
บริษัทศูนย์ซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จ ากัด  Version 001/2022 (2022.09.28) 
 

หน้า 1 จาก 12 
 

 

ค าประกาศเกีย่วกบัความเปน็สว่นตวัเพิม่เตมิของ TDX (Privacy Notice – TDX Addendum) 

ค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพ่ิมเติมของ TDX ฉบับนี้ เป็นส่วนเพ่ิมเติมและเป็นส่ วนหนึ่ งขอ งค า
ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะใช้บังคับกับการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงเกี่ยวข้องกับบริการของ TDX (ตามนิยามด้านล่าง) และจะต้องพิจารณาประกอบกับ
ค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย  

1. นิยาม 

ค าหรือข้อความที่อ้างถึงใด ๆ ในค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพ่ิมเติมของ TDX ฉบับนี้ ถ้ามิไ ด้ให้ค า
จ ากัดความไว้เป็นการเฉพาะหรือมีการระบุความหมายเป็นอย่างอื่นในค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพ่ิมเติมของ 
TDX ฉบับนี้ ให้มีความหมายดังที่ก าหนดไว้ในค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยทุกประการ 

“ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่  TDX ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเฉพาะ นักลงทุน ผู้ถือสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ ใช้บริการ ลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจหรอืผู้
ให้บริการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล พนักงาน บุคลากร ตัวแทน และบุคคลใด ๆ ที่ใช้บริการของ 
TDX รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและการด าเนินงานต่าง ๆ  ของ TDX  

“บร ิการของ TDX” หมายถึงบร ิก าร ห ร ือกลุ ่มข องบร ิก ารที ่  TDX เ ป ็นผู ้บ ร ิห ารจัดการ และให้บริการ   
ซ่ึงประกอบด้วย 

1. ระบบพ้ืนฐานแบบกระจายศูนย์  

2. บริการศูนย์ซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ที่สามารถรองรับการ
ซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลตามประเภทที่ TDX ก าหนด  

3. บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Wallet) ที่สามารถรองรับการให้บริการ
เก็บรักษาทรัพย์สินและสินทรัพย์ดิจิทัลตามประเภทที่ TDX ก าหนด รวมถึงบริการที่
เกี่ยวข้องกับการช าระราคาและการส่งมอบสินทรัพยดิ์จิทัลนั้น  

4. บริการอื่น ๆ  ที่ TDX อาจจัดให้มีขึ้นในอนาคต 

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และ/หรือระบบอื่นใด  

“TDX” หมายถึง บริษัท ศูนย์ซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จ ากัด 
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2. รายละเอยีดทัว่ไป 

ค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพ่ิมเติมของ TDX นี้ จัดท าขึ้นเพ่ือช้ีแจงรายละเอียดและวิธีการจัดการแล ะ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่  TDX ไ ด้รับมาจากท่าน วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใ ช้ เปิดเผย และประมวลผล 
ตลอดจนระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้  
เนื่องจาก TDX ประกอบกิจการในประเทศไทย การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของทา่นจึงอยู่ภายใต้บงัคับและต้องปฏิบติัให้
สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของประเทศไทย   

ค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพ่ิมเติมของ TDX นีเ้ป็นส่วนหนึ่งของ ค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
ของกลุ่มตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงต่อไปนี้จะเรียกรวมกันและแทนกันว่า “ค าประกาศเกีย่วกบัความเปน็สว่นตวั”  

หากค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพ่ิมเติมของ TDX นี้ มิได้ก าหนดรายละเอียดอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ เป็น
การเฉพาะ ให้ถือว่ารายละเอียดอื่น ๆ รวมถึงนิยามเป็นไปตามค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวขอ งกลุ่ม ตล าด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่มีข้อความตอนใดขัดหรือแย้งกัน ให้ถือบังคับตามค าประกาศเกี่ยวกับความเป็น
ส่วนตัวเพ่ิมเติมของ TDX นี ้

 

3. เก ี่ยวกบั TDX 

TDX เป็นบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาต
จากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.)  ส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษทัในกลุม่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (โปรดคลิกที่นี)่ 

