเีมล  

2.2. การติดต่อสือสารใดๆ: ช่องทางนีรวมถึงการสัมภาษณ์ การติดต่อสือสารใด ๆ กับสมาคมฯ ทัง 

ต่อหน้า ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางสมาคมฯ หรือผ่านโทรศัพท์ อีเมล โทรสาร ไปรษณีย์ 

โซเชียลมีเดีย เป็นตน้ รวมถึงขอ้มลูใด ๆ ทีท่านอาจติดต่อผ่านเว็บไซตห์รือแอปพลิเคชนัของสมาคมฯ 

หรือทีสมาคมฯ เป็นผูค้วบคมุ 

2.3. ผู้ประสานงาน: สมาคมฯ อาจเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจากผูป้ระสานงาน หรือผูต้ิดต่อของท่าน  
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2.4. หน่วยงานหรือองค์กรอืน: เช่น สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์ตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงบริษัททีไดร้บัการ

รบัรองซงึมีการประชาสมัพนัธโ์ครงการใหก้ับสมาคมฯ 

2.5. คณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิก: รวมถึงคณะกรรมการชดุอืนๆ หรือสมาชิกรายอืน ซงึไดมี้การ

เสนอชือของท่านในการพิจารณาคณุสมบตัิของสมาชิก หรือพิจารณาสรรห 

2.6. แหล่งข้อมูลสาธารณะ: ช่องทางนีรวมถึงเว็บไซตส์าธารณะ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทจดทะเบียน  

หน่วยงานของรฐั หน่วยงานกาํกบัดแูล ทาํเนียบสาธารณะ (Directory) หรือโซเชียลมีเดีย 

3. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

3.1. สมาคมฯ จะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าทีจาํเป็นเพือใหบ้รรลวุตัถุประสงค์

ตามนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบันี ทงันี ไม่เกินระยะเวลาตามทีระบุไวด้า้นล่าง อย่างไรก็

ตาม สมาคมฯ อาจเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตราบเท่าที (ก) พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล และ/หรือกฎหมายอืนทีเกียวข้องจะอนุญาต (ข) ท่านและสมาคมฯ ยังคงมีนิติสัมพันธ์

ระหว่างกัน (ค) สมาคมฯ มีหนา้ทีตามกฎหมายในการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคล (ง) ท่านไดใ้หค้วาม

ยินยอมแก่สมาคมฯ และ (จ) มีความจาํเป็นเพือบรรลุวัตถุประสงคใ์นการประมวลผลตามนโยบาย

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลนี 

ลาํดับ เจ้าของข้อมลูส่วน

บุคคล 

ระยะเวลาการเก็บรักษา 

ข้อมูลสมาชิก/ข้อมูลด้านคุณวุฒิ ข้อมูลอืน 

1.  สมาชิก  

ผูแ้ทนนิติบุคคลสมาชิก  

ไม่เกินกว่าระยะเวลาการปฏิบตัิงาน

ของสมาคมฯ 
ไม่เกิน 10 ปี นบัแต่ความเป็น

สมาชิกสินสดุ 

2.  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
ไม่เกินกว่าระยะเวลาการปฏิบตัิงาน

ของสมาคมฯ 
ไม่เกิน 10 ปี นบัแต่การเขา้ร่วม

กิจกรรมครงัสดุทา้ย 

3.  ผูท้ีเกียวขอ้ง 
ไม่เกินกว่าระยะเวลาการปฏิบตัิงาน

ของสมาคมฯ 

ไม่เกิน 10 ปีนบัแต่นิติสมัพนัธ์

ระหว่างสมาชิก ผูแ้ทนนิติบคุคล

สมาชิก หรือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

(แลว้แต่กรณี) สินสดุลง 

4. วัตถุประสงคใ์นการประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล 

ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านจะถกูเก็บ ใชแ้ละเปิดเผยเพือวตัถปุระสงคต์ามทีระบไุวด้า้นลา่ง หรือทีท่านไดใ้หค้วาม

ยินยอมไว ้หรือที พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล และ/หรือกฎหมายอืนทเีกียวขอ้งกาํหนด 
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1.  เพือดาํเนินการเกียวกับสมาชิก เช่น 

