
นโยบายความเปนสวนตัว

บริษัท คอยนดี จำกัด (“บริษัท ฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยนโยบายความเปนสวนตัวฉบับน้ี (“นโยบาย ฯ”) ถือวาเปนประกาศ

ความเปนสวนตัว ทำข้ึนเพ่ือแจงตอ “เจาของขอมูลสวนบุคคล” (Data Subject) เก่ียวกับหลักการและนโยบายการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลโดยบริษัท ฯ ซ่ึงอยูในฐานะ “ผู

ควบคุมขอมูลสวนบุคคล” (Data Controller) ท้ังน้ี เพ่ือยืนยันวาบริษัท ฯ จะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลภายใตกรอบวัตถุประสงคของการใหบริการท่ีบริษัท ฯ ไดแจงตอเจาของ

ขอมูลสวนบุคคล รวมถึงแจงหลักการคุมครองขอมูลสวนบุคคลอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ท่ีบริษัท ฯ นำมาปรับใช โดยเปนไปตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.

2562 และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

หลักการและนโยบายการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลของบริษัท ฯ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี

1. วัตถุประสงค

การประกอบกิจการของบริษัท ฯ อันเปนการใหบริการแกลูกคาน้ัน บริษัท ฯ มีความจำเปนตองเก็บขอมูลและเอกสารตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงขอมูลสวนบุคคล อยาง

ถูกตองเหมาะสมเพ่ือนำมาประกอบใชกับการดำเนินกิจการ การใหบริการและสงเสริมการใหบริการของบริษัท ฯ รวมถึงยังเปนสวนประกอบสำคัญในการทำกระบวนการในการ

ทําความรูจักลูกคา ท่ีสามารถ ระบุตัวตน และพิสูจนตัวตนไดอยางถูกตองเพ่ือการตรวจสอบการทุจริตและขอผิดพลาดยอนหลัง ดังน้ัน เพ่ือใหการจัดเก็บขอมูลและเอกสารตาง ๆ

ภายในบริษัท ฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเปนไปตามขอกำหนดกฎเกณฑของบรรดากฎหมายท่ีเก่ียวของ บริษัท ฯ จึงจัดทำนโยบาย ฯ ฉบับน้ีข้ึนเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติในการ

เก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดยนโยบาย ฯ ฉบับน้ีใหนำมาปรับใชแกบุคคลใด ๆ ผูเก่ียวของ กับการประกอบกิจการของบริษัท ฯ

2. บทนิยาม

“บริษัท ฯ ” หมายถึง บริษัท คอยนดี จำกัด

“ทาน” หมายถึง ลูกคาบุคคลธรรมดาผูใชบริการและ/หรือผลิตภัณฑของบริษัท ฯ

“ขอมูลสวนบุคคล (Personal Data)” หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับบุคคลซ่ึงทำใหสามารถระบุตัวบุคคลน้ันได ไมวาทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผู

ถึงแกกรรมโดยเฉพาะ เชน  ช่ือ-นามสกุล, ท่ีอยู, อีเมล, เบอรโทรศัพท เปนตน

“ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความออนไหว (Sensitive Personal Data)” หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลท่ีกฎหมายกำหนดเปนการเฉพาะ ซ่ึงเปนขอมูลท่ีมีความเส่ียงในการถูก

นำมาใชในการเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม เชน เช้ือชาติและเผาพันธุ, ความคิดเห็นทางการเมือง, ความเช่ือเก่ียวกับลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา, พฤติกรรมทางเพศ, ประวัติ

อาชญากรรม, ขอมูลสุขภาพ, ความพิการ, ขอมูลสหภาพแรงงาน, ขอมูลพันธุกรรม, ขอมูลชีวภาพ และ/หรือขอมูลใด ๆ ท่ีอาจสงผลกระทบตอเจาของขอมูลในทำนองเดียวกันตามท่ี

คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลกำหนด

“เจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject)” หมายถึง บุคคลธรรมดาซ่ึงเปนเจาของขอมูลท่ีถูกเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยในกรณีน้ีใหหมายถึง ลูกคา และผูมีสวน

ไดเสียกับบริษัทฯซ่ึงเปนบุคคลธรรมดา

“ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data controller)” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอำนาจหนาท่ีตัดสินใจเก่ียวกับการ เก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล ในกรณีน้ีใหหมายถึง บริษัท คอยนดี จำกัด

3. ประเภทของเจาของขอมูลสวนบุคคล

1. ลูกคาบุคคลธรรมดาผูใชบริการและ/หรือผลิตภัณฑของบริษัท ฯ

4. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล



บริษัท ฯ อาจเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของคุณจาก 3 แหลงท่ีมาไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม ดังน้ี

1. เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลโดยตรง ในการสรางบัญชีและเขาถึงบริการของบริษัท ฯ บริษัท ฯ จะขอใหสงขอมูลสวนบุคคลท่ีจำเปนตอการใหบริการ เชน เพ่ือการ

ยืนยันตัวตนของ  หรือ ตามหลักเกณฑตาง ๆ ท่ีกฎหมายกำหนด

ประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัท ฯ ทำการเก็บรวบรวม มีรายละเอียดดังน้ี