TDX  จะประมวลผลและรักษาให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามรายละเอียดที่ก าหนดในค า
ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี ้

 

4. วิธ ีเกบ็รวบรวมและรบัขอ้มลูสว่นบคุคล 

4.1 TDX เก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบคุคลของท่านผา่นช่องทางต่าง ๆ  ดังนี้ 

(ก ) ข ้อมลูสว่นบคุคลทีท่า่นใหไ้วก้บั TDX โดยตรง : ท่านอาจให้ข้อมูลสว่นบุคคลแก่ TDX โดยตรง กรณีนี้มกั
เกิดขึ้นเมื่อท่านติดต่อกับ TDX เพ่ือสอบถาม กรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  โดยทางออนไลน์หรือช่องทางอืน่ใด 
เพ่ือสมัครใช้บริการของ TDX หรือร่วมกิจกรรมของ TDX สอบถามข้อมูล รับการติดต่อสื่อสารทาง
การตลาด หรือให้ความเห็น/ค าติชมแก่ TDX เป็นต้น 

(ข ) ข ้อมูลสว่นบคุคลที ่TDX เกบ็รวบรวมจากท่านโดยอตัโนมตัิ : TDX อาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิค
บางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ กิจกรรมและรูปแบบการเข้าชม ข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเค
ชัน (Browsing) ของท่านโดยอัตโนมัติโดยใช้คุกกี้  (Cookies) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
รายละเอียดเพ่ิมเติมโปรดดู นโยบายการใช้คุกกี้  

https://www.set.or.th/th/privacy-notice.html
https://www.set.or.th/th/privacy-notice.html
https://www.set.or.th/th/about/overview/setgroup_p1.html
https://www.set.or.th/th/cookies_policy.html


บริษัทศูนย์ซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จ ากัด  Version 001/2022 (2022.09.28) 
 

หน้า 3 จาก 12 
 

 

(ค)  ข ้อมลูสว่นบคุคลที ่TDX ไดร้บัมาจากบคุคลภายนอก : TDX อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจาก
บุคคลภายนอกเป็นครั ้ง คราว อ าทิ ส าน ักงานคณะกรรมการก ากับหล ักทรัพย ์และ ตลาด
หลักทรัพย์ หน่วยงานที่ก ากับดูแล TDX ผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัล (Issuer) ผู้ให้บริการออกส ินทรัพย์
ดิจิทัล (Asset Tokenizer) ผู้ ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal ) ผู้ให้บริการ
หลังการออกสินทรัพย์ดิจิทัล (Post Issuance Service Provider) ผู้ประกอบธุรกิจหรือให้บริการที่
เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ธนาคาร นายหน้าจัดหางาน หน่วยงานของรัฐ คู่สัญญาและผู้ประกอบ
วิชาชีพ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ บุคลากรของกลุม่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และผู้สมัคร 

4.2 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบุในค าประกาศ
เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือหากเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน TDX จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
จากท่านเพ่ือให้ TDX สามารถประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคลของทา่นได้ 

 

5. ข ้อมลูสว่นบคุคลทีถ่กูเกบ็รวบรวม 

5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ TDX เก็บรวมรวบภายใต้ค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในประเภทดังต่อไปนี้ 

(ก) ล ูก ค้าและนักลงทุน  ไ ด้แก่ บุคคลธรรมดาที่ เป็นผู้ ใช้บริการของ TDX ซ่ึงหมายความรวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเพียงผู้เข้าชมเว็บไซต์ ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน นักลงทุน ผู้ถือสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ผู้เข้าร่วมสัมมนา หรือบุคคลอื่นใดซ่ึงติดต่อเพ่ือขอข้อมูลหรือขอรับบริการจาก TDX ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น
การได้มาซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(ข ) คู่ส ัญญา ผ ูป้ระกอบวชิาชพี และผ ูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการด าเนนิธรุกจิของ TDX ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็น
คู่สัญญาหรือมีความเกี่ยวข้องตามสัญญาใด ๆ กับ TDX ซ่ึงหมายความรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงผู้จะ
เข้าท าสัญญา คู่ค้า ผู้ขาย ผู้จัดหา ผู้ให้บริการ ผู้รับท างาน ที่ปรึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพ หรือผู้ประกอบ
ธุรกิจหรือให้บริการที่เกี่ยวกับสินทรพัย์ดิจิทัล และบุคคลอื่น ๆ  ในลักษณะคล้ายคลึงกัน 