(ก) รบัสมคัรสมาชิก 

(ข) ชาํระค่าสมคัรสมาชิก  

(ค) จดัทาํทะเบียนขอ้มลูสมาชิกและ

กรรมการสมาชิก  

(ง) จดัทาํและสง่บตัรสมาชิก 

(จ) จดัทาํประวตัิการเขา้รว่มกิจกรรม 

(ฉ) ดแูลสถานะและการเปลียนแปลงสถานะ

สมาชิก  

(ช) การต่ออายหุรือยกเลิกการเป็นสมาชิก 

(ซ) เพือการติดต่อประสานงานสาํหรบัการ

ดาํเนินการทจีาํเป็น 

 

สมาชิก 

(ก) ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

(ข) ขอ้มลูติดต่อ 

(ค) ขอ้มลูทางการเงิน 

(ง) ขอ้มลูสมาชิก 

(จ) ขอ้มลูดา้นคณุวฒิุ 

(ฉ) ขอ้มลูดา้นความชอบ

และความสนใจ  

สญัญา 
 

ผูถ้กูอา้งองิ 

(ก) ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

(ข) ขอ้มลูสมาชิก 

(ก) ประโยชนโ์ดย

ชอบดว้ย

กฎหมาย 

(ข) ความยินยอม 

 

2.  เพือดาํเนินการเกียวกับสามญันิติบคุคล

สมาชิก เช่น 

(ก) รบัสมคัรสามญันิติบคุคลสมาชิก 

(ข) ชาํระค่าสมคัรสามญันิติบคุคลสมาชิก  

(ค) จดัทาํทะเบียนฐานขอ้มลู 

(ง) จดัทาํและสง่บตัรสาํหรบัการสมคัร

สมาชิก 

(จ) จดัทาํประวตัิการเขา้รว่มกิจกรรม 

(ฉ) ดแูลสถานะและการเปลียนแปลงสถานะ

สามญันิติบคุคลสมาชิก  

(ช) การต่ออายหุรือยกเลิกการเป็นนิติบคุคล

สมาชิก 

(ซ) การเปลียนตวัผูแ้ทนนิติบคุคลสมาชิก 

ผูแ้ทนนิติบุคคลสมาชิก 
(ก) ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

(ข) ขอ้มลูติดต่อ 

(ค) ขอ้มลูสมาชิก 

(ง) ขอ้มลูดา้นคณุวฒิุ 

(จ) ขอ้มลูดา้นความชอบ

และความสนใจ  

ประโยชนโ์ดยชอบ

ดว้ยกฎหมาย 
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(ฌ) เพือการติดต่อประสานงานสาํหรบัการ

ดาํเนินการทจีาํเป็น 

3.  การดาํเนินการเกียวกับการรบัรองบรษัิทใน

โครงการ Collective Action Coalition 

Against Corruption (CAC) และการ

ประกาศเจตนารมณ ์(Declaration) ตลอดจน

ขนัตอนทเีกียวขอ้ง เช่น 

(ก) การติดต่อเพอืประสานงานหรอืสอบถาม

ขอ้มลูเพิมเติม 

(ข) การต่ออายุ 

ผูแ้ทนนิติบุคคลสมาชิก/

ผูแ้ทน 

(ก) ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

(ข) ขอ้มลูติดต่อ 

ประโยชนโ์ดยชอบ

ดว้ยกฎหมาย 

4.  เพือเขา้ทาํสญัญา หรือก่อนิติสมัพนัธใ์ด ๆ กบั

นิติบคุคลสมาชิกหรือนิตบิคุคลอืน เช่น การ

สงัซือสินคา้ ตลอดจนการติดตอ่ประสานงาน 

การออกใบแจง้หนี และการรบัชาํระเงิน 

สมาชิก/ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

(ก) ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

(ข) ขอ้มลูติดต่อ 

สญัญา 

ผูแ้ทนนิติบุคคลสมาชิก/

ผูแ้ทน 

(ก) ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

(ข) ขอ้มลูติดต่อ 

ประโยชนโ์ดยชอบ

ดว้ยกฎหมาย 

5.  เพือการจดัทาํและเปิดเผยทาํเนียบกรรมการ

อาชีพบนเว็บไซตข์องสมาคมฯ เป็นขอ้มลู

สาธารณะ และบนระบบ IOD Director 

Search รวมถึงเปิดเผยต่อผูท้ีสนใจติดต่อ

กรรมการอาชีพ 

สมาชิก 

(ก) ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

(ข) ขอ้มลูติดต่อ 

(ค) ขอ้มลูดา้นคณุวฒิุ 

(ก) ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

(ข) ความ

ยินยอม 
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6.  เพือการจดักิจกรรมใหแ้ก่สมาชกิและ

