Declaration of Intent
To join
Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption (CAC)
………………………………………………………………………………………………..……. hereafter referred
to as the “Company” declares that it has intention to join Thailand’s Private Sector Collective
Action Coalition against Corruption (CAC) in order to take parts in the Thai business sector’s
attempt to tackle corruption problem.

E
L

By this Declaration of Intent to join CAC, the Company is committed to the following:
1. Comply with CAC’s criteria to seek certification from CAC Council within 18
months timeline, starting from the declaration date.

P
M

2. Support the expansion of clean business network by persuading trading partners,
industry peers, and other stakeholders to join CAC.
3. Support improvement of public service efficiency to enhance transparency in
giving and receiving public services as well as engaging in transactions between
the public and private sectors.

A
S

The CAC Principles stated in the attachment are considered part of this Declaration
of Intent and all its contents will bind with the Company. I, as representative of the
Company have read and understand the contents of this Declaration of Intent
including all attachments and hereby signed.
Declared entity:

The Declaration of Intent to join CAC
By Chairman or Chief Executive
Officer or Managing Director

Acknowledged by:

Thailand’s Private Sector Collective Action
Coalition against Corruption (CAC)

Name: ................................................

Professor Kitipong Urapeepatanapong

Position: .............................................

CAC Chairman

Date: ………………………………….

Date: ……………………………

หมายเหตุ : บริษัทที�อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ หรือ จัดทําแบบแบบประเมิน 71 ข้อ ขอให้ลงนามโดย Chairman หรือผู้บริหารสูงสุด
สําหรับบริษัทขนาดเล็ก หรือบริษัทที�จัดทําแบบประเมิน 17 ข้อ สามารถลงนามโดย Chief Executive Officer หรือ Managing Director

Declaration of Intent
To join
Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption (CAC)
………………………………………………………………………………………………..……. hereafter referred
to as the “Company” declares that it has intention to join Thailand’s Private Sector Collective
Action Coalition against Corruption (CAC) in order to take parts in the Thai business sector’s
attempt to tackle corruption problem.
By this Declaration of Intent to join CAC, the Company is committed to the following:
1. Comply with CAC’s criteria to seek certification from CAC Council within 18
months timeline, starting from the declaration date.
2. Support the expansion of clean business network by persuading trading partners,
industry peers, and other stakeholders to join CAC.
3. Support improvement of public service efficiency to enhance transparency in
giving and receiving public services as well as engaging in transactions between
the public and private sectors.
The CAC Principles stated in the attachment are considered part of this Declaration
of Intent and all its contents will bind with the Company. I, as representative of the
Company have read and understand the contents of this Declaration of Intent
including all attachments and hereby signed.
Declared entity:

The Declaration of Intent to join CAC
By Chairman or Chief Executive Officer
or Managing Director
Name: ................................................
Position: .............................................
Date: ………………………………….

Acknowledged by:

Thailand’s Private Sector Collective Action
Coalition against Corruption (CAC)

Professor Kitipong Urapeepatanapong
CAC Chairman
Date: ……………………………

หนังสือ ให้ค วามยิน ยอมสําหรับ สมาชิก ผู้แ ทนนิต บิ ุค คลสมาชิก หรือ ผู้เ ข้าร่วมกิจ กรรม
ตามพระราชบัญญัต คิ ุ้ม ครองข้อ มูล ส่วนบุค คล พ.ศ. 2562
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“สมาคมฯ”) เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามนโยบาย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับสมาชิก ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมและผูป้ ระสานงาน ทีได้นาํ ส่งให้ท่านพร้อมหนังสือให้ความ
ยินยอมฉบับนี โดยสมาคมฯ ประสงค์ทีจะเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผูส้ มัครสมาชิก
ตัวแทนของสามัญนิติบคุ คลสมาชิก หรือผูส้ มัครเข้าร่วมกิจกรรม เพือวัตถุประสงค์ปรากฎตามเอกสารแนบ
การลงนามในหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี (“หนัง สือ ให้ค วามยิน ยอม”) นัน เป็ นความสมัครใจของท่านในการ
เลือกทีจะยินยอมหรือปฏิเสธทีจะไม่ให้ความยินยอมได้
1.

ท่านยินยอมให้สมาคมฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทัวไปของท่านตามวัตถุประสงค์ในข้อ 1. ของเอกสารแนบ

2.


ยินยอมทังหมด

ยินยอมบางข้อ (โปรดระบุขอ้ ทียินยอม _________________________)

ไม่ให้ความยินยอม
ท่านยินยอมให้สมาคมฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่านตามวัตถุประสงค์ในข้อ 2. ของเอกสารแนบ


3.

4.

ยินยอม


ยินยอมบางข้อ (โปรดระบุขอ้ ทียินยอม _________________________)

ไม่ให้ความยินยอม
ท่านยินยอมให้สมาคมฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทัวไปของท่านสําหรับการประชาสัมพันธ์แบบตรง (Direct
Marketing) ตามวัตถุประสงค์ในข้อ 3. ของเอกสารแนบแนบ

ยินยอมทังหมด

ยินยอมบางข้อ (โปรดระบุขอ้ ทียินยอม _________________________)

ไม่ให้ความยินยอม
โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมือใดก็
ได้ ตามมาตรา 32(2) แห่งพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ท่านยิ นยอมให้ส มาคมฯ ถ่ ายโอนข้อมูล ส่วนบุคคลของท่า นไปยัง บุคคลอื นนอกราชอาณาจัก รซึงอาจมี
มาตรฐานในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับตํากว่าทีพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 กําหนด ทังนี เพือวัตถุประสงค์ตามทีระบุในหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี และนโยบายคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลสําหรับสมาชิก ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมและผูป้ ระสานงาน โดยสมาคมฯ จะจัดให้มีมาตรการคุม้ ครอง
ความปลอดภัยทีจําเป็ น และเหมาะสมสําหรับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลนัน ๆ
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ยินยอม



ไม่ให้ความยินยอม

ท่านอาจเพิกถอนการให้ความยินยอมข้างต้นได้ทุกเมือ โดยจะเพิกถอนบางวัตถุประสงค์เท่านัน หรือจะเพิกถอน
ทังหมดก็ได้ โดยการติดต่อสมาคมฯ หรือเจ้าหน้าทีคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลตามทีระบุในนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล ดังนี
สมาคมฯ
ถึง:
ทีอยู่:
เบอร์ติดต่อ:
อีเมล:

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
อาคาร วตท. อาคาร 2 ชัน 3 เลขที 2/9 หมูท่ ี 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี กรุ งเทพฯ 10210
(66) 2955 1155
iod-pdpa@thai-iod.com

เจ้าหน้าทีคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ถึง:
ทีอยู่:
เบอร์ติดต่อ:
อีเมล:

คุณนิสา จิระพงษ์วนิช
อาคาร วตท. อาคาร 2 ชัน 3 เลขที 2/9 หมูท่ ี 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี กรุ งเทพฯ 10210
(66) 2955 1155 ต่อ 100
dpo@thai-iod.com

ในกรณีทีการเพิกถอนความยินยอมส่งผลกระทบต่อท่านในเรืองใด สมาคมฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ
ถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมนัน โดยหากท่านเพิกถอนความยินยอมในภายหลัง การเพิกถอนดังกล่าวย่อม
ไม่สง่ ผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไป
แล้วโดยชอบ

เจ้าของข้อมูล

(ลงนาม)
(

)

(สมาชิก / ผูแ้ ทนนิติบคุ คลสมาชิก / ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม)
วันที ___________
2
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เอกสารแนบชีแจงวัต ถุป ระสงค์ใ นการเก็บ รวบรวม ใช้ห รือ เปิ ดเผยข้อ มูล ส่ว นบุค คล ของสมาคมฯ
1.
วัต ถุป ระสงค์ใ นการประมวลผลข้อ มูล ส่วนบุค คลทัวไป
(1) เพือการจัดทําและเปิ ดเผยทําเนียบกรรมการอาชีพบนเว็บไซต์ของสมาคมฯ เป็ นข้อมูลสาธารณะ และ
ระบบ IOD Director Search รวมถึงเปิ ดเผยต่อผูท้ ีสนใจติดต่อกรรมการอาชีพ (สําหรับกรณีสมัครเป็ น
กรรมการอาชีพ)
(2) เพือรับรองสถานะความเป็ นสมาชิก และ/หรือ ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมของท่านต่อบุคคลภายนอก
เช่น ผูป้ ระสานงาน หรือผูท้ ีเกียวข้องกับท่าน หรือหน่วยงานหรือองค์กรทีท่านเกียวข้อง
(3) เพือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะทีเข้าร่วมกิจกรรมให้แก่ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมผูอ้ ืน และ/หรือ
วิทยากร สําหรับการเข้าร่วมกิจกรรมนัน ๆ เพือเป็ นข้อมูลให้ทราบในการดําเนินกิจกรรม
(4) เพือส่งหรือโอนให้แก่ผูใ้ ห้การสนับสนุนต่อสมาคมฯ เป็ นข้อมูลเกียวกับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทีได้รบั การ
สนับสนุนนัน ๆ และการเบิกทุนสนับสนุน
(5) เพือการจัดทําทะเบียนสมาชิ กบนแอปพลิเคชันของสมาคมฯ สําหรับรายละเอียดของท่านในฐานะ
สมาชิกหรือผูแ้ ทนนิติบคุ คลสมาชิก
2.
วัต ถุป ระสงค์ใ นการประมวลผลข้อ มูล ส่วนบุค คลอ่อ นไหว
(1) เพือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวสําหรับการจัดกิจกรรมใด ๆ ของสมาคมฯ เพืออํานวยความ
สะดวกให้แก่ทา่ น เช่น การจัดเตรียมอาหารให้เหมาะสมกับสุขภาพของท่าน
(2) เพือพิจารณาคุณสมบัติของท่านในสถานะสมาชิก ตามข้อบังคับของสมาคมฯ
(3) เพือพิจารณาสรรหาบุคคลทีเหมาะสมของท่านในฐานะสมาชิก ในการเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
สมาคมฯ อันมีคณ
ุ สมบัติตามข้อบังคับสมาคมฯ หรือกรรมการชุดอืน ๆ รวมถึงการร่วมงานอืนใดกับ
สมาคมฯ เช่น การเข้าร่วมในฐานะวิทยากร และทีปรึกษา
3.

วัต ถุป ระสงค์ใ นการประมวลผลข้อ มูล ส่ว นบุค คลทัวไปเพือวัต ถุป ระสงค์เ กียวกับ การประชาสัม พัน ธ์
แบบตรง (Direct Marketing)
เพือประชาสัมพันธ์แบบตรง (Direct Marketing) นําเสนอข่าวสารหรือกิจกรรม
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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สําหรับสมาชิก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้ประสานงาน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“สมาคมฯ”) คํานึงถึงความเป็ นส่วนตัวของท่าน และมุ่งมันทีจะดูแลความ
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงจะเก็บ รวบรวม ใช้และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบาย
คุ้ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลสํา หรับ สมาชิ ก ฉบับ นี (“นโยบายคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล”) ซึ งเป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)
นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีจะใช้ในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะ
(1)

สมาชิกซึงเป็ นบุคคลธรรมดา (“สมาชิก”) และสมาชิกซึงเป็ นตัวแทนของสามัญนิติบุคคลสมาชิก (“ผู้แทนนิติ
บุคคลสมาชิก”)

(2)

ผูเ้ ข้าร่วมการอบรมหลักสูตร สัมมนา การประชุม โครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ทีจัดขึนโดยสมาคมฯ (“กิจกรรม”)
(“ผู้เข้าร่วมกิจกรรม”)

(3)

ผู้รับมอบอํานาจของบุคคลในข้อ (1) และ (2) ในการเข้าร่วมกิจกรรมแทน หรือการดําเนินการอืนใดในนาม
บุคคลดังกล่าว และผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมหรือดําเนินการอืนใดในนามนิติบุคคล (“ผู้แทน”)

(4)

ผูป้ ระสานงานของบุคคลดังกล่าวข้างต้น รวมถึงเลขากรรมการ หรือเลขานุการบริษัท (Company Secretary)
(“ผู้ประสานงาน”)

(5)

บุคคลอ้างอิงของผูส้ มัครเป็ นกรรมการอาชีพในทําเนียบ (IOD Chartered Director) ซึงผูส้ มัครได้ให้ช่องทาง
การติดต่อไว้ (“บุคคลอ้างอิง”)
(โดยข้อ (3) – (5) จะเรียกรวมกันว่า “ผู้ทเกี
ี ยวข้อง”)

1.

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง หมายถึงข้อมูลใด ๆ ทีเกียวโยงกับบุคคลใดบุคคลหนึง ซึงสามารถระบุตวั ตนของ
บุคคลนันได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยไม่รวมถึงข้อมูลของบุคคลซึงเสียชีวิตแล้ว หรือข้อมูลส่วนบุคคลอืน
ใดทีกําหนดโดย พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
1.1. หากท่า นเป็ น สมาชิก หรื อผู้แ ทนนิติบุค คลสมาชิก สมาคมฯ อาจเก็บ รวบรวมข้อมูลส่ว นบุคคลท่าน
ประกอบไปด้วย
ลําดับ
1.

ประเภทของข้อมูลส่วน
รายละเอียด
บุคคล
“ข้อมูลทีระบุตัวตนได้” (ก) ชือ นามสกุล ชือเล่น
(ช) ชือบริษัท หรือองค์กรทีทํางาน
1
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ลําดับ

ประเภทของข้อมูลส่วน
บุคคล

รายละเอียด
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)

2.