● ขอมูลระบุตัวตน ช่ือ-นามสกุล, วัน/เดือน/ปท่ีเกิด, ท่ีอยูตามบัตรประชาชน, อีเมล, เบอรโทรศัพท หรือเอกสารแสดงตนท่ีออกโดยประเทศหรือ

รัฐบาลของคุณ เพ่ือยืนยันขอมูลแสดงตัวตนของทาน ไดแก บัตรประชาชน, หนังสือเดินทาง และ/หรือ ขอมูลอ่ืนท่ีบริษัทฯ

ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ รวมถึงแตไมจำกัดเพียง กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายของหนวย

งานกำกับดูแล ซ่ึงไดแก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือหนวยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวของ ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือยืนยันตัวตน

● ขอมูลท่ีมีความออนไหว ขอมูลการเปรียบเทียบแบบจำลองใบหนาในลักษณะ Live Selfie และขอมูลศาสนาตามหนาบัตรประชาชน

● ขอมูลเก่ียวกับคุณสมบัติ ขอมูลประวัติการทำงาน, ผลการทดสอบความเหมาะสมในการลงทุน ระดับความเส่ียงในการลงทุน ท่ีประเมินโดยระบบของ

บริษัท ฯ และการจัดระดับความเส่ียงดานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

● ขอมูลเก่ียวกับการเงิน ขอมูลบัญชีธนาคาร, ขอมูลแหลงท่ีมาของรายได

● ขอมูลทางธุรกรรม ขอมูลบัญชีผูใชงาน, ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส และขอมูลการทำธุรกรรมของทานท่ีทำบนเว็บไซต และ/หรือแพลตฟอรมของ

บริษัท ฯ

2. เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติดวยระบบ เม่ือทานเขาเย่ียมชม หรือทำการล็อกอินเขามาในเว็บไซต และ/หรือแพลตฟอรมของบริษัท ฯ ระบบของบริษัท ฯ จะเก็บรวบรวม

ขอมูลสวนบุคคลของทานโดยอัตโนมัติ ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดแก หมายเลข  IP Address, Cookie, พฤติกรรมการใชบริการ, ประวัติการใชบริการ เปนตน

3. เก็บรวบรวมโดยออมจากแหลงขอมูลอ่ืน เปนขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัท ฯ ไดรับจากแหลงอ่ืนท่ีไมใชจากทานโดยตรง เชน หนวยงานของรัฐ สถาบันการเงิน ผูใหบริการ

ทางการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และผูใหบริการขอมูล เปนตน ซ่ึงบริษัท ฯ จะเก็บรวบรวมขอมูล จากแหลงขอมูลอ่ืนตอเม่ือบริษัท ฯ มีสิทธิเก็บรวบรวมไดตามกฎหมายหรือเม่ือทานได

ใหความยินยอมใหแกแหลงขอมูลน้ันสามารถเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของตนได

หากทานไมใหขอมูลหรือไมใหความยินยอมตอการประมวลผลขอมูลท่ีจำเปน ท่ีบริษัท ฯ ไดแจงแกทานโดยอาจทำใหบริษัท ฯ ไมสามารถอนุมัติใหบริการท่ีทานตองการ

ได หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีท่ีบริษัท ฯ มีตอทาน หรือไมสามารถเขาทำสัญญากับทาน หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีตามกฎของบริษัท ฯ ได ไมวากรณีใดก็ตาม ซ่ึงการไมใหขอมูล

หรือไมใหความยินยอมท่ีจำเปนน้ี อาจสงผลใหการใหบริษัท ฯ ตองจำกัด ระงับ ยกเลิก ยุติการใหบริการแกทาน หรือสงวนสิทธ์ิในการปฏิเสธการใหบริการแกทาน แลวแตกรณี

บริษัท ฯ จะทำการเก็บรวบรวมรักษาขอมูลสวนบุคคลอยางถูกตองตามกฎหมายและ เพ่ือใชประมวลผลตามขอบเขตวัตถุประสงคท่ีระบุไวในขอ 4 ของ นโยบายความเปน

สวนตัวฉบับน้ี

4. การใชขอมูลสวนบุคคล

บริษัท ฯ จะเก็บรวบรวม ใช และเปดเผย  (“ประมวลผล”) ขอมูลสวนบุคคลตามวัตถุประสงคท่ีไดแจงไวเทาน้ัน (“ฐานการประมวลผล”)

บริษัท ฯ ใชฐานการประมวลผลฐานใดฐานหน่ึงดังตอไปน้ีในการประมวลผลขอมูลของทาน:



1. เพ่ือปฏิบัติตามสัญญาหรือหนาท่ีท่ีบริษัทฯมีตอทาน หรือเพ่ือดำเนินการตามคำขอของทานกอนเขาทำสัญญา

2. เพ่ือเปนการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท ฯ

3. เพ่ือประโยชนอันชอบธรรมของบริษัท ฯ ในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน

4. เม่ือทานใหความยินยอมกับบริษัท ฯ ในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน และ

5. เม่ือเปนกรณีท่ีจำเปนเพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือ สุขภาพ

ในกรณีท่ีเปนขอมูลสวนบุคคลออนไหว บริษัท ฯ จะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามท่ีกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลกำหนดอยางเครงครัด โดย

จะตองไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจากทานกอนเสมอ

วัตถุประสงคการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล

วัตถุประสงคในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ฐานการประมวลผล

การปฎิบัติตามกฎหมายของหนวยงานกำกับดูแล

● เพ่ือยืนยันและพิสูจนตัวตนของทาน

● เพ่ือปองกันการทุจริต ฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการ

ราย และการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลางสูง

● เพ่ือตรวจสอบและรายงานธุรกรรมเงินสด หรือธุรกรรมทรัพยสินดิจิทัล รวมถึงธุรกรรมท่ี

ตองสงสัยใหกับสำนักงานปองกันและปรามปราบการฟอกเงินและหนวยงานกำกับดูแล

อ่ืน โดยเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย

● เพ่ือจัดเก็บรายงานตางๆ ตามกฎหมายกำหนด และ

● เพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกำหนดไวในกฎหมาย กฎระเบียบ คำส่ังศาล คำพิพากษา

หรือคำสังของหนวยงานท่ีเก่ียวของ

● เพ่ือเปนการปฎิบัติตามกฎหมายของบริษัท ฯ

● เพ่ือประโยชนอันชอบธรรมของบริษัท ฯ

การใหบริการและการปฏิบัติตามสัญญาท่ีเขาผูกพันกับบริษัท ฯ

● เพ่ือยืนยันและพิสูจนตัวตนของทาน

● เพ่ือการพิจารณาอนุมัติการใหบริการของบริษัท ฯ แกทาน (เชน ดำเนินการตรวจสอบ

ประวัติการเปนบุคคลลมละลายของทาน เปนตน)

● เพ่ือใหบริการและ/หรือขายผลิตภัณฑของบริษัทฯแกทาน

● เพ่ือดำเนินตามคำส่ังของทาน

● เพ่ือใชในการแจงเตือนถึงสิทธิประโยชนท่ีทานพึงไดรับ

● เพ่ือเปนการบริหารจัดการ และผลิตภัณฑการจัดการลงทุนสินทรัพยดิจิทัล

● เพ่ือบริหารคาธรรมเนียมในการใชบริการของทาน

● เพ่ือประโยชนอันชอบธรรมของบริษัท ฯ

● เพ่ือปฏิบัติตามสัญญาหรือหนาท่ีท่ีบริษัท ฯ มีตอทาน หรือเพ่ือดำเนินการ

ตามคำขอของทานกอนเขาทำสัญญา

● เพ่ือประโยชนอันชอบธรรมของบริษัท ฯ

การใชบริการชวยเหลือลูกคา

● เพ่ือตอบกลับหรือจัดการตอคำรองขอตางๆ ของทาน

● เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและการทำงานของเว็บไซตของบริษัท ฯ (เว็บไซตคุกก้ี)

● เพ่ือปฏิบัติตามสัญญาหรือหนาท่ีท่ีบริษัท ฯ มีตอทาน หรือเพ่ือดำเนินการ

ตามคำขอของทานกอนเขาทำสัญญา



● เพ่ือประโยชนอันชอบธรรมของบริษัท ฯ

กิจกรรมการตลาด

● เพ่ือทำการตลาดแบบเจาะจงกลุมลูกคา

● เพ่ือนำเสนอขอเสนอทางการตลาดท่ีบริษัท ฯ ไดวิเคราะหใหเหมาะสมกับความตองการ

ของทาน

● เพ่ือใหขอมูลแกทานเก่ียวกับผลิตภัณฑและ/หรือบริการของบริษัท ฯ และ/หรือกลุม

บริษัท ฯ ในเครือ และ/หรือพันธมิตรของบริษัท ฯ ท่ีทานอาจสนใจ

● เพ่ือใหผูใหบริการโซเซียลมีเดียสามารถสงขอมูลแกทาน เก่ียวกับผลิตภัณฑและ/หรือ

บริการของบริษัทฯท่ีทานอาจสนใจ

● เพ่ือใชคุกก้ีขององคกรภายในการนำเสนอผลิตภัณฑ และ/หรือบริการท่ีทานอาจสนใจ

● เพ่ือส่ือสารกับทานผานชองทางตางๆ (รวมไปถึงทาง อีเมล ขอความ ส่ือโซเชียล หรือ

ตอหนา) และ

● เพ่ือจัดเก็บรักษาและอัพเดทขอมูลติดตอของทานในกรณีท่ีสมควร

● เม่ือทานใหความยินยอมกับบริษัท ฯ ในการประมวลผลขอมูลลสวน

บุคคลของทาน

● เพ่ือประโยชนอันชอบธรรมของบริษัท ฯ

หมายเหตุ: บริษัท ฯ จะสามารถทำกิจกรรมการตลาดได ก็ตอเม่ือทานให

ความยินยอมกับบริษัท ฯ ในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน

เก่ียวกับกิจกรรมการตลาดเปนการเฉพาะ

การพัฒนาธุรกิจ

● เพ่ือทำความเขาใจและพัฒนาผลิตภัณฑ และ/หรือการใหเหมาะสมกับความตองการของ

ลูกคาและเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพทางธุรกิจของบริษัท ฯ

● เพ่ือจัดการคำรองเรียนของทาน

● เพ่ือจัดจางผูใหบริการเพ่ือดำเนินการอยางใดอยางหน่ึงอันเปนการสนับสนุนธุรกิจของ

บริษัท ฯ

● เพ่ือปฏิบัติตามสัญญาหรือหนาท่ีท่ีบริษัท ฯ มีตอทาน หรือเพ่ือดำเนินการ

ตามคำขอของทานกอนเขาทำสัญญา

● เพ่ือประโยชนอันชอบธรรมของบริษัท ฯ

การจัดการความเส่ียงและความปลอดภัย

● เพ่ือเปนการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท ฯ ● เพ่ือปฏิบัติตามสัญญาหรือหนาท่ีท่ีบริษัท ฯ มีตอทาน หรือเพ่ือดำเนินการ

ตามคำขอของทานกอนเขาทำสัญญา

● เพ่ือเปนการปฎิบัติตามกฎหมายของบริษัท ฯ

● เพ่ือประโยชนอันชอบธรรมของบริษัท ฯ

วัตถุประสงคในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลออนไหว ฐานการประมวลผล

การใหบริการและปฏิบัติตามสัญญาท่ีมีกับบริษัท ฯ

● เพ่ือยืนยันและพิสูจนตัวตนของทานโดยใชขอมูลชีวมิติ โดยการใชเทคโนโลยีการจดจำ

ใบหนา (Facial recognition)

● เม่ือทานใหความยินยอมกับบริษัท ฯ ในการประมวลผลขอมูลลสวน

บุคคลของทาน

กิจกรรมการประมวลผลขอมูลอ่ืนๆ ฐานการประมวลผล

● เพ่ือดำเนินการประมวลผลขอมูลใดๆ ท่ีเก่ียวของกับวัตถุประสงคท่ีระบุไวในตารางน้ี ● ฐานการประมวลผลเดียวกับกิจกรรมท่ีเก่ียวของกันดังกลาว



5. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

บริษัท ฯ จะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานหรือขอมูลสวนบุคคลของบุคคลท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของทานใหแกบุคคลภายนอกเทาท่ีกฎหมายอนุญาต เชน ในกรณีท่ีทาง

บริษัท ฯ หรือบุคคลภายนอก ;

● มีความจำเปนจะตองเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือจะใหบริการท่ีทานรองขอ

● มีหนาท่ีตอสาธารณะหรือหนาท่ีทางกฎหมายท่ีตองปฏิบัติตาม

● มีความจำเปนท่ีจะตองเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือวัตถุประสงคในการทำรายงานตามกฎหมาย การดำเนินคดีหรือการกอต้ังหรือยกข้ึนตอสูสิทธิเรียกรองและผล

ประโยชนตามกฎหมายของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก

● มีเหตุผลทางธุรกิจอันชอบธรรมในการเปดเผยขอมูลดังกลาว

● มีความจำเปนเพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของทาน/หรือ

● ไดรับการขออนุญาตจากทานหรือจากบุคคลท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของทานเพ่ือท่ีจะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานและทานหรือบุคคลดังกลาวไดใหความยินยอม

สำหรับขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความออนไหว หรือขอมูลสวนบุคคลประเภทพิเศษภายใตกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวของ นอกจากฐานการประมวลผลท่ีได

กลาวมาแลว บริษัท ฯ จะเปดเผยขอมูลดังกลาวตามขอกำหนดอ่ืน ๆ ท่ีกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีกำหนด

การเปดเผยขอมูลในบางกรณีอาจตองอาศัยฐานการประมวลผลมากกวาหน่ึงฐาน ในกรณีดังน้ี ทางบริษัท ฯ อาจใชฐานการประมวลผลท่ีระบุไวฐานหน่ึงฐานใดในการ

เปดเผยขอมูล

บริษัท ฯ อาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานหรือขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของทานเพ่ือวัตถุประสงคดังกลาวขางตนใหแกผูอ่ืนซ่ึงรวมไปถึง

● ผูรับจาง ตัวแทน หรือผูใหบริการซ่ึงใหบริการหรือทำงานใหกับบริษัท ฯ

● ผูใหบริการคลาวด (Cloud)

● หนวยงานภาครัฐ ศาล หนวยงานระงับขอพิพาท หนวยงานกำกับดูแล หนวยงานปองกันการฉอโกง หนวยงานดานภาษีและผูตรวจสอบ และ

● บุคคลอ่ืนท่ีบริษัท ฯ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหตามคำส่ังของทาน

ในกรณีผูรับขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีไดมีการระบุไวขางตนอยูนอกราชอาณาจักร บริษัท ฯ จะดำเนินการใหแนใจวาการสงขอมูลสวนบุคคลไปตางประเทศจะเปนไป

ตามหลักการท่ีระบุใน ขอ 6 นโยบายความสวนตัวฉบับน้ี

บริษัท ฯ จะไมใชขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนใดตามท่ีอธิบายไว หากบริษัท ฯ มีความประสงคท่ีจะเก็บรวบรวมหรือใชขอมูลอ่ืนเพ่ิมเติมซ่ึงไมไดแจงไวใน

นโยบายความเปนสวนตัวฉบับน้ี บริษัท ฯ จะแจงใหทานทราบ/หรือขอความยินยอมจากทานกอน เพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล

6. การโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ

ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจถูกสงหรือโอนเพ่ือการประมวลผลในประเทศอ่ืนท่ีบริษัท ฯ ในเครือหรือผูใหบริการของบริษัท ฯ มีการดำเนินธุรกิจอยูหรือจะตองปฏิบัติตาม

กฎหมายตาง ๆ บริษัท ฯ จะดำเนินการทุกข้ันตอนท่ีจำเปนตามสมควรเพ่ือใหม่ันใจวาขอมูลสวนบุคคลของทานไดรับการเก็บดูแลอยางปลอดภัยและเปนไปตามนโยบายความเปน

สวนตัวฉบับน้ีรวมถึงขอกำหนดตางๆภายใตกฎหมายคุมครองขอมูลท่ีเก่ียวของ ซ่ึงในบางกรณีอาจรวมไปถึงการเขาทำสัญญามาตรฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ (หรือมาตรฐานท่ีมีผล

เทียบเทา) กับคูสัญญาท่ีอยูนอกประเทศไทยดวย

7. การเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล



บริษัทฯ มีการจัดเก็บ (Storage) อยูในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกสไวบน Server ของผูใหบริการ Cloud Service เวนแตการจัดเก็บในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกสจะ

เปนการเพ่ิมข้ันตอนกระบวนการเกินสมควร บริษัท ฯ จะจัดเก็บในรูปแบบเอกสารวัตถุท่ีสำนักงานของบริษัท ฯ อน่ึง ในกรณีท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำส่ัง ขอกำหนด หรือนโยบาย

ของบริษัท ฯ กำหนดใหเอกสารตองทำเปนหนังสือ มีหลักฐานเปนหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดงในลักษณะท่ีมิใชเอกสารอิเล็คทรอนิกส บริษัท ฯ จะจัดเก็บหนังสือหรือเอกสารดังกลาว

ในรูปแบบเอกสารวัตถุท่ีสำนักงานของบริษัท ฯ อยางเหมาะสม

โดยบริษัท ฯ สามารถแยกระยะเวลาการจัดเก็บขอมูลและเอกสารไดดังน้ี

7.1  ขอมูลหรือเอกสารท่ีมีกฎหมายกำหนดไวเปนการเฉพาะ

ในกรณีท่ีมีกฎหมายกำหนดไวเปนการเฉพาะใหจัดเก็บขอมูลหรือเอกสารโดยมีกำหนดระยะเวลาข้ันต่ำ ใหบริษัท ฯ จัดเก็บขอมูลหรือเอกสารตามกำหนดระยะเวลาข้ันต่ำดังกลาว ดังน้ี

(1) เอกสารดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตองจัดเก็บไวไมนอยกวา 5 ป และไมนอยกวา 10 ปนับแตยุติความสัมพันธ บริษัท ฯ ตองจัดเก็บเอกสารไว 5 ป

และ 10 ป ตามลำดับ

(2) หลักฐานการซ้ือขายสินทรัพยดิจิทัล ตองจัดเก็บไวไมนอยกวา 5 ป นับแตวันท่ีมีการซ้ือขาย โดยในระยะเวลา 2 ปแรกตองจัดเก็บในลักษณะท่ีพรอมใหสำนักงาน ก.ล.

ต. เรียกดูหรือตรวจสอบไดทันที

7.2 ขอมูลหรือเอกสารทางการเงิน

บรรดาขอมูลและเอกสารท่ีเก่ียวของกับการเงินและการบัญชีใหจัดเก็บไว 5 ปนับแตวันท่ีปดรอบระยะเวลาบัญชีประจำป และใหจัดเก็บไว 10 ปสำหรับกรณีเปนเอกสารท่ีเก่ียวของกับ

การใชประโยชนทางภาษีมูลคาเพ่ิม

7.3 ขอมูลหรือเอกสารทางคดีความ

ในกรณีท่ีบริษัท ฯ ทราบวาขอมูลหรือเอกสารใดตองจัดสงใหแกเจาพนักงานผูปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย หรือบริษัท ฯ ไดย่ืนฟองหรือถูกฟองตอศาลซ่ึงมีเขตอำนาจ ใหบริษัท ฯ จัดเก็บ

เอกสารน้ันแยกตางหากจนกวาสำนวนการสอบสวนหรือคดีความดังกลาวจะถึงท่ีสุด ท้ังในช้ันพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ศาล เจาพนักงานบังคับคดี เจาพนักงานพิทักษทรัพย

หรือเจาพนักงานอ่ืนตามกฎหมาย

8. สิทธิของทานในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล

ภายใตขอกำหนดและขอยกเวนของกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวของ ทานมีสิทธิดังตอไปน้ี:

● สิทธิในการถอนความยินยอม: ทานสามารถถอนความยินยอมท่ีทานไดใหไวกับบริษัท ฯ โดยการถอนความยินยอมของทานจะไมสงผลกระทบตอการประมวลขอมูลสวน

บุคคลของทานท่ีมีอยูกอนท่ีการถอนความยินยอมของทานจะมีผลบังคับ

ในกรณีท่ีความยินยอมจากทานไมใชเง่ือนไขบังคับ: การถอนความยินยอมดังกลาวอาจทำใหบริษัท ฯ มีขอจำกัดในการมอบสิทธิประโยชนหรือประสบการณการใชบริการ

อยางเต็มรูปแบบของผลิตภัณฑและ/หรือบริการท่ีทานไดรับ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน

● ในกรณีท่ีความยินยอมจากทานเปนเง่ือนไขบังคับ: การถอนความยินยอมดังกลาวอาจสงผลใหการใหบริษัท ฯ ตองจำกัด ระงับ ยกเลิก ยุติการใหบริการแกทาน หรือสงวน

สิทธ์ิในการปฏิเสธการใหบริการแกทาน แลวแตกรณี

ไมวาจะในกรณีใดก็ตาม บริษัท ฯ จะไมรับความรับผิดตอความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากกรณีท่ีการถอนความยินยอมของทานนำไปสูการท่ีบริษัท ฯ ตองระงับ ยกเลิก

ยุติกการใหบริการแกทานหรือสงวนสิทธิในการปฏิบัติการใหบริการแกทานทุกประการในกรณีท่ีการถอนความยินยอมของทานนำไปสู การจำกัด ถูกระงับ ยกเลิก หรือ

ตองหามภายใตกฎหมาย

ระยะเวลาดำเนิการตามสิทธิ : ภายใน 30 วัน หลังจากคำรองไดรับอนุมัติ

● สิทธิในการเขาถึงและขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคล: ทานมีสิทธิในการไดรับสำเนาของขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับทานท่ีอยูในความรับผิดชอบของบริษัท ฯ และมีสิทธิใน

การตรวจสอบวาบริษัทฯไดทำการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานอยางถูกตองตามกฎหมาย



ระยะเวลาดำเนินการตามสิทธิ: ภายใน 30 วัน หลังจากคำรองไดรับการอนุมัติ

● สิทธิขอใหแกไขขอมูลสวนบุคคลของตนใหถูกตองเปนปจจุบัน: ทานมีสิทธิขอแกไขขอมูลเก่ียวกับทานซ่ึงบริษัท ฯ เก็บรวบรวมไวโดยไมสมบูรณหรือไมถูกตอง ใหถูก

ตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด

ระยะเวลาดำเนินการตามสิทธิ : ภายใน 7 วันหลังจากคำรองไดรับอนุมัติ

● สิทธิขอใหลบหรือทำลายหรือทำใหขอมูลไมสามารถระบุตัวบุคคล: ทานสามารถขอใหบริษัท ฯ ลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของทานหรือทำใหเปนขอมูลท่ีไม

สามารถระบุตัวเจาของขอมูลสวนบุคคลไดหากมีเหตุผลใหเช่ือไดวาขอมูลบุคคลของทานน้ันมีการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยโดยมิชอบ หรือเห็นวาหมดความจำเปนท่ีจะ

ใหบริษัท ฯ เก็บรวมรวบ ใช และเปดเผยตามวัตถุประสงคใดท่ีไดใหความยินยอมไวหรือเม่ือทานไดใชสิทธิถอนความยินยอมท่ีแจงไวขางตน นอกจากน้ี ทานยังมีสิทธิท่ีจะ

ขอใหบริษัทฯลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลท่ีทานไดใชสิทธิคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน (โปรดอานรายละเอียดเพ่ิมเติมในขอถัดไป)

ระยะเวลาดำเนินการตามสิทธิ : ภายใน 30 วันหลังจากคำรองไดรับการอนุมัติ

● สิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล: ทานสามารถคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน ในกรณีท่ีบริษัท ฯ อาศัยฐานการ

ประมวลผลเพ่ือประโยชนอันชอบธรรมของบริษัทฯหรือของบุคคลภายนอก หากมีกรณีท่ีทำใหทานมีสิทธิคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานดวยเหตุผลดัง

กลาวน้ี นอกจากน้ี ทานยังมีสิทธิในการคัดคานไมใหบริษัท ฯ ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือวัตถุประสงคทางการตลาดแบบตรง

ระยะเวลาดำเนินการตามสิทธิ : ภายใน 30 วันหลังจากคำรองไดรับอนุมัติ

● สิทธิในการระงับการใชขอมูล: ทานมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลช่ัวคราวในกรณีท่ี 1. บริษัท ฯ อยูระหวางตรวจสอบตามคำรองขอใชสิทธิขอแกไขขอมูลสวน

บุคคล 2. เปนขอมูลท่ีตองลบหรือทำลายแตเจาของขอมูลสวนบุคคลขอใหระงับการใชแทน 3. กรณีอ่ืนใดท่ีบริษัท ฯ หมดความจำเปนและตองลบหรือทำลายขอมูลสวน

บุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายท่ีเก่ียวของแตเจาของขอมูลขอใหบริษัท ฯ ระงับการใชแทน หรือ 4. บริษัท ฯ อยูในระหวางการพิสูจนเหตุการยกเวน

ความยินยอมอันโดยชอบดวยกฎหมาย

ระยะเวลาดำเนินการตามสิทธิ : ภายใน 30 วันหลังจากคำรองไดรับอนุมัติ

● สิทธิในการขอใหสงหรือโอนขอมูล: ทานมีสิทธิขอใหมีการสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังบุคคลหรือองคกรอ่ืน เวนแตบริษัท ฯ ไมสามารถดำเนินการไดเพราะ