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม เช่น 

(ก) รบัสมคัรผูส้นใจเขา้รว่มกิจกรรม เช่น 

การสนบัสนนุขอ้มลูโครงการ CGR 

ประจาํปี การเขา้รบัการอบรมหลกัสตูร 

DCP  

(ข) จดัทาํทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

(ค) การชาํระเงินและตรวจสอบสถานะ     

การชาํระเงิน 

(ง) การจดัทาํและจดัสง่หลกัฐานการ     

ชาํระเงิน 

(จ) เพือการติดต่อประสานงานสาํหรบั     

การดาํเนินการทจีาํเป็นสาํหรบักิจกรรม

นนั ๆ  

(ฉ) การอาํนวยความสะดวก เช่น การจดัทาํ

ปา้ยชอื การจดัเตรียมอาหารทีเหมาะสม

ต่อสขุภาพ การจองตวัเครอืงบินและที

พกั 

สมาชิก 

(ก) ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

(ข) ขอ้มลูติดต่อ 

(ค) ขอ้มลูทางการเงิน 

(ง) ขอ้มลูสมาชิก 

(จ) ขอ้มลูดา้นคณุวฒิุ 

(ฉ) ขอ้มลูดา้นความชอบ

และความสนใจ  

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
(ก) ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

(ข) ขอ้มลูติดต่อ 

(ค) ขอ้มลูทางการเงิน 

(ง) ขอ้มลูดา้นคณุวฒิุ 

(จ) ขอ้มลูดา้นความชอบ

และความสนใจ  

สญัญา 

 

สมาชิก 

ขอ้มลูสว่นบุคคลอ่อนไหว 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

ขอ้มลูสว่นบุคคลอ่อนไหว 

ความยินยอม 
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7.  เพือการจดักิจกรรมสาํหรบัผูเ้ขา้รว่มในฐานะ

ผูแ้ทน สาํหรบัการตอ้นรบัและรบัรองการเขา้

กิจกรรม เช่น งานประกาศผล CGR การ

บรรยายเพอืใหค้วามรู ้การจดัการประชมุ

ประจาํปี (CAC Award) ตลอดจนขนัตอนที

จาํเป็น เช่น 

(ก) การตรวจสอบสถานะการชาํระเงิน  

(ข) การจดัทาํและจดัสง่หลกัฐานการ 

ชาํระเงิน 

(ค) จดัทาํทะเบียนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 

(ง) เพือการติดต่อประสานงานสาํหรบั     

การดาํเนินการทจีาํเป็นสาํหรบักิจกรรม

นนั ๆ 

(จ) การอาํนวยความสะดวก เช่น 

การจดัทาํปา้ยชอื การจดัเตรียมอาหาร 

การจองตวัเครอืงบินและทีพกั  

ผูแ้ทนนิติบุคคลสมาชิก/

ผูแ้ทน 

(ก) ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

(ข) ขอ้มลูติดต่อ 

 

 

ประโยชนโ์ดยชอบ

ดว้ยกฎหมาย 

 

8.  เพือการยืนยนัตวับุคคลสาํหรบัการเขา้รว่ม

กิจกรรมกบัสมาคมฯ 

สมาชิก/ผูแ้ทนนิติบคุคล

สมาชิก/ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม/

ผูแ้ทน 
(ก) ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

(ข) ขอ้มลูติดต่อ 

ประโยชนโ์ดยชอบ

ดว้ยกฎหมาย 

 

9.  เพือจดัทาํและสง่หนงัสือเชิญประชมุใหญ่

สามญั (Annual General Meeting) และการ

จดัทาํรายงานประจาํปี 

สมาชิก/ผูแ้ทนนิติบคุคล

สมาชิก 

(ก) ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

(ข) ขอ้มลูติดต่อ 

การปฏิบตัิตาม

กฎหมาย 
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10.  เพือรบัรองสถานะความเป็นสมาชิก และ/หรือ 