“ข้อมูลส่วนบุคคล
อ่อนไหว”

3.

“ข้อมูลติดต่อ”

4.

“ข้อมูลทางการเงิน”

5.

“ข้อมูลสมาชิก”

6.

“ข้อมูลด้านคุณวุฒิ”

(ก)

(ข)
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(ก)
(ข)
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

รูปภาพ บันทึกวิดีโอ
(ซ) อายุ
เลขประจําตัวประชาชน)
(ฌ) สัญชาติ
เลขหนังสือเดินทาง )
(ญ) เพศ
วันเกิด
(ฎ) ข้อมูลทีแสดงถึงความไม่มี
อาชีพ และการดํารง
คุณลักษณะ ประสิทธิภาพ
ตําแหน่ง และชือบริษัท
หรือศักยภาพ เช่น การเป็ น
นายจ้าง
บุคคลล้มละลาย
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามทีเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว
เช่น ข้อมูลเกียวกับประวัติการกระทําผิดกฎหมาย การเป็ นคนไร้
ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ การเป็ นโรคอันพึง
รังเกียจ
อาหารทีแพ้
ทีอยูป่ ัจจุบนั
(จ) หมายเลขโทรสาร
ทีอยู่บริษัท
(ฉ) Social Application เช่น
อีเมล
Facebook
หมายเลขโทรศัพท์
ธนาคาร/สาขา เลขทีบัญชีธนาคาร และประเภทบัญชี
รายละเอียดบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต
เลขรหัสสมาชิก
ประเภทสมาชิก
ผลประโยชน์สมาชิก
ประวัติการทําธุรกรรมการเงินเพือเข้าร่วมกิจกรรม
วันทีเริมต้นและสินสุดความเป็ นสมาชิก
อายุการเป็ นสมาชิก
ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม
ประสบการณ์การทํางาน
ทักษะ ความเชียวชาญ ความถนัด
ผลงาน/รางวัลเกียรติคณ
ุ
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ลําดับ
7.
8.

ประเภทของข้อมูลส่วน
รายละเอียด
บุคคล
“ข้อมูลด้านความชอบ (ก) กีฬาหรือกิจกรรมทีสนใจ
และความสนใจ”
(ข) อาหารทีชอบหรือไม่ชอบ
“ข้อมูลสารสนเทศ”
(ก) ข้อมูลการใช้งาน และการเข้าถึงระบบสารสนเทศ (Logfiles)
(ข) เลขทีอยู่ไอพี (IP Address)
(ค) คุกกี (Cookie)

1.2. หากท่านเป็ นผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม สมาคมฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลท่านประกอบไปด้วย
ลําดับ
1.

ประเภทของข้อมูลส่วน
บุคคล
“ข้อมูลทีระบุตัวตนได้” (ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)

3.

“ข้อมูลส่วนบุคคล
อ่อนไหว”
“ข้อมูลติดต่อ”

4.

“ข้อมูลทางการเงิน”

5.

“ข้อมูลด้านคุณวุฒิ”

2.

รายละเอียด
ชือ นามสกุล ชือเล่น
รูปภาพ บันทึกวิดีโอ
เลขประจําตัวประชาชน
เลขหนังสือเดินทาง
วันเกิด
อาชีพ และการดํารง
ตําแหน่ง และชือบริษัท
นายจ้าง

(ช) ชือบริษัท หรือองค์กรทีทํางาน
(ซ) อายุ
(ฌ) สัญชาติ
(ญ) เพศ

อาหารทีแพ้
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(ก)
(ข)
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

ทีอยูป่ ัจจุบนั
(จ) หมายเลขโทรสาร
ทีอยู่ทีทํางาน
(ฉ) Social Application เช่น
อีเมล
Facebook
หมายเลขโทรศัพท์
ธนาคาร/สาขา เลขทีบัญชีธนาคาร และประเภทบัญชี
รายละเอียดบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต
ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม
ประสบการณ์การทํางาน
ทักษะ ความเชียวชาญ ความถนัด
ผลงาน/รางวัลเกียรติคณ
ุ
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ลําดับ
6.
7.

ประเภทของข้อมูลส่วน
รายละเอียด
บุคคล
“ข้อมูลด้านความชอบ (ก) กีฬาหรือกิจกรรมทีสนใจ
และความสนใจ”
(ข) อาหารทีชอบหรือไม่ชอบ
“ข้อมูลสารสนเทศ”
(ก) ข้อมูลการใช้งาน และการเข้าถึงระบบสารสนเทศ (Log files)
(ข) เลขทีอยู่ไอพี (IP Address)
(ค) คุกกี (Cookie)

1.3. หากท่านเป็ นผูแ้ ทน ผู้ประสานงาน หรือบุคคลอ้างอิง สมาคมฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลท่าน
ประกอบไปด้วย
ลําดับ
1.

ประเภทของข้อมูลส่วน
บุคคล
“ข้อมูลทีระบุตัวตนได้” (ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)

2.

“ข้อมูลติดต่อ”

3.

“ข้อมูลสมาชิก”
(สําหรับบุคคลอ้างอิง)

4.

“ข้อมูลด้านความชอบ
และความสนใจ”

(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(ก)
(ข)

รายละเอียด
ชือ นามสกุล ชือเล่น
(ฉ) ชือบริษัท หรือองค์กรทีทํางาน
รูปภาพ บันทึกวิดีโอ
(ช) เพศ
เลขประจําตัวประชาชน
เลขหนังสือเดินทาง
อาชีพ และการดํารง
ตําแหน่ง
ทีอยูป่ ัจจุบนั
ทีอยู่ทีทํางาน
อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์
เลขรหัสสมาชิก
ประเภทสมาชิก
ผลประโยชน์สมาชิก
ประวัติการทําธุรกรรมการเงินเพือเข้าร่วมกิจกรรม
วันทีเริมต้นและสินสุดความเป็ นสมาชิก
กีฬาหรือกิจกรรมทีสนใจ
อาหารทีชอบหรือไม่ชอบ
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หากท่านมีความประสงค์ทีจะร่วมทํางาน หรือดําเนิน กิจ กรรมใด ๆ กับ สมาคมฯ สมาคมฯ มีความจําเป็ น ที
จะต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทังนี หากท่านไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลแก่สมาคมฯ สมาคมฯ อาจไม่
สามารถคัดเลือก ประเมิน เข้าลงนามในสัญญากับท่าน และ/หรือ ดําเนินการใด ๆ ตามทีท่านร้องขอ หรือตาม
หน้าทีในสัญญา รวมทังไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในกฎหมายทีสมาคมฯ ต้องปฏิบตั ิตาม
หากว่าท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอืนแก่สมาคมฯ ท่านยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวได้พิจารณานโยบาย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีแล้ว และบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ของตนตามนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับ นี โดยท่านต้องนําส่งหนังสือยินยอมของบุคคลดัง กล่าว
ให้แก่สมาคมฯ ตามทีสมาคมฯ อาจร้องขอ
สําหรับข้อมูล ส่วนบุคคลทีได้เก็บ รวบรวมไว้ก่ อนวันที มิถุนายน
สมาคมฯ จะดําเนิน การกับ ข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่าวให้เป็ นไปตามทีพ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนดไว้ ทังนี หากท่านไม่ประสงค์ทีจะให้
สมาคมฯ เก็บรวมรวม และใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถขอถอนความยินยอมของท่านเมื อใด
ก็ได้ โดยติดต่อสมาคมฯ หรือเจ้าหน้าทีคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดในข้อ .