(ค)  บุคลากรของ TDX ไ ด้แก่  บุคคลธรรมดาที่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลใดที่ท างานให้แก่  TDX 
กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เช่ียวชาญและบุคคลที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ หรือผลตอบแทน
อื่นใดโดยตรงจาก TDX และหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครวัของบุคลากรของ TDX  

(ง) ผ ู้สมคัร ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ได้ยื่นใบสมัครหรือรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวมาที่ TDX  ทั้งที่
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสมัคร งาน/สมัครฝึกงาน/สมัครทุน เป็น
พนักงานหรือลูกจ้าง/ผู้ฝึกงาน/ผู้ขอรับทุนของ TDX ซ่ึงยังไม่ได้รับคัดเลือกจาก TDX และหมายความ
รวมถึงบุคคลในครอบครวัผูส้มัคร และบุคคลอ้างอิง 

5.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมและอยู่ภายใต้ค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับ TDX โดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ TDX เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ หรือ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ TDX ได้รับมาจากบุคคลภายนอก เช่น 

(ก) ข ้อมูลสว่นตวั อาทิ ช่ือ ช่ือกลาง นามสกุล นามแฝง (ถ้ามี) วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ รูปถ่าย ลักษณะ
รูปพรรณสัณฐานบุคคล หมายเลขและส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือบัตรประจ าตัวประชาชน 
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ลายมือ ช่ือ สัญชาติ อาชีพ สถานที่ท างาน สถานะพลเมือง สถานภาพสมรส และข้อมูลบุคคลใน
ครอบครัว  

(ข ) ข ้อมูลส ่วนบุคคลที่ม ีความอ ่อนไหว  อาทิ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ผลการตรวจ
สุขภาพ ความพิการ และข้อมูลชีวภาพ 

(ค)  ข ้อมูลการตดิตอ่ อาทิ ที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย และ
รายละเอียดบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 

(ง) ข ้อมูลเก ีย่วกับการเง ิน  อาทิ หมายเลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลฐานะการเงิน ข้อมูลการฝาก/ถอนเงินและ
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรต่าง ๆ   

(จ)  ข ้อมูลเก ีย่วกับสนิทรพัยด์ ิจิทลั อาทิ ข้อมูลเลขที่บัญชีซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Trading Account) 
ข้อมูลการได้รับสิทธิประโยชน์ ข้อมูลการฝาก/ถอนสินทรัพย์ดิจิทัล และข้อมูลการโอนหรือเปลี่ยนผู้
ถือสินทรัพย์ดิจิทัล  

(ฉ) ข ้อมลูเก ีย่วกบัการใชบ้รกิารของ TDX อาทิ ข้อมูลลงทะเบียนสมัครใช้บรกิารของ TDX ช่ือบัญชีผู้ใช้งาน 
(Account) ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน รหัสประจ าตัว (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสลับ (PIN) 
(ถ้ามี) ข้อมูลที่แสดงบนหน้าประวัติผู้ใช้งานและหน้าการสมัครบริการต่าง ๆ  ข้อมูลที่ท่านได้แก้ไข ปรับปรงุ
ในข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ของท่าน ข้อมูลที่ได้จากบัญชีผู้ใช้งาน (Account) อื่น ๆ ที่ TDX มีเหตุ
อันควรเช่ือได้ว่าท่านควบคุมดูแลอยู่ ข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริง (Due diligence) 
(เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท าความรู้จักลูกค้า (KYC) หรือการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า (Customer due diligence) ) ข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบและการบริหารความเสี่ยง การ
ตรวจสอบการฟอกเงินและต่อต้านการก่อการร้าย ข้อมูลการเข้าใช้และการขอใช้บริการของ TDX  
ข้อมูลการท าธุรกรรมกับ TDX ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชัน ข้อมูลช่องทางและวิธีการ
ที่ท่านใช้ในการติดต่อกับ TDX การส ารวจความคิดเห็นลูกค้า ความสนใจและความเห็นทุกอย่างที่ท่านได้
แสดงผ่านระบบของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ (ถ้ามี)  ข้อมูลการวิจัยตลาด ข้อมูลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
ของท่านในระบบของ TDX ข้อมูลการท าแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จากการที่ท่านติดต่อกับ TDX หรือ
ทีมงานของ TDX บันทึกการโต้ตอบและการสื่อสารระหว่างท่านกับ TDX ไม่ว่าจะในรูปแบบหรือวิธีใด ๆ  ก็
ตาม ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ โทรศัพท์ อีเมล ข้อความสนทนา และการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media) สถานะความเป็นลูกค้าของท่าน ความสามารถของท่านในการได้มาและจัดการสินเช่ือ 
ประวัติการช าระเงิน บันทึกการท าธุรกรรม (เช่น ประเภท จ านวน รวมถึงข้อมูลอื่นทีเ่กี่ยวข้องกับธรุกรรม
ของท่าน)   