ประวตัิการเขา้รว่มกิจกรรมของท่านต่อ

บคุคลภายนอก เช่น ผูป้ระสานงาน หรือผูท้ี

เกียวขอ้งกบัท่าน หรือหน่วยงานหรือองคก์รที

ท่านเกียวขอ้ง 

สมาชิก/ผูแ้ทนนิติบคุคล

สมาชิก 

(ก) ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

(ข) ขอ้มลูสมาชิก 

(ค) ขอ้มลูดา้นคณุวฒิุ 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

(ก) ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

(ข) ขอ้มลูดา้นคณุวฒิุ 

ผูแ้ทน 

ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

ความยินยอม 

11.  เพอืพจิารณาคุณสมบตัขิองสมาชกิตาม

ขอ้บงัคบัสมาคมฯ 

สมาชิก/ผูแ้ทนนิติบคุคล

สมาชิก 

(ก) ขอ้มลูระบุตวัตนได ้

(ข) ขอ้มลูติดต่อ 

(ค) ขอ้มลูดา้นคณุวฒิุ 

ประโยชนโ์ดยชอบ

ดว้ยกฎหมาย 

 

สมาชิก/ผูแ้ทนนิติบคุคล

สมาชิก 

ขอ้มลูสว่นบุคคลอ่อนไหว 

ความยินยอม 

12.  เพือพิจารณาสรรหาบคุคลทีเหมาะสมในการ

เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการสมาคมฯ อนัมี

คณุสมบติัตามขอ้บงัคบัของสมาคมณ หรือ

กรรมการชดุอืน ๆ รวมถึงการรว่มงานอืนใด

กบัสมาคมฯ เช่น วิทยากร และทีปรกึษา และ

ติดต่อบุคคลนนั ๆ เพือดาํเนินการใด ๆ 

เกียวกับกระบวนการสรรหาพิจารณา 

สมาชิก/ผูแ้ทนนิติบคุคล

สมาชิก 

(ก) ขอ้มลูระบุตวัตนได ้

(ข) ขอ้มลูติดต่อ 

(ค) ขอ้มลูดา้นคณุวฒิุ 

ประโยชนโ์ดยชอบ

ดว้ยกฎหมาย 

สมาชิก/ผูแ้ทนนิติบคุคล

สมาชิก 

ขอ้มลูสว่นบุคคลอ่อนไหว 

ความยินยอม 
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13.  เพือเปิดเผยขอ้มลูของผูท้ีเขา้รว่มกิจกรรม

ใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมผูอื้น และ/หรือ 

วิทยากรสาํหรบักิจกรรมนนัๆ เพอืเป็นขอ้มลู

ใหท้ราบในการดาํเนินกิจกรรม 

สมาชิก/ผูแ้ทนนิติบคุคล

สมาชิก/ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม/

ผูแ้ทน 

(ก) ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

(ข) ขอ้มลูติดต่อ 

ความยินยอม 

14.  เพือเก็บขอ้มลูผูป้ระสานงานในการสมคัร

สมาชิกหรือสมคัรเขา้รว่มการอบรมหลกัสตูร 

และเขา้รว่มกิจกรรม 

ผูป้ระสานงาน 

(ก) ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

(ข) ขอ้มลูติดต่อ 

(ค) ขอ้มลูดา้นความชอบ

และความสนใจ 

(ก) ประโยชนโ์ดย

ชอบดว้ย

กฎหมาย 

(ข) ความยินยอม 

 

15.  เพือการติดต่อประสานงานกบัผูป้ระสานงาน 

เพือสอบถามขอ้มลูเพิมเติมเกียวกับสมาชิก 

ผูแ้ทนนิติบุคคลสมาชิก ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 

ผูแ้ทน หรือบุคคลอืนใดทีผูป้ระสานงานเป็น    

ผูท้ีเกียวขอ้งในนิติสมัพนัธน์นั ๆ รวมถึงชีแจง

ขอ้มลูเกียวกับกิจกรรม 

ผูป้ระสานงาน 

(ก) ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

(ข) ขอ้มลูติดต่อ 

(ก) ประโยชนโ์ดย

ชอบดว้ย

กฎหมาย 

(ข) ความยินยอม 

16.  เพือเก็บขอ้มลูและยืนยนัสถานะความเป็น

สมาชิก หรือประวติัการเขา้ร่วมกิจกรรมของ

ท่านตลอดการปฏิบตัิงานของสมาคมฯ  

สมาชิก/ผูแ้ทนนิติบคุคล 

ขอ้มลูสมาชิก 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

ขอ้มลูดา้นคณุวฒิุ 

ผูป้ระสานงาน 

ขอ้มลูสมาชิก 

ประโยชนโ์ดยชอบ

ดว้ยกฎหมาย 

17.  เพือสง่หรือโอนใหแ้ก่ผูใ้หก้ารสนบัสนนุต่อ

สมาคมฯ เป็นขอ้มลูและการเบิกทุนสนบัสนนุ

เกียวกับขอ้มลูผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมทีไดร้บัการ

สนบัสนนุ เชน่  

(ก) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ผูส้นบัสนนุโครงการ CGR  

สมาชิก/ผูแ้ทนนิติบคุคล

สมาชิก/ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม/

ผูแ้ทน 

(ก) ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

(ข) ขอ้มลูติดต่อ 

 