2.

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
สมาคมฯ อาจเก็บ รวบรวมข้อ มูล ส่ว นบุค คลของท่ านจากท่ า นโดยตรงหรือ ช่อ งทางอื น ซึงรวมถึ งช่อ งทาง
ดังต่อไปนี
2.1.

ใบสมัคร แบบฟอร์มลงทะเบียน และ/หรือ เอกสารอืนใด: เช่น ใบสมัครสมาชิกหรือกรรมการ
อาชีพและแบบแถลงคุณสมบัติของกรรมการผูส้ มัคร แบบฟอร์มต่ออายุสมาชิก เอกสารแบบประเมิน
71 ข้อและเอกสารแสดงเจตนารมณ์ ใบสมัครหรือแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม แบบตอบรับ
การสนับสนุนใด ๆ สําหรับโครงการของสมาคมฯ แบบฟอร์มการสังจัดทําและสังซือสินค้าใด ๆ ต่อ
สมาคมฯ ทังนี อาจเป็ นทังในรู ปแบบเอกสารหรือสมาคมฯ ได้รบั ผ่านช่องทาง Online เช่น เว็บไซต์หรือ
แอปพลิเคชันของสมาคมฯ และอีเมล

2.2.

การติด ต่อสื อสารใดๆ: ช่ องทางนี รวมถึงการสัมภาษณ์ การติดต่อสื อสารใด ๆ กับ สมาคมฯ ทัง
ต่อหน้า ระหว่ างการเข้าร่วมกิ จกรรมกับทางสมาคมฯ หรือผ่านโทรศัพท์ อีเมล โทรสาร ไปรษณีย ์
โซเชียลมีเดีย เป็ นต้น รวมถึงข้อมูลใด ๆ ทีท่านอาจติดต่อผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของสมาคมฯ
หรือทีสมาคมฯ เป็ นผูค้ วบคุม

2.3.

ผู้ประสานงาน: สมาคมฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากผูป้ ระสานงาน หรือผูต้ ิดต่อของท่าน
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3.

2.4.

หน่ ว ยงานหรื อ องค์ก รอื น: เช่น สภาวิช าชีพ บัญ ชี ในพระบรมราชูป ถัมภ์ ตลาดหลัก ทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงบริษัททีได้รบั การ
รับรองซึงมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้กับสมาคมฯ

2.5.

คณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิก: รวมถึงคณะกรรมการชุดอืนๆ หรือสมาชิกรายอืน ซึงได้มีการ
เสนอชือของท่านในการพิจารณาคุณสมบัติของสมาชิก หรือพิจารณาสรรห

2.6.

แหล่ ง ข้อ มูล สาธารณะ: ช่ องทางนี รวมถึงเว็บไซต์สาธารณะ เช่น เว็บ ไซต์ของบริษัทจดทะเบีย น
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกํากับดูแล ทําเนียบสาธารณะ (Directory) หรือโซเชียลมีเดีย

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
3.1.

ลําดับ
1.
2.

3.

4.

สมาคมฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาเท่าทีจําเป็ นเพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ตามนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ทังนี ไม่เกินระยะเวลาตามทีระบุไว้ดา้ นล่าง อย่างไรก็
ตาม สมาคมฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตราบเท่าที (ก) พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล และ/หรือกฎหมายอืนทีเกียวข้องจะอนุญาต (ข) ท่านและสมาคมฯ ยังคงมีนิติสัมพันธ์
ระหว่างกัน (ค) สมาคมฯ มีหน้าทีตามกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (ง) ท่านได้ให้ความ
ยินยอมแก่สมาคมฯ และ (จ) มีความจําเป็ นเพือบรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลตามนโยบาย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี
เจ้าของข้อมูลส่วน
ระยะเวลาการเก็บรักษา
บุคคล
ข้อมูลสมาชิก/ข้อมูลด้านคุณวุฒิ
ข้อมูลอืน
สมาชิก
ไม่เกินกว่าระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน ไม่เกิน 10 ปี นับแต่ความเป็ น
ผูแ้ ทนนิติบุคคลสมาชิก
ของสมาคมฯ
สมาชิกสินสุด
ไม่เกินกว่าระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน ไม่เกิน 10 ปี นับแต่การเข้าร่วม
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
ของสมาคมฯ
กิจกรรมครังสุดท้าย
ไม่เกิน 10 ปี นบั แต่นิติสมั พันธ์
ไม่เกินกว่าระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน ระหว่างสมาชิก ผูแ้ ทนนิติบคุ คล
ผูท้ ีเกียวข้อง
ของสมาคมฯ
สมาชิก หรือผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
(แล้วแต่กรณี) สินสุดลง

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บ ใช้และเปิ ดเผยเพือวัตถุประสงค์ตามทีระบุไว้ดา้ นล่าง หรือทีท่านได้ให้ความ
ยินยอมไว้ หรือที พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือกฎหมายอืนทีเกียวข้องกําหนด
6
เอกสารลําดับที 04

ลําดับ

วัตถุประสงค์

ข้อมูลส่วนบุคคล

1.

เพือดําเนินการเกียวกับสมาชิก เช่น
(ก) รับสมัครสมาชิก
(ข) ชําระค่าสมัครสมาชิก
(ค) จัดทําทะเบียนข้อมูลสมาชิกและ
กรรมการสมาชิก
(ง) จัดทําและส่งบัตรสมาชิก
(จ) จัดทําประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม
(ฉ) ดูแลสถานะและการเปลียนแปลงสถานะ
สมาชิก
(ช) การต่ออายุหรือยกเลิกการเป็ นสมาชิก
(ซ) เพือการติดต่อประสานงานสําหรับการ
ดําเนินการทีจําเป็ น

สมาชิก
(ก) ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้
(ข) ข้อมูลติดต่อ
(ค) ข้อมูลทางการเงิน
(ง) ข้อมูลสมาชิก
(จ) ข้อมูลด้านคุณวุฒิ
(ฉ) ข้อมูลด้านความชอบ
และความสนใจ

2.