บริษัทศูนย์ซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จ ากัด  Version 001/2022 (2022.09.28) 
 

หน้า 5 จาก 12 
 

 

(ช)  ข ้อมูลด้านเทคนิค อาทิ ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และระบบต่าง ๆ ของ TDX ข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างท่านและผู้ใช้งานรายอื่น ข้อมูลจาก
การบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจ าตัวอุปกรณ์ 
ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเช่ือมต่อ ข้อมูลต าแหน่งที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ ประเภท
ของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกระบบ ข้อมูลแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึง
ก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้ระบบ ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login 
Log) ข้อมูลรายการการท าธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) 
สถิติการเข้าระบบ เวลาที่เยี่ยมชมระบบ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหา การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ  ในระบบ 
และข้อมูลที่ TDX ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอืน่ที่คล้ายกนั  

(ซ)  ข ้อมลูเก ีย่วกบัการศกึษา การฝกึอบรม และการท างาน อาทิ ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม หนังสอื
รับรองคุณวุฒิหรือใบแสดงผลการศึกษา ผลคะแนนหรือระดับคะแนน ระดับการศึกษา ความสามารถ
ทางภาษา ข้อมูลใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ เลขที่ทะเบียน วันที่เริ่มอายุทะเบียน วันที่หมดอายุ
ทะเบียน การต่ออายุทะเบียน ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ วันที่เริ่มงาน ข้อมูลการอบรมและข้อมูลการทดสอบ
ซ่ึงจัดโดย TDX หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร ประวัติการท างาน เงินเดือน
หรือค่าจ้าง 

(ฌ) ข ้อมูลอ ืน่ ๆ อาทิ บันทึกภาพและ/หรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง 
บันทึกวิดีโอ บันทึกเสียงการสนทนา ข้อมูลแสดงแนวโน้มการซ้ือสินค้าหรือบริการ และข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการต่าง ๆ  ที่ท่านใช้อยู่  

5.3 ในกรณีที่ TDX เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 TDX จะด าเนินการกับข้อมูล
ดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนดไว้ 

 

6. วัตถ ุประสงคแ์ละฐานทางกฎหมายในการเกบ็รวบรวม ใช ้และเปดิเผยขอ้มลูสว่นบคุคล  

6.1 TDX ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า “วัตถ ุประสงคท์ ีก่  าหนด”) 
และภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 

• เป็นการจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาซ่ึงท่านเป็นคู่สัญญากับ TDX หรือเพ่ือใช้ในการด าเนินการตามค า
ขอของท่านก่อนเข้าท าสัญญานั้น 

• เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้กับ TDX  

• เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ  TDX หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น
นอกเหนือไปจาก TDX  

• เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของ TDX หรือปฏิบัติ
หน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐที่ได้มอบใหแ้ก่ TDX  

• เพ่ือป้องกันหรือระงับอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบคุคล  

• เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซ่ึงได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพ่ือ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของทา่น 
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• ความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับ TDX เมื่อไม่สามารถอาศัยข้อยกเว้นหรืออ้างอิงฐานทางกฎหมายตาม
กรณีที่ระบุข้างต้น หรือตามกรณีที่ระบุในตารางล่างนี้ ทั้งนี้ หาก TDX ขอความยินยอมเป็นการเฉพาะ
จากท่านส าหรับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ  TDX จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่
ได้แจ้งและที่ได้รับความยินยอมจากท่าน และ TDX จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ  ที่เป็นข้อมูลส่วน
บุคคลที่มีความอ่อนไหว ในกรณีที่ TDX สามารถท าได้ตามกฎหมายหรือโดยได้รับความยินยอมอย่าง
ชัดแจ้งจากท่าน 

 

วัตถ ุประสงคท์ ีก่  าหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 

(ก) เพื่อปฏบิตัหินา้ท ีต่ามกฎหมายทีเ่ก ีย่วขอ้งหรอืใชบ้งัคบักบั TDX  

เพ่ือให้ เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับ TDX อันรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เฉพาะ กฎหมายว่าด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง กฎหมายว่าด้วยภาษี
อากร กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมี
การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในอนาคต 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็น
สิ่งจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ของ TDX ตาม
กฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับ TDX 
รวมถึงการปฏิบัติตามค าสั่งศาล 

(ข) เพื่อการให ้บรกิารของ TDX เพื่อการก าก ับดแูลการซื้อขาย
ส ินทรพัยด์จิิทลัและบคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้ง เพือ่การพฒันาและจดัการ
ระบบต่าง ๆ ท ี่จ  าเปน็เพื่ออ  านวยความสะดวกในการใหบ้รกิาร
ข อ ง TDX และ เพื่อท  าให ้แน ่ใจว่า TDX จะสามารถใหบ้ร ิการ
ดังกลา่วแกท่า่นและบคุคลอ ืน่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

• เพ่ือการให้บริการของ TDX  

• เพ่ือใช้ในการด าเนินการ (Operate) ระบบงานที่จ าเป็นต่อการ
ให้บริการของ TDX ตลอดจนบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เช่น 
การสร้างช่ือผู้ ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) 
Wallet Address เป็นต้น  

• เพ่ือด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนการเข้าท าสัญญาหรอื
ข้อตกลงใด ๆ  กับ TDX 

• เพ่ือการพิจารณาอนุมัติการให้บริการ  TDX แก่ท่าน  ซ่ึง
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการด าเนินการใด ๆ ของ TDX ซ่ึง

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็น
สิ่งจ าเป็นเพ่ือ 

• การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซ่ึงท่าน 
(หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน)  เป็น
คู่สัญญากับ TDX หรือเพ่ือใ ช้ในการ
ด าเนินการตามค าขอของท่าน (หรือ
องค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) ก่อนเข้าท า
สัญญานั้น 

• การปฏิบัติหน้าที่ของ TDX ตามกฎหมาย
ใด ๆ ที่ เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับ  TDX 
รวมถึงการปฏิบัติตามค าสั่งศาล  

• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ 
TDX หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น
นอกเหนือไปจาก TDX หรือ 
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หากไม่ได้ด าเนินการแล้วจะกระทบต่อการให้บริการของ TDX 
หรือจะไม่สามารถให้บริการได้อย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง 

• เพ่ือยืนยันตัวตนในการท าธุรกรรมใด ๆ รวมถึงติดตาม 
บันทึก และแจ้งเตือนการท าธุรกรรมของท่าน 

• เพ่ือด าเนินการตามค าสั่งของท่าน  (เช่น  เพ่ือการฝากหรือ
ถอนเงินจากบัญชี หรือเพ่ือด าเนินการตามค าร้องขอ หรือข้อ
สอบถามของท่าน) 

• เพ่ือจัดท ารายงานต่าง ๆ (เช่น รายงานการท าธุรกรรมตามที่
ท่านร้องขอ หรือรายงานภายในของ TDX 