ความยินยอม 
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(ข) สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ผูส้นบัสนนุโครงการ ASEAN CG 

Scorecard 

18.  เพือประชาสมัพนัธแ์บบตรง (Direct 

Marketing) นาํเสนอข่าวสารหรือกิจกรรมที

อาจตรงกบัความสนใจของท่าน  

  

สมาชิก/ผูแ้ทนนิติบคุคล

สมาชิก 

(ก) ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

(ข) ขอ้มลูติดต่อ 

(ค) ขอ้มลูสมาชิก 

(ง) ขอ้มลูดา้นคณุวฒิุ 

(จ) ขอ้มลูดา้นความชอบ

และความสนใจ 

(ฉ) ขอ้มลูสารสนเทศ 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
(ก) ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

(ข) ขอ้มลูติดต่อ 

(ค) ขอ้มลูดา้นคณุวฒิุ 

(ง) ขอ้มลูดา้นความชอบ

และความสนใจ 

(จ) ขอ้มลูสารสนเทศ 

ผูแ้ทน/ผูป้ระสานงาน 

(ก) ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

(ข) ขอ้มลูติดต่อ 

ความยินยอม 

19.  เพือประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลสาํหรบัการ

วิจยัตลาด (Marketing Research) เพือพฒันา

กิจกรรมของสมาคมฯ 

สมาชิก/ผูแ้ทนนิติบคุคล

สมาชิก  

(ก) ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

(ข) ขอ้มลูสมาชิก 

(ค) ขอ้มลูดา้นคณุวฒิุ 

ประโยชนโ์ดยชอบ

ดว้ยกฎหมาย 
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(ง) ขอ้มลูดา้นความชอบ

และความสนใจ 

(จ) ขอ้มลูสารสนเทศ 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
(ก) ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

(ข) ขอ้มลูดา้นคณุวฒิุ 

(ค) ขอ้มลูดา้นความชอบ

และความสนใจ 

(ง) ขอ้มลูสารสนเทศ 

ผูแ้ทน/ผูป้ระสานงาน 

(ก) ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

(ข) ขอ้มลูติดต่อ 

20.  เพือเผยแพรบ่นัทึกภาพบรรยากาศและ

บนัทกึภาพเคลือนไหวของกิจกรรมสมาคมฯ 

ประกอบการประชาสมัพนัธก์ิจกรรม ผ่าน

เว็บไซตห์รือโซเชียลมีเดียของสมาคมฯ หรือที

สมาคมฯ เป็นผูค้วบคมุ ทีไม่ใช ่targeted 

advertisement 

สมาชิก/ผูแ้ทนนิติบคุคล

สมาชิก/ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม/

ผูแ้ทน 

ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

ประโยชนโ์ดยชอบ

ดว้ยกฎหมาย 

21.  เพือการประสานงานและดาํเนนิการภายใน

สมาคมฯ ใหเ้ป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ดงันี 

(ก) เพือการตรวจสอบภายในของสมาคมฯ 

(ข) เพือการปรกึษากบัทีปรกึษาดา้น

กฎหมาย บญัชี ภาษีในประเด็นที

เกียวขอ้ง 

 

สมาชิก/ผูแ้ทนนิติบคุคล

สมาชิก  

(ก) ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

(ข) ขอ้มลูติดต่อ 

(ค) ขอ้มลูทางการเงิน 

(ง) ขอ้มลูสมาชิก 

(จ) ขอ้มลูดา้นคณุวฒิุ 

(ฉ) ขอ้มลูความชอบและ

ความสนใจ 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

ประโยชนโ์ดยชอบ

ดว้ยกฎหมาย 
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(ก) ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