เพือดําเนินการเกียวกับสามัญนิติบคุ คล
สมาชิก เช่น
(ก) รับสมัครสามัญนิติบคุ คลสมาชิก
(ข) ชําระค่าสมัครสามัญนิติบคุ คลสมาชิก
(ค) จัดทําทะเบียนฐานข้อมูล
(ง) จัดทําและส่งบัตรสําหรับการสมัคร
สมาชิก
(จ) จัดทําประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม
(ฉ) ดูแลสถานะและการเปลียนแปลงสถานะ
สามัญนิติบคุ คลสมาชิก
(ช) การต่ออายุหรือยกเลิกการเป็ นนิติบคุ คล
สมาชิก
(ซ) การเปลียนตัวผูแ้ ทนนิติบคุ คลสมาชิก

ฐานตามมาตรา
24
สัญญา

ผูถ้ กู อ้างอิง
(ก) ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้
(ข) ข้อมูลสมาชิก

(ก) ประโยชน์โดย
ชอบด้วย
กฎหมาย
(ข) ความยินยอม

ผูแ้ ทนนิติบุคคลสมาชิก
(ก) ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้
(ข) ข้อมูลติดต่อ
(ค) ข้อมูลสมาชิก
(ง) ข้อมูลด้านคุณวุฒิ
(จ) ข้อมูลด้านความชอบ
และความสนใจ

ประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย
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ลําดับ

วัตถุประสงค์

ข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานตามมาตรา
24

(ฌ) เพือการติดต่อประสานงานสําหรับการ
ดําเนินการทีจําเป็ น

3.

4.

5.

การดําเนินการเกียวกับการรับรองบริษัทใน
โครงการ Collective Action Coalition
Against Corruption (CAC) และการ
ประกาศเจตนารมณ์ (Declaration) ตลอดจน
ขันตอนทีเกียวข้อง เช่น
(ก) การติดต่อเพือประสานงานหรือสอบถาม
ข้อมูลเพิมเติม
(ข) การต่ออายุ
เพือเข้าทําสัญญา หรือก่อนิติสมั พันธ์ใด ๆ กับ
นิติบคุ คลสมาชิกหรือนิตบิ คุ คลอืน เช่น การ
สังซือสินค้า ตลอดจนการติดต่อประสานงาน
การออกใบแจ้งหนี และการรับชําระเงิน

เพือการจัดทําและเปิ ดเผยทําเนียบกรรมการ
อาชีพบนเว็บไซต์ของสมาคมฯ เป็ นข้อมูล
สาธารณะ และบนระบบ IOD Director
Search รวมถึงเปิ ดเผยต่อผูท้ ีสนใจติดต่อ
กรรมการอาชีพ

ผูแ้ ทนนิติบุคคลสมาชิก/
ผูแ้ ทน
(ก) ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้
(ข) ข้อมูลติดต่อ

ประโยชน์โดยชอบ

สมาชิก/ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
(ก) ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้
(ข) ข้อมูลติดต่อ

สัญญา

ผูแ้ ทนนิติบุคคลสมาชิก/
ผูแ้ ทน
(ก) ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้
(ข) ข้อมูลติดต่อ
สมาชิก
(ก) ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้
(ข) ข้อมูลติดต่อ
(ค) ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ประโยชน์โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย

ด้วยกฎหมาย

(ก) ประโยชน์
โดยชอบด้วย
กฎหมาย
(ข) ความ
ยินยอม
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ลําดับ

วัตถุประสงค์

ข้อมูลส่วนบุคคล

6.

เพือการจัดกิจกรรมให้แก่สมาชิกและ
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม เช่น
(ก) รับสมัครผูส้ นใจเข้าร่วมกิจกรรม เช่น
การสนับสนุนข้อมูลโครงการ CGR
ประจําปี การเข้ารับการอบรมหลักสูตร
DCP
(ข) จัดทําทะเบียนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
(ค) การชําระเงินและตรวจสอบสถานะ
การชําระเงิน
(ง) การจัดทําและจัดส่งหลักฐานการ
ชําระเงิน
(จ) เพือการติดต่อประสานงานสําหรับ
การดําเนินการทีจําเป็ นสําหรับกิจกรรม
นัน ๆ
(ฉ) การอํานวยความสะดวก เช่น การจัดทํา
ป้ายชือ การจัดเตรียมอาหารทีเหมาะสม
ต่อสุขภาพ การจองตัวเครืองบินและที
พัก

สมาชิก
(ก) ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้
(ข) ข้อมูลติดต่อ
(ค) ข้อมูลทางการเงิน
(ง) ข้อมูลสมาชิก
(จ) ข้อมูลด้านคุณวุฒิ
(ฉ) ข้อมูลด้านความชอบ
และความสนใจ
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
(ก) ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้
(ข) ข้อมูลติดต่อ
(ค) ข้อมูลทางการเงิน
(ง) ข้อมูลด้านคุณวุฒิ
(จ) ข้อมูลด้านความชอบ
และความสนใจ
สมาชิก
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว

ฐานตามมาตรา
24
สัญญา

ความยินยอม
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ลําดับ

วัตถุประสงค์

ข้อมูลส่วนบุคคล

7.

เพือการจัดกิจกรรมสําหรับผูเ้ ข้าร่วมในฐานะ
ผูแ้ ทน สําหรับการต้อนรับและรับรองการเข้า
กิจกรรม เช่น งานประกาศผล CGR การ
บรรยายเพือให้ความรู ้ การจัดการประชุม
ประจําปี (CAC Award) ตลอดจนขันตอนที
จําเป็ น เช่น
(ก) การตรวจสอบสถานะการชําระเงิน
(ข) การจัดทําและจัดส่งหลักฐานการ
ชําระเงิน
(ค) จัดทําทะเบียนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
(ง) เพือการติดต่อประสานงานสําหรับ
การดําเนินการทีจําเป็ นสําหรับกิจกรรม
นัน ๆ
(จ) การอํานวยความสะดวก เช่น
การจัดทําป้ายชือ การจัดเตรียมอาหาร
การจองตัวเครืองบินและทีพัก
เพือการยืนยันตัวบุคคลสําหรับการเข้าร่วม
กิจกรรมกับสมาคมฯ

ผูแ้ ทนนิติบุคคลสมาชิก/
ผูแ้ ทน
(ก) ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้
(ข) ข้อมูลติดต่อ

8.

9.

ฐานตามมาตรา
24
ประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย

ประโยชน์โดยชอบ
สมาชิก/ผูแ้ ทนนิติบคุ คล
ด้วยกฎหมาย
สมาชิก/ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม/
ผูแ้ ทน
(ก) ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้
(ข) ข้อมูลติดต่อ
เพือจัดทําและส่งหนังสือเชิญประชุมใหญ่
สมาชิก/ผูแ้ ทนนิติบคุ คล
การปฏิบตั ิตาม
สามัญ (Annual General Meeting) และการ สมาชิก
กฎหมาย
จัดทํารายงานประจําปี
(ก) ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้
(ข) ข้อมูลติดต่อ
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ลําดับ

วัตถุประสงค์

ข้อมูลส่วนบุคคล

10.