• เพ่ือเรียกช าระหนี้ที่ท่านค้างช าระอยู่กับ TDX (เช่น ในกรณีที่
ท่านยังไม่ได้ช าระหนี้ และ/หรือมีค่าธรรมเนียมค้างช าระ) 

• เพ่ือให้บริการ Call Center และ/หรือบริการ Customer 
Service แก่ท่าน  

• เพ่ือบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการ
สนทนาการให้บริการระหว่างท่านกับ TDX  

• การปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจ
เพ่ือประโยชน์สาธารณะของ TDX หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐที่ได้มอบ
ให้แก่ TDX 

  

(ค)  เพื่อการสง่เสรมิพัฒนาความร ูเ้ก ีย่วกบัการลงทนุและสนิทรพัย ์
ดิจิท ัล  และเพือ่ท  าใหแ้นใ่จว่า TDX จะสามารถใหบ้รกิารดงักลา่ว
แก่ท ่านและบคุคลอ ืน่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

• เพ่ือจัดท าสื่อส่งเสริมความรู้ เผยแพร่ข้อมูลและส่งเสริม
ความรู้ให้แก่ลูกค้า ผู้ถือสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ลงทุน ผู้ใช้บริการ 
บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบวิชาชีพ อาทิ การให้ข้อมูล 
ค าแนะน า การจัดอบรม การจัดสัมมนา การจัดกิจกรรมและ
โครงการเกี่ยวกับการเรียนรู้การลงทุน การสมัครสมาชิก 
รวมถึงการบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียง
การสนทนาที่เกี่ยวข้อง 

• เพ่ือให้บริการระบบงาน เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับการลงทุนและ
สินทรัพย์ดิจิทัล  

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็น
สิ่งจ าเป็นเพ่ือ  

• การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซ่ึงท่าน 
(หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน)  เป็น
คู่สัญญากับ TDX หรือเพ่ือใ ช้ในการ
ด าเนินการตามค าขอของท่าน (หรือ
องค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) ก่อนเข้าท า
สัญญานั้น 

• การปฏิบัติหน้าที่ของ TDX ตามกฎหมาย
ใด ๆ ที่ เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับ  TDX 
รวมถึงการปฏิบัติตามค าสั่งศาล หรือ 

• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ 
TDX หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น
นอกเหนือไปจาก TDX  

(ง) เพื่อการติดตอ่ส ือ่สาร การส ือ่สารทางการตลาด การวเิคราะห ์
ข ้อม ูลเชิงล ึก การพฒันาบรกิารของ  TDX เพื่อการใหค้วาม
ช่วยเหลอืเก ี่ยวกบัค าขอใชบ้รกิาร ขอ้ซักถาม หรอืขอ้เสนอแนะ

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็น
สิ่งจ าเป็นเพ่ือ 
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ของทา่น และเพือ่ท  าใหแ้นใ่จวา่ TDX จะสามารถใหบ้รกิารดงักลา่ว
แก่ท ่านและบคุคลอ ืน่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

• เพ่ือติดต่อท่าน ผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) อีเมล หรอื
ไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ หรือเพ่ือการสอบถาม หรือ
แจ้งให้ท่านทราบ หรือตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับ
บัญชีของท่าน หรือส ารวจความคิดเห็น หรือแจ้งข้อมูล
ข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใหบ้ริการของ TDX  

• เพ่ือบริหารจัดการความสัมพันธ์ของท่านกับ  TDX และ
อ านวยความสะดวกในการใช้บริการของ TDX ให้แก่ท่าน 
รวมถึงส่งมอบบริการต่าง ๆ  ให้แก่ท่าน 

• เพ่ือส่งข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์กรและบริการของ TDX 
รวมถึงข้อความส่งเสริมทางการตลาดให้แก่ท่าน (หรือองค์กร
ที่ท่านเป็นตัวแทน) 

• เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกใ นการ
ให้บริการของ TDX แก่ท่านมากยิ่งขึ้น 