(ข) ขอ้มลูติดต่อ 

(ค) ขอ้มลูทางการเงิน 

(ง) ขอ้มลูดา้นคณุวฒิุ 

(จ) ขอ้มลูความชอบและ

ความสนใจ 

ผูแ้ทน/ผูป้ระสานงาน 

(ก) ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

(ข) ขอ้มลูติดต่อ 

22.  เพือการจดัทาํทะเบียนสมาชิกบน             

แอปพลิเคชนัของสมาคมฯ สาํหรบั

รายละเอียดของท่าน 

สมาชิก/ผูแ้ทนนิติบคุคล

สมาชิก 

(ก) ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

(ข) ขอ้มลูติดต่อ 

(ค) ขอ้มลูสมาชิก 

(ง) ขอ้มลูดา้นคณุวฒิุ 

(ก) ประโยชนโ์ดย

ชอบดว้ย

กฎหมาย 

(ข) ความยินยอม 

23.  เพือการปฏิบติัหนา้ทีตามกฎหมาย เช่น  

(ก) เพือจดัการดา้นภาษีตามประมวล

รษัฎากร พ.ร.บ. การบญัช ีพ.ศ. 2543 

(ข) เพือการตรวจสอบบญัชี จดัทาํงบ

การเงินและรบัรองโดยผูส้อบบญัชี

อนญุาต 

(ค) เพือปฏิบตัิตามคาํสงัศาล และ/หรือ 

คาํสงัจากหน่วยงานของรฐั   

 

สมาชิก/ผูแ้ทนนิติบคุคล

สมาชิก  

(ก) ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

(ข) ขอ้มลูติดต่อ 

(ค) ขอ้มลูทางการเงิน 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
(ก) ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

(ข) ขอ้มลูติดต่อ 

(ค) ขอ้มลูทางการเงิน 

ผูแ้ทน 

(ก) ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

(ข) ขอ้มลูติดต่อ 

การปฏิบตัิหนา้ที

ตามกฎหมาย 
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24.  เพือการรกัษาความปลอดภยั การปอ้งกนั

อบุตัิเหตแุละอาชญากรรม  

สมาชิก/ผูแ้ทนนิติบคุคล

สมาชิก/ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม/

ผูแ้ทน/ผูป้ระสานงาน 

(ก) ขอ้มลูทีระบตุวัตนได ้

(ข) ขอ้มลูติดต่อ 

ประโยชนโ์ดยชอบ

ดว้ยกฎหมาย 

 

5. การเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคลไปยังบุคคลภายนอก 

สมาคมฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปยงับคุคลภายนอก และ/หรือหน่วยงานของรฐัดงัต่อไปนี 

5.1. ผู้ให้การสนับสนุนของสมาคมฯ ทังในด้านข้อมูลและทุน เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เป็นตน้  

5.2. บคุคลภายนอกทีใหบ้รกิารแก่สมาคม เช่น ไปรษณียไ์ทยหรือผูใ้หบ้ริการดา้นการขนส่ง ผูป้ระเมนิอสิระ 

(IA-CAC) ผูใ้หบ้ริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูใ้หบ้ริการดา้นการวิเคราะหท์างการตลาด สายการ

บิน ทีพกัหรือผูใ้หบ้ริการดา้นสถานทีจดังาน ผูใ้หบ้รกิารดา้นการจดัเตรียมอาหาร ตวัแทนการท่องเทียว 

เป็นตน้  

5.3. วิทยากร ผูบ้รรยาย ทีทางสมาคมติดต่อเพือบรรยายแก่สมาชิกและผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม รวมถึงผูเ้ขา้ร่วม 

ในกิจกรรมเดียวกนั 

5.4. คณะกรรมการชุดต่าง ๆ จากภายนอกสมาคมฯ เช่น คณะกรรมการ CAC คณะกรรมการพิจารณา

รบัรอง CAC เป็นตน้ รวมถึงเลขา หรือผูป้ระสานงานของบุคคลดงักล่าว 

5.5. บุคคลภายนอกทีเกียวข้องกับท่านหรือบริษัททีทาํงาน เช่น ผู้ประสานงาน ผู้รับมอบอาํนาจ เลขา 

ตวัแทน ผูต้ิดต่อ และ/หรือ หน่วยงานหรือองคก์รทีท่านเป็นกรรมการ 

5.6. บคุคลภายนอกทีสนใจติดต่อกรรมการอาชีพในทาํเนียบกรรมการอาชีพ 

5.7. บุคคลทวัไป และผูเ้ยียมชมเว็บไซต ์โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชนัของสมาคมฯ หรือทีสมาคมฯ เป็น 