เพือรับรองสถานะความเป็ นสมาชิก และ/หรือ
ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมของท่านต่อ
บุคคลภายนอก เช่น ผูป้ ระสานงาน หรือผูท้ ี
เกียวข้องกับท่าน หรือหน่วยงานหรือองค์กรที
ท่านเกียวข้อง

11.

เพือพิจารณาคุณสมบัตขิ องสมาชิกตาม
ข้อบังคับสมาคมฯ

สมาชิก/ผูแ้ ทนนิติบคุ คล
สมาชิก
(ก) ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้
(ข) ข้อมูลสมาชิก
(ค) ข้อมูลด้านคุณวุฒิ
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
(ก) ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้
(ข) ข้อมูลด้านคุณวุฒิ
ผูแ้ ทน
ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้
สมาชิก/ผูแ้ ทนนิติบคุ คล
สมาชิก
(ก) ข้อมูลระบุตวั ตนได้
(ข) ข้อมูลติดต่อ
(ค) ข้อมูลด้านคุณวุฒิ
สมาชิก/ผูแ้ ทนนิติบคุ คล
สมาชิก
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว

12.

เพือพิจารณาสรรหาบุคคลทีเหมาะสมในการ
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการสมาคมฯ อันมี
คุณสมบัติตามข้อบังคับของสมาคมณ หรือ
กรรมการชุดอืน ๆ รวมถึงการร่วมงานอืนใด
กับสมาคมฯ เช่น วิทยากร และทีปรึกษา และ
ติดต่อบุคคลนัน ๆ เพือดําเนินการใด ๆ
เกียวกับกระบวนการสรรหาพิจารณา

สมาชิก/ผูแ้ ทนนิติบคุ คล
สมาชิก
(ก) ข้อมูลระบุตวั ตนได้
(ข) ข้อมูลติดต่อ
(ค) ข้อมูลด้านคุณวุฒิ
สมาชิก/ผูแ้ ทนนิติบคุ คล
สมาชิก
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว

ฐานตามมาตรา
24
ความยินยอม

ประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย

ความยินยอม

ประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย

ความยินยอม
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13.

เพือเปิ ดเผยข้อมูลของผูท้ ีเข้าร่วมกิจกรรม
ให้แก่ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมผูอ้ ืน และ/หรือ
วิทยากรสําหรับกิจกรรมนันๆ เพือเป็ นข้อมูล
ให้ทราบในการดําเนินกิจกรรม

14.

เพือเก็บข้อมูลผูป้ ระสานงานในการสมัคร
สมาชิกหรือสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร
และเข้าร่วมกิจกรรม

15.

เพือการติดต่อประสานงานกับผูป้ ระสานงาน
เพือสอบถามข้อมูลเพิมเติมเกียวกับสมาชิก
ผูแ้ ทนนิติบุคคลสมาชิก ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
ผูแ้ ทน หรือบุคคลอืนใดทีผูป้ ระสานงานเป็ น
ผูท้ ีเกียวข้องในนิติสมั พันธ์นนั ๆ รวมถึงชีแจง
ข้อมูลเกียวกับกิจกรรม
เพือเก็บข้อมูลและยืนยันสถานะความเป็ น
สมาชิก หรือประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมของ
ท่านตลอดการปฏิบตั ิงานของสมาคมฯ

16.

17.

ข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานตามมาตรา
24
ความยินยอม

สมาชิก/ผูแ้ ทนนิติบคุ คล
สมาชิก/ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม/
ผูแ้ ทน
(ก) ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้
(ข) ข้อมูลติดต่อ
ผูป้ ระสานงาน
(ก) ประโยชน์โดย
(ก) ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้
ชอบด้วย
(ข) ข้อมูลติดต่อ
กฎหมาย
(ค) ข้อมูลด้านความชอบ (ข) ความยินยอม
และความสนใจ
ผูป้ ระสานงาน
(ก) ประโยชน์โดย
(ก) ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้
ชอบด้วย
(ข) ข้อมูลติดต่อ
กฎหมาย
(ข) ความยินยอม

สมาชิก/ผูแ้ ทนนิติบคุ คล
ข้อมูลสมาชิก
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
ข้อมูลด้านคุณวุฒิ
ผูป้ ระสานงาน
ข้อมูลสมาชิก
เพือส่งหรือโอนให้แก่ผใู้ ห้การสนับสนุนต่อ
สมาชิก/ผูแ้ ทนนิติบคุ คล
สมาคมฯ เป็ นข้อมูลและการเบิกทุนสนับสนุน สมาชิก/ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม/
เกียวกับข้อมูลผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทีได้รบั การ
ผูแ้ ทน
สนับสนุน เช่น
(ก) ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้
(ก) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ข) ข้อมูลติดต่อ
ผูส้ นับสนุนโครงการ CGR

ประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย

ความยินยอม
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ลําดับ

18.

19.

วัตถุประสงค์

ข้อมูลส่วนบุคคล

(ข) สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผูส้ นับสนุนโครงการ ASEAN CG
Scorecard
เพือประชาสัมพันธ์แบบตรง (Direct
Marketing) นําเสนอข่าวสารหรือกิจกรรมที
อาจตรงกับความสนใจของท่าน

สมาชิก/ผูแ้ ทนนิติบคุ คล
สมาชิก
(ก) ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้
(ข) ข้อมูลติดต่อ
(ค) ข้อมูลสมาชิก
(ง) ข้อมูลด้านคุณวุฒิ
(จ) ข้อมูลด้านความชอบ
และความสนใจ
(ฉ) ข้อมูลสารสนเทศ
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
(ก) ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้
(ข) ข้อมูลติดต่อ
(ค) ข้อมูลด้านคุณวุฒิ
(ง) ข้อมูลด้านความชอบ
และความสนใจ
(จ) ข้อมูลสารสนเทศ
ผูแ้ ทน/ผูป้ ระสานงาน
(ก) ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้
(ข) ข้อมูลติดต่อ
เพือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับการ สมาชิก/ผูแ้ ทนนิติบคุ คล
วิจยั ตลาด (Marketing Research) เพือพัฒนา สมาชิก
กิจกรรมของสมาคมฯ
(ก) ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้
(ข) ข้อมูลสมาชิก
(ค) ข้อมูลด้านคุณวุฒิ

ฐานตามมาตรา
24

ความยินยอม

ประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย
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ลําดับ

20.

21.