• เพ่ือประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของ TDX 
อาทิ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา วิจัย จัดท าสถิติที่เกี่ยวข้อง
กับสินทรัพย์ดิจิทัล  การพัฒนาการให้บริการและจัดท า
การตลาดหรือการโฆษณาเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
จัดส่งเนื้อหา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโปรโมชัน
ต่าง ๆ ตลอดจนการให้ค าแนะน าต่าง ๆ  ที่เหมาะสมเพ่ือให้การ
ให้บริการของ TDX ตรงกับความสนใจของท่าน 

• เพ่ือบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง  บันทึกเสียงการ
สนทนาการให้บริการของ TDX  

• ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของ TDX 
ห รื อ ข อ งบุ คคล  ห รื อ นิ ติ บุคคลอื่น
นอกเหนือไปจาก TDX  หรือ 

• ใ ห้ บ ร รลุวั ตถุป ระสงค์ เกี่ยวกับการ
ศึกษาวิจัยหรือสถิติ 

TDX จ ะส่ ง ข้ อ ความการ สื่ อ ส าร ท า ง
การตลาดให้แก่ท่านก็ต่อเมื่อท่านได้สมัครรับ
การติดต่อสื่อสารทางการตลาด หรือได้ให้
ความยินยอมที่จะรับข้อความส่งเสริมการ
ทางตลาดดังกล่าว 

(ฉ) เพื่อการบร ิหารจัดการทร ัพยากรบุคคล เพื่อท ี่จะท  าให  ้TDX 
ส ามารถตัดสนิใจได้ดที ี่สดุในการสรรหาบุคลากร และในการ
บร ิหารจดัการทรพัยากรบคุคล 

• เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติ คัดเลือกเพ่ือบรรจุแต่งต้ังหรือ
ว่าจ้างเป็นพนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษาฝึกงาน และ/หรือการ
คัดเลือกเพ่ือให้เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา (แล้วแต่กรณี) และ
เพ่ือบริหารจัดการอื่นอันอาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน ซ่ึงรวมถึง
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพ
และเสียง บันทึกเสียงการสนทนา การส่งข้อมูลข่าวสารการ
รับสมัครงาน รับสมัครฝึกงาน รับสมัครทุนการศึกษา 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็น
สิ่งจ าเป็นเพ่ือ 

• การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซ่ึงท่านเป็น
คู่สัญญากับ TDX หรือ เพ่ือใ ช้ในการ
ด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเข้าท า
สัญญานั้น 

• การปฏิบัติหน้าที่ของ TDX ตามกฎหมาย
ใด ๆ ที่ เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับ  TDX 
รวมถึงการปฏิบัติตามค าสั่งศาล หรือ 
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ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาระบบการคัดเลือกผู้สมัคร การ
พิจารณาอัตราก าลังคนของ TDX 

• เพ่ือบริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนหรือสิทธิ
ประโยชน์อื่นให้แก่ท่านตามสัญญาจ้างที่ท ากับท่าน 

• เพ่ือปฏิบัติตามสัญญาจ้างที่ท ากับท่าน รวมถึงเพ่ือปฏิบัติ
ตามกฎหมาย เช่น การเก็บและบันทึกข้อมูลในทางบัญชี แล ะ
ภาษีอากร การหักภาษี ณ ที่จ่าย การคุ้มครองแรงงาน การ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือบริหารจัดการกองทุน
ประกันสังคม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้กับท่าน 

• เพ่ือบริหารจัดการการฝึกอบรม การจัดหาอุปกรณ์ สิ่ง
อ านวยความสะดวก และสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับท่าน อาทิ 
ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล และการกู้ยืมเงินนายจ้าง 

• เพ่ือเก็บรักษาประวัติการเจ็บป่วยเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ
ด้านสวัสดิการต่าง ๆ และการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ TDX 

• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ 
TDX หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น
นอกเหนือไปจาก TDX 

(ช)  เพื่อการจัดซือ้จัดจา้ง และเพือ่การรกัษาความสมัพันธใ์นการ
ท างานทีด่รีะหวา่ง TDX กบัทา่น (หรอืองคก์รทีท่า่นเปน็ตวัแทน)   

• เพ่ือตรวจสอบข้อมูล คุณสมบัติ ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
และ/หรือจัดท าสัญญาของ TDX การบันทึกภาพถ่ าย 
บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนา 