ผูค้วบคมุ 

6. สิทธิของทา่น 
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ท่านมีสิทธิตามทีระบใุน พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล ดงันี โดยสิทธิดงักล่าวต่าง ๆ อยู่ภายใตห้ลกัเกณฑท์ี 

พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล และกฎหมายทีเกียวขอ้ง ในสิทธินนั ๆ กาํหนดไวด้ว้ย 

6.1. สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสาํเนา: ท่านมีสิทธิเขา้ถึง หรือขอรบัสาํเนาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ที

สมาคมฯ ไดเ้ก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย และขอใหเ้ปิดเผยถึงการไดม้าซงึขอ้มลูส่วนบุคคลโดยทีท่าน

ไม่ไดใ้หค้วามยินยอม 

6.2. สิทธิในการขอรับและโอนข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอรบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที

สมาคมฯ ได้ทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลนันอยู่ในรูปแบบทีสามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทัวไปด้วย

เครืองมือหรืออุปกรณท์ีทาํงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใชห้รือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไดด้ว้ย

วิธีการอตัโนมติั รวมทงัมีสิทธิขอใหส้มาคมฯ ส่งหรือโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไปยงับคุคลภายนอก 

หรือขอรบัขอ้มลูสว่นบุคคลทีสมาคมฯ ไดส้ง่หรือโอนไปยงับุคคลภายนอก เวน้แต่โดยสภาพทางเทคนิค

ไม่สามารถทาํได ้ทงันี ตอ้งเป็นขอ้มลูส่วนบุคคลทีสมาคมฯ ไดเ้ก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย ตามทีท่าน

ไดใ้หค้วามยินยอม หรือภายใตฐ้านสญัญา หรือภายใตห้ลกัเกณฑอื์นทกีฎหมายกาํหนด 

6.3. สิทธิในการคัดค้าน: ท่านมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใน

กรณีทีสมาคมฯ ดาํเนินการภายใตฐ้านประโยชนส์าธารณะ ฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย หรือ

เพือวตัถุประสงคเ์กียวกับการตลาดแบบตรงหรือการศึกษาวิจยัทางวิทยาศาสตร ์ประวตัิศาสตร ์หรือ

สถิติ 

6.4. สิทธิในการขอให้ลบ: ท่านมีสิทธิขอใหส้มาคมฯ ลบหรือทาํลายขอ้มลูของท่าน หรือทาํใหข้อ้มลูของ

ท่านเป็นขอ้มลูทีไม่สามารถระบตุวัตนดว้ยเหตบุางประการได ้

6.5. สิทธิในการขอให้ระงับ: ท่านมีสิทธิขอใหส้มาคมฯ ระงับการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที

สมาคมฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบคาํขอใชส้ิทธิแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคล หรือคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้

หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน หรือท่านขอใหส้มาคมฯ ระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบุคคลแทนการ

ลบหรือทาํลายขอ้มลูสว่นบคุคล หรือขอ้มลูส่วนบคุคลไม่มีความจาํเป็นอีกต่อไป แต่ท่านขอใหส้มาคมฯ 

เก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไวเ้พือใชใ้นการก่อตงัสิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบตัิตาม

หรือการใชส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือการยกขึนต่อสูส้ิทธิเรียกรอ้ง 

6.6. สิทธิในการแก้ไข: ท่านมีสิทธิขอใหส้มาคมฯ แกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหถู้กตอ้ง เป็นปัจจุบนั 

และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

6.7. สิทธิในการร้องเรียน: ท่านมีสิทธิรอ้งเรียนกบัคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล หากสมาคมฯ 

หรือลกูจา้งหรือผูร้บัจา้งของสมาคมฯ มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
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6.8. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมทีท่านไดใ้หไ้วก้ับสมาคมฯ 

เมือใดก็ได้ โดยจะเพิกถอนบางวัตถุประสงค์เท่านัน หรือจะเพิกถอนทังหมดก็ได้ ตามขันตอนและ

วิธีการทีสมาคมฯ กาํหนด ทงันี การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม

ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีไดใ้หค้วามยินยอมไปแลว้โดยชอบ ก่อนการถอนความ

ยินยอมดงักลา่ว 

ท่านอาจใชส้ิทธิเหล่านีไดโ้ดยการติดต่อกับสมาคมฯ หรือเจา้หนา้ทีคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลตามรายละเอียด

ในขอ้ 8.  