วัตถุประสงค์

ข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานตามมาตรา
24

(ง) ข้อมูลด้านความชอบ
และความสนใจ
(จ) ข้อมูลสารสนเทศ
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
(ก) ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้
(ข) ข้อมูลด้านคุณวุฒิ
(ค) ข้อมูลด้านความชอบ
และความสนใจ
(ง) ข้อมูลสารสนเทศ
ผูแ้ ทน/ผูป้ ระสานงาน
(ก) ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้
(ข) ข้อมูลติดต่อ
เพือเผยแพร่บนั ทึกภาพบรรยากาศและ
สมาชิก/ผูแ้ ทนนิติบคุ คล
ประโยชน์โดยชอบ
บันทึกภาพเคลือนไหวของกิจกรรมสมาคมฯ สมาชิก/ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม/ ด้วยกฎหมาย
ประกอบการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผ่าน
ผูแ้ ทน
เว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของสมาคมฯ หรือที ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้
สมาคมฯ เป็ นผูค้ วบคุม ทีไม่ใช่ targeted
advertisement
เพือการประสานงานและดําเนินการภายใน สมาชิก/ผูแ้ ทนนิติบคุ คล
ประโยชน์โดยชอบ
สมาคมฯ ให้เป็ นไปโดยมีประสิทธิภาพ ดังนี สมาชิก
ด้วยกฎหมาย
(ก) เพือการตรวจสอบภายในของสมาคมฯ (ก) ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้
(ข) เพือการปรึกษากับทีปรึกษาด้าน
(ข) ข้อมูลติดต่อ
กฎหมาย บัญชี ภาษีในประเด็นที
(ค) ข้อมูลทางการเงิน
เกียวข้อง
(ง) ข้อมูลสมาชิก
(จ) ข้อมูลด้านคุณวุฒิ
(ฉ) ข้อมูลความชอบและ
ความสนใจ
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
14
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ลําดับ

วัตถุประสงค์

ข้อมูลส่วนบุคคล

22.

เพือการจัดทําทะเบียนสมาชิกบน
แอปพลิเคชันของสมาคมฯ สําหรับ
รายละเอียดของท่าน

23.

เพือการปฏิบตั ิหน้าทีตามกฎหมาย เช่น
(ก) เพือจัดการด้านภาษีตามประมวล
รัษฎากร พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543
(ข) เพือการตรวจสอบบัญชี จัดทํางบ
การเงินและรับรองโดยผูส้ อบบัญชี
อนุญาต
(ค) เพือปฏิบตั ิตามคําสังศาล และ/หรือ
คําสังจากหน่วยงานของรัฐ

(ก) ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้
(ข) ข้อมูลติดต่อ
(ค) ข้อมูลทางการเงิน
(ง) ข้อมูลด้านคุณวุฒิ
(จ) ข้อมูลความชอบและ
ความสนใจ
ผูแ้ ทน/ผูป้ ระสานงาน
(ก) ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้
(ข) ข้อมูลติดต่อ
สมาชิก/ผูแ้ ทนนิติบคุ คล
สมาชิก
(ก) ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้
(ข) ข้อมูลติดต่อ
(ค) ข้อมูลสมาชิก
(ง) ข้อมูลด้านคุณวุฒิ
สมาชิก/ผูแ้ ทนนิติบคุ คล
สมาชิก
(ก) ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้
(ข) ข้อมูลติดต่อ
(ค) ข้อมูลทางการเงิน
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
(ก) ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้
(ข) ข้อมูลติดต่อ
(ค) ข้อมูลทางการเงิน
ผูแ้ ทน
(ก) ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้
(ข) ข้อมูลติดต่อ

ฐานตามมาตรา
24

(ก) ประโยชน์โดย
ชอบด้วย
กฎหมาย
(ข) ความยินยอม

การปฏิบตั ิหน้าที
ตามกฎหมาย
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ลําดับ
24.

5.

วัตถุประสงค์

ฐานตามมาตรา
24
สมาชิก/ผูแ้ ทนนิติบคุ คล
ประโยชน์โดยชอบ
สมาชิก/ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม/ ด้วยกฎหมาย
ผูแ้ ทน/ผูป้ ระสานงาน
(ก) ข้อมูลทีระบุตวั ตนได้
(ข) ข้อมูลติดต่อ
ข้อมูลส่วนบุคคล

เพือการรักษาความปลอดภัย การป้องกัน
อุบตั ิเหตุและอาชญากรรม

การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก
สมาคมฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก และ/หรือหน่วยงานของรัฐดังต่อไปนี

6.

5.1.

ผู้ใ ห้ก ารสนับ สนุน ของสมาคมฯ ทังในด้า นข้อ มูล และทุน เช่น ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้น

5.2.

บุคคลภายนอกทีให้บริการแก่สมาคม เช่น ไปรษณียไ์ ทยหรือผูใ้ ห้บริการด้านการขนส่ง ผูป้ ระเมินอิสระ
(IA-CAC) ผูใ้ ห้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูใ้ ห้บริการด้านการวิเคราะห์ทางการตลาด สายการ
บิน ทีพักหรือผูใ้ ห้บริการด้านสถานทีจัดงาน ผูใ้ ห้บริการด้านการจัดเตรียมอาหาร ตัวแทนการท่องเทียว
เป็ นต้น

5.3.

วิทยากร ผูบ้ รรยาย ทีทางสมาคมติดต่อเพือบรรยายแก่สมาชิกและผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงผูเ้ ข้าร่วม
ในกิจกรรมเดียวกัน

5.4.

คณะกรรมการชุด ต่าง ๆ จากภายนอกสมาคมฯ เช่น คณะกรรมการ CAC คณะกรรมการพิจารณา
รับรอง CAC เป็ นต้น รวมถึงเลขา หรือผูป้ ระสานงานของบุคคลดังกล่าว

5.5.

บุคคลภายนอกทีเกียวข้องกับ ท่านหรือบริษัท ที ทํางาน เช่น ผู้ประสานงาน ผู้รับ มอบอํานาจ เลขา
ตัวแทน ผูต้ ิดต่อ และ/หรือ หน่วยงานหรือองค์กรทีท่านเป็ นกรรมการ

5.6.

บุคคลภายนอกทีสนใจติดต่อกรรมการอาชีพในทําเนียบกรรมการอาชีพ

5.7.

บุคคลทัวไป และผูเ้ ยียมชมเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชันของสมาคมฯ หรือทีสมาคมฯ เป็ น
ผูค้ วบคุม

สิทธิของท่าน
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ท่านมีสิทธิตามทีระบุใน พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี โดยสิทธิดงั กล่าวต่าง ๆ อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที
พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายทีเกียวข้อง ในสิทธินนั ๆ กําหนดไว้ดว้ ย
6.1.

สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสําเนา: ท่านมีสิทธิเข้าถึง หรือขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที
สมาคมฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย และขอให้เปิ ดเผยถึงการได้มาซึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยทีท่าน
ไม่ได้ให้ความยินยอม

6.2.