เหตุทางเทคนิค

ระยะดำเนินการตามสิทธิ : ภายใน 30 วันหลังจากคำรองไดอนุมัติ

● สิทธิในการรองเรียน: ทานสามารถย่ืนเร่ืองรองเรียนตอหนวยงานคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีมีเขตอำนาจได หากทานเช่ือวาบริษัทฯไมไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหง

กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวของ

หากทานตองการใชสิทธิ กรุณากรอกแบบฟอรม "การถอนความยินยอม" หรือ "แบบฟอรมการใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล" ไดท่ี Coindee Live Chat บนหนา

เว็บไซต และ/หรือ แอพพลิเคช่ันของบริษัท ฯ โปรดทราบวาบริษัท ฯ จะขอใหทานแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนของทานตอบริษัท ฯ กอนท่ีบริษัทฯจะดำเนินการตามคำขอใชสิทธิของ

ทาน บริษัท ฯ จะดำเนินการตามคำขอใชสิทธิดังกลาวของทานโดยไมชักชาและจะแจงใหทานทราบลวงหนาหากบริษัท ฯตองเพ่ิมเวลาในการดำเนินการดังกลาว

โปรดทราบวาสิทธิตาง ๆ ของเจาของขอมูลดังกลาวขางตนไมใชสิทธิเด็ดขาดเน่ืองจากเปนสิทธิท่ีตองคำนึงถึงประโยชนอันชอบธรรมของทางบริษัท ฯ และขอกำหนดของกฎหมายดวย

ท้ังน้ี บริษัท ฯ สงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการดำเนินการตามคำขอของทานตามประกาศของบริษัท ฯ

9. การรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของทาน

บริษัท ฯ ใหความสำคัญกับความเปนสวนตัวของทาน ดังน้ันบริษัท ฯ จึงมุงเนนท่ีจะรับรองความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของทาน บริษัท ฯ มีการตรวจสอบและใช

มาตรการรักษาความปลอดภัยอยางสม่ำเสมอ ท้ังดานความพรอมและเหมาะสมเชิงอุปกรณ เชิงเทคนิค และเชิงองคกร



เพ่ือใหทานมีความม่ันใจในการบริหารจัดการของบริษัท ฯ ในการปองกันความเส่ียงอันอาจทำใหขอมูลสวนบุคคลถูกเขาถึงโดยมิชอบ ร่ัวไหล ถูกเปล่ียนแปลงแกไข หรือ

สูญหาย บริษัท ฯ จึงไดสรางความตระหนักดานความม่ันคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมท้ังปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดานการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเปนท่ียอมรับ พรอมกับการบริการความตอเน่ืองทางธุรกิจ และเปนไปตามกฎหมายกำหนด

บริษัท ฯ มีมาตรการปกปองความเปนสวนตัวของเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยการจำกัดสิทธ์ิการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยกำหนดให

เฉพาะบุคคลท่ีจำเปนตองใชขอมูลสวนบุคคลดังกลาวท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการใหบริการของบริษัท ฯ เชน พนักงาน ตัวแทน ท่ีปรึกษาทางการเงิน และผูแนะนำการลงทุนของบริษัท ฯ

เทาน้ันท่ีสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลได ซ่ึงบุคคลท่ีบริษัท ฯ อนุญาตใหเขาถึงขอมูลสวนบุคคลน้ัน จะตองยึดม่ันและปฏิบัติตามมาตรการการปกปองขอมูลสวนบุคคลของบริษัท ฯ

อยางเครงครัด ตลอดจนการรักษาความลับของขอมูลสวนบุคคลดังกลาว โดยบริษัท ฯ มีมาตรการปองกันท้ังทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกสเปนไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลท่ี

บังคับใชเพ่ือปกปองขอมูลสวนบุคคล

เม่ือบริษัท ฯ ทำสัญญา หรือ ขอตกลงกับบุคคลภายนอก บริษัท ฯ จะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล การรักษาขอมูลท่ีเปนความลับท่ี

เหมาะสม เพ่ือใหม่ันใจวาขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัท ฯ ครอบครองจะมีความปลอดภัย

ท้ังน้ี บริษัทฯมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล โดยการนำเทคโนโลยีมาปรับใชตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เร่ืองมาตรฐาน

การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล ดังน้ี

(1) การควบคุมการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล และอุปกรณในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลสวนบุคคล โดยคำนึงถึงการใชงานและความม่ันคงปลอดภัย

(2) การกำหนดเก่ียวกับการอนุญาตหรือการกำหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล

(3) การบริหารการเขาถึงของผูใชงาน (User Access Management) เพ่ือควบคุมการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลเฉพาะผูท่ีไดรับอนุญาตแลว

(4) การกำหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของผูใชงาน (User Responsibilities) เพ่ือปองกันการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต การเปดเผย การลวงรู หรือการ

ลักลอบทำสำเนาขอมูลสวนบุคคล การลักขโมยอุปกรณจัดเก็บหรือประมวลผลขอมูลสวนบุคคล

(5) การจัดใหมีวิธีการเพ่ือใหสามารถตรวจสอบยอนหลังเก่ียวกับการเขาถึง เปล่ียนแปลง ลบ หรือถายโอนขอมูลสวนบุคคล ใหสอดคลองเหมาะสมกับวิธีการและส่ือท่ีใช

ในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

10. 1คุกก้ี (Cookie)