ในกรณีทีการเพิกถอนความยินยอมส่งผลกระทบต่อท่านในเรืองใด สมาคมฯ จะแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล

ทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมนนั โดยหากท่านเพิกถอนความยินยอมในภายหลงั การเพิกถอน

ดงักล่าวย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลทีเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลได้

ใหค้วามยินยอมไปแลว้โดยชอบ 

เพือประโยชนข์องเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลทีสมาคมฯ คาํนึงถึง และมุ่งมนัทจีะดแูลความปลอดภยัและคุม้ครอง

ของขอ้มูลส่วนบุคคล สมาคมฯ อาจปฏิเสธคาํขอใชส้ิทธิของท่านในกรณีที (ก) บุคคลทียืนคาํขอไม่มีหลกัฐาน

ยืนยันว่าเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือไม่มีอ ํานาจในการยืนคําขอดังกล่าว (ข) คําขอดังกล่าวไม่

สมเหตสุมผล เช่น บุคคลทีส่งคาํขอไม่มีสิทธิตามกฎหมาย หรือไม่มีขอ้มลูส่วนบุคคลดงักลา่วนันอยู่ทีสมาคมฯ 

(ค) คาํขอดงักล่าวเป็นคาํขอทีฟุ่ มเฟือย เช่น เป็นคาํขอทีมีลกัษณะเดียวกัน หรือมีเนือหาเดียวกันซาํ ๆ โดยไม่มี

เหตุอันสมควร (ง) สมาคมฯ มีสิทธิในการปฏิเสธคาํขอของท่านตามทีพ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และ/

หรือกฎหมายอืนทเีกียวขอ้งกาํหนด 

7. นโยบายความเป็นส่วนตัว 

สมาคมฯ ไดเ้ผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัว ซึงกาํหนดขอ้มูลโดยทัวไปเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ

เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มลูทกุประเภท และรายละเอยีดอืน ๆ เช่น การโอนขอ้มลูไปต่างประเทศ 

คุกกี (Cookie) มาตรการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ทังนี ข้อกาํหนดต่าง ๆ ในนโยบายความเป็น

ส่วนตัวจะใช้บังคับเพิมเติมจากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และไม่ได้เป็นการยกเลิก แทนที                 

หรือเปลียนแปลงขอ้กาํหนดใด ๆ ในนโยบายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยหากมีขอ้ความทีขัดหรือแย้งกัน      

ใหข้อ้กาํหนดต่าง ๆ ในนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลมีผล เนืองจากสมาคมฯ ไดส้่งมอบใหท้่านพิจารณา

และเลือกทีจะใหค้วามยินยอมหรือไม่เป็นการเฉพาะ โปรดพิจารณานโยบายความเป็นส่วนตัวที www.thai-

iod.com/th/aboutIOD.asp 

8. ติดต่อเรา 
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หากท่านมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพิมเติมเกียวกบันโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบันี 

หรือกิจกรรมอืน ๆ ของสมาคมฯ รวมถึงการใชส้ิทธิทีระบุในขอ้ 6. ท่านสามารถติดต่อสมาคมฯ และเจา้หนา้ที

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลตามรายละเอยีดดา้นล่าง 

สมาคมฯ 

ถึง: สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

ทีอยู:่ อาคาร วตท. อาคาร 2 ชนั 3 เลขที 2/9 หมู่ที 4 (โครงการนอรธ์ปารค์) ถนนวิภาวดีรงัสิต 

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี กรุงเทพฯ 10210 

เบอรต์ิดต่อ: (66) 2955 1155 

อีเมล: iod-pdpa@thai-iod.com 

 

เจา้หนา้ทีคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

ถึง: คณุนิสา จิระพงษว์นิช 

ทีอยู:่ อาคาร วตท. อาคาร 2 ชนั 3 เลขที 2/9 หมู่ที 4 (โครงการนอรธ์ปารค์) ถนนวิภาวดีรงัสิต 

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี กรุงเทพฯ 10210 

เบอรต์ิดต่อ: (66) 2955 1155 ต่อ 100 

อีเมล: dpo@thai-iod.com  

นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันีถกูทบทวน และใหมี้ผลใชบ้งัคบัเมือวนัที 5 พฤษภาคม 2564 
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