สิทธิในการขอรับและโอนข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที
สมาคมฯ ได้ท ํา ให้ข้อ มูล ส่ ว นบุค คลนันอยู่ใ นรู ป แบบที สามารถอ่ า นหรือ ใช้งานได้โ ดยทัวไปด้ว ย
เครืองมือหรืออุปกรณ์ทีทํางานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ดว้ ย
วิธีการอัตโนมัติ รวมทังมีสิทธิขอให้สมาคมฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก
หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลทีสมาคมฯ ได้สง่ หรือโอนไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิค
ไม่สามารถทําได้ ทังนี ต้องเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลทีสมาคมฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย ตามทีท่าน
ได้ให้ความยินยอม หรือภายใต้ฐานสัญญา หรือภายใต้หลักเกณฑ์อืนทีกฎหมายกําหนด

6.3.

สิทธิในการคัดค้าน: ท่านมีสิทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านใน
กรณีทีสมาคมฯ ดําเนินการภายใต้ฐานประโยชน์สาธารณะ ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ
เพือวัตถุประสงค์เกียวกับการตลาดแบบตรงหรือการศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือ
สถิติ

6.4.

สิทธิในการขอให้ลบ: ท่านมีสิทธิขอให้สมาคมฯ ลบหรือทําลายข้อมูลของท่าน หรือทําให้ขอ้ มูลของ
ท่านเป็ นข้อมูลทีไม่สามารถระบุตวั ตนด้วยเหตุบางประการได้

6.5.

สิทธิในการขอให้ระงับ: ท่านมีสิทธิขอให้สมาคมฯ ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที
สมาคมฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบคําขอใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท่านขอให้สมาคมฯ ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลแทนการ
ลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีความจําเป็ นอีกต่อไป แต่ท่านขอให้สมาคมฯ
เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพือใช้ในการก่อตังสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตาม
หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึนต่อสูส้ ิทธิเรียกร้อง

6.6.

สิทธิในการแก้ไข: ท่านมีสิทธิขอให้สมาคมฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั
และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

6.7.

สิทธิในการร้องเรียน: ท่านมีสิทธิรอ้ งเรียนกับคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล หากสมาคมฯ
หรือลูกจ้างหรือผูร้ บั จ้างของสมาคมฯ มีการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
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6.8.

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมทีท่านได้ให้ไว้กับสมาคมฯ
เมือใดก็ได้ โดยจะเพิก ถอนบางวัตถุประสงค์เท่านัน หรือจะเพิก ถอนทังหมดก็ได้ ตามขันตอนและ
วิธีการทีสมาคมฯ กําหนด ทังนี การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม
ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ ก่อนการถอนความ
ยินยอมดังกล่าว

ท่านอาจใช้สิทธิเหล่านีได้โดยการติดต่อกับสมาคมฯ หรือเจ้าหน้าทีคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียด
ในข้อ 8.
ในกรณีทีการเพิกถอนความยินยอมส่งผลกระทบต่อท่านในเรื องใด สมาคมฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมนัน โดยหากท่านเพิกถอนความยินยอมในภายหลัง การเพิกถอน
ดังกล่าวย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ
เพือประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทีสมาคมฯ คํานึงถึง และมุ่งมันทีจะดูแลความปลอดภัยและคุม้ ครอง
ของข้อมูลส่วนบุคคล สมาคมฯ อาจปฏิเสธคําขอใช้สิทธิของท่านในกรณีที (ก) บุคคลทียืนคําขอไม่มีหลักฐาน
ยื น ยัน ว่ า เป็ น เจ้า ของข้อ มู ล ส่ว นบุ ค คล หรื อ ไม่ มี อ ํา นาจในการยื นคํา ขอดัง กล่า ว (ข) คํา ขอดัง กล่ า วไม่
สมเหตุสมผล เช่น บุคคลทีส่งคําขอไม่มีสิทธิตามกฎหมาย หรือไม่มีขอ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่าวนันอยู่ทีสมาคมฯ
(ค) คําขอดังกล่าวเป็ นคําขอทีฟุ่ มเฟื อย เช่น เป็ นคําขอทีมีลกั ษณะเดียวกัน หรือมีเนือหาเดียวกันซํา ๆ โดยไม่มี
เหตุอันสมควร (ง) สมาคมฯ มีสิทธิ ในการปฏิเสธคําขอของท่านตามทีพ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/
หรือกฎหมายอืนทีเกียวข้องกําหนด

7.

นโยบายความเป็ นส่วนตัว
สมาคมฯ ได้เผยแพร่นโยบายความเป็ นส่วนตัว ซึงกําหนดข้อมูลโดยทัวไปเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลทุกประเภท และรายละเอียดอืน ๆ เช่น การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ
คุก กี (Cookie) มาตรการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ทังนี ข้อกําหนดต่าง ๆ ในนโยบายความเป็ น
ส่ ว นตั ว จะใช้ บัง คั บ เพิ มเติ ม จากนโยบายคุ้ม ครองข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คล และไม่ ไ ด้เ ป็ นการยกเลิ ก แทนที
หรือเปลียนแปลงข้อกําหนดใด ๆ ในนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยหากมีขอ้ ความทีขัดหรือแย้งกัน
ให้ขอ้ กําหนดต่าง ๆ ในนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผล เนืองจากสมาคมฯ ได้ส่งมอบให้ท่านพิจารณา
และเลือกทีจะให้ความยิน ยอมหรือไม่เป็ นการเฉพาะ โปรดพิจารณานโยบายความเป็ นส่วนตัวที www.thaiiod.com/th/aboutIOD.asp

8.

ติดต่อเรา
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หากท่านมีขอ้ สงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี
หรือกิจกรรมอืน ๆ ของสมาคมฯ รวมถึงการใช้สิทธิทีระบุในข้อ 6. ท่านสามารถติดต่อสมาคมฯ และเจ้าหน้าที
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดด้านล่าง
สมาคมฯ

ถึง:

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ทีอยู:่

อาคาร วตท. อาคาร 2 ชัน 3 เลขที 2/9 หมู่ที 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กรุงเทพฯ 10210

เบอร์ติดต่อ:

(66) 2955 1155

อีเมล:

iod-pdpa@thai-iod.com

เจ้าหน้าทีคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ถึง:

คุณนิสา จิระพงษ์วนิช

ทีอยู:่

อาคาร วตท. อาคาร 2 ชัน 3 เลขที 2/9 หมู่ที 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กรุงเทพฯ 10210

เบอร์ติดต่อ:

(66) 2955 1155 ต่อ 100

อีเมล:

dpo@thai-iod.com

นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนีถูกทบทวน และให้มีผลใช้บงั คับเมือวันที 5 พฤษภาคม 2564
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