บริษัท ฯ ใชคุกก้ีในบาง web application บริษัท ฯ เพ่ือรวบรวมขอมูลเก่ียวกับผูใชเว็บไซตของบริษัทฯ (ตัวอยางเชน การต้ังคาของผูใชและการบันทึกขอมูลเซสช่ัน

(Session) ท้ังน้ี บริษัท ฯ ใชคุกก้ีหลายประเภทเพ่ือวัตถุประสงคท่ีแตกตางกันไป ทานสามารถปรับการต้ังคาในเบราวเซอรของทานหรือภายในอุปกรณมือถือของทาน เพ่ือใหทานไดรับ

แจงเม่ือทานไดรับคุกก้ีในระบบ อีกท้ังทานยังสามารถปดการใชงานคุกก้ีไดตลอดเวลาโดยเปล่ียนการต้ังคาในเบราวเซอรของทานซ่ึงทานยังสามารถทำไดผานอุปกรณมือถือของทานดวย

เชนกัน อยางไรก็ตาม การเปล่ียนการต้ังคาของทาน ทานอาจไมสามารถใชงานบางฟงกช่ันหรือไมสามารถเขาเว็บไซตของบริษัท ฯ บางสวนได

หากทานประสงคท่ีจะทราบขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีการใชคุกก้ี โปรดอานนโยบายคุกก้ีของบริษัท ฯ ท่ีเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท ฯ

11. การเปล่ียนแปลงนโยบายและหนาท่ีของทานในการแจงการเปล่ียนแปลงขอมูลสวนบุคคล

บริษัทฯอาจปรับปรุงเปล่ียนแปลงนโยบายความเปนสวนตัวฉบับน้ีเปนคร้ังคราวเพ่ือใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติและ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ รวมถึงลักษณะการให

บริการของบริษัท ฯ ท้ังน้ี บริษัทฯจะแจงใหทานทราบทุกคร้ัง ผานการลงประกาศนโยบายความเปนสวนตัวฉบับปรับปรุงใหมผานชองทางการส่ือสารของบริษัทฯ

โปรดแจงใหบริษัท ฯ ทราบถึงการเปล่ียนแปลงใด ๆ ของขอมูลสวนบุคคลของทาน (หากมี) ตลอดระยะเวลาท่ีคงความสัมพันธกับบริษัทฯ เพ่ือใหบริษัทสามารถปรับปรุง

แกไขขอมูลสวนบุคคลของทานใหถูกตองและเปนปจจุบัน

1 คุกก้ี (Cookie)  คือ ไฟลขอมูลขนาดเล็กท่ีไดจากการเช่ือมตอระหวางเว็บไซตและคอมพิวเตอร เปนเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนมาต้ังแตป ค.ศ. 1994 โดยคุกก้ีมีหนาท่ีจดจำขอมูลท่ีเปนประโยชนตอตัวเว็บไซต ไมวาจะเปนตำแหนง

โลเคช่ันของผูใชงาน หรือขอมูลท่ีผูใชงานสนใจเพ่ือนำไปใชทำการตลาดโฆษณาแบบเจาะกลุมเปาหมาย ซ่ึงถือเปนการจัดเก็บและใชขอมูลสวนบุคคลเชนเดียวกัน  โดยคุกก้ีถูกแบงยอยออกเปนหลายประเภท ดังน้ี

1. Session cookies เปนหนวยความจำช่ัวคราว ซ่ึงจะบันทึกความเคล่ือนไหวท่ีเกิดบนหนาเว็บไซต

2. First-Party Cookies เปนคุกก้ีท่ีทำหนนาเหมือนหนวยความจำระยะยาวของเว็บไซต ไมวาจะเปนการต้ังคาเมนูบนเว็บ, ธีม, ภาษาท่ีเลือก หรือ Bookmark เปนตน

3. Third-Party Cookies ทำหนาท่ีแคคอยติดตามความเคล่ือนไหว ดูพฤติกรรมการออนไลน และลักษณะการใชจายของเรา โดยมักนำมาใชในการทำการตลาด เพ่ือเพ่ิมยอดขายและยอดเพจวิว

4. Secure Cookies เปนคุกก้ีท่ีชวยปกปองขอมูลสำคัญของเราไมใหถูกดักระหวางท่ีมีการรับสงขอมูล

5. HTTP-Only Cookies มักจะทำงานรวมกับ Sucure Cookies เพ่ือปองกันการถูกโจมตีดวยวิธี Cross-site scripting

6. Flash Cookies เปนคุกก้ีทาท่ีเปล่ียนแปลงขอมูลของผูใชได จึงมักถูกนำมาใชในทางท่ีผิด

7. Zombie Cookies เปนคุกก้ีท่ีสามารถสรางตัวเองข้ึนมาใหมได (เม่ือ Back up)

8. Same-site Cookies เปนคุกก้ีแบบใหม ทำใหมีความปลอดภัยคอนขางมาก โดยจะมีการควบคุมการรับสงคุกก้ีระหวางเว็บไซตตางๆ



12. ชองทางติดตอบริษัทฯ

บริษัท คอยนดี จำกัด (สำนักงานใหญ) เลขท่ี 2556 อาคาร 66 ช้ันท่ี 17 หองเลขท่ี 1701-1703 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทม. 10260

เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล อีเมล : [dpo@coindee.com]