• เพ่ือปฏิบัติตามสัญญาที่ท ากับท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็น
ตัวแทน) เพ่ือซ้ือสินค้าหรือบริการจากท่าน (หรือองค์กรที่
ท่านเป็นตัวแทน) รวมถึงการติดต่อท่านเพ่ือบริหารจัดการ
สัญญาระหว่าง TDX กับท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) 
เพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินค้าหรือบริการ ด าเนินการที่เกี่ยวกับการ
รับประกัน และเพ่ือช าระเงิน หรือ เรียกเก็บเงิน ค่าสินค้า 
ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้กับท่าน (หรือองค์กรที่ท่าน
เป็นตัวแทน) (หากมี) 

• เพ่ือบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง TDX กับท่าน (หรือ
องค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) 

• เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การเก็บและบันทึกข้อมูลในทาง
บัญชีและภาษีอากร การหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นต้น 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็น
สิ่งจ าเป็นเพ่ือ  

• การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซ่ึงท่าน 
(หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน)  เป็น
คู่สัญญากับ TDX หรือเพ่ือใ ช้ในการ
ด าเนินการตามค าขอของท่าน (หรือ
องค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) ก่อนเข้าท า
สัญญานั้น 

• การปฏิบัติหน้าที่ของ TDX ตามกฎหมาย
ใด ๆ ที่ เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับ  TDX 
รวมถึงการปฏิบัติตามค าสั่งศาล หรือ 

• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ 
TDX หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น
นอกเหนือไปจาก TDX  



บริษัทศูนย์ซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จ ากัด  Version 001/2022 (2022.09.28) 
 

หน้า 10 จาก 12 
 

 

วัตถ ุประสงคท์ ีก่  าหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 

(ซ)  เพื่อการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั  

เพ่ือตรวจสอบข้อมูลการใช้งานบริการของ TDX ของท่านเพ่ือ
การพัฒนามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการของ 
TDX การจัดการและการคุ้มครอง โครงสร้างพ้ืนฐานท าง
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ การให้บริการระบบพ้ืนฐานแบบ
กระจายศูนย์ โดยในส่วนนี้ TDX อาจน าข้อมูลส่วนบุคคลของทา่น 
เพียงเท่าที่จ าเป็นและอาจด าเนินการให้มีการเข้ารหัส (Encrypt) 
ก่อนน าไปใช้และ/หรือจัดให้มีการสุ่มตรวจ การทดสอบการเข้าใช้
งานโดยบุคคลอื่นเพ่ือน าไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ตรวจจับ ป้องกัน หรือขจัดการฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มี
แนวโน้มว่าจะเป็นการละเมิดกฎหมาย  ข้อตกลง เงื่อนไขการใช้
บริการของ TDX และ/หรือระเบียบการใช้บริการของ TDX ที่
เกี่ยวข้อง 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็น
สิ่ ง จ า เ ป็ น เ พ่ื อ ประ โ ยชน์ โดยชอบด้วย
กฎหมายของ TDX หรือของบุคคล หรือนิติ
บุคคลอื่นนอกเหนือไปจาก TDX 

(ฌ) เพื่อวตัถปุระสงคอ์ ืน่ ๆ ท ี่ TDX แจง้ใหท้า่นทราบ ณ เวลาทีไ่ดเ้กบ็
รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล 

TDX จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์อื่นใดอันเป็นเหตุให้ TDX 
ต้ อ งการ ใช้ ข้อมู ลส่วนบุ คคลข องท่ านนอกเหนื อไปจาก
วัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือเมื่อ TDX ประสงค์ที่จะให้มี
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เดิมที่ก าหนดไว้ หรือเมื่อ TDX มี
ความจ าเป็นต้องขอความยินยอมเพ่ือการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลเป็นการเฉพาะจากท่าน โดยการติดต่อท่านผ่านข้อมูล
ติดต่อที่ท่านได้ให้ TDX ไว้ 

  

  

6.2 เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ TDX จะด าเนินการประมวลผลเพ่ือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดตามข้อ 6.1 ข้างต้น
ในส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจ าเป็นเพ่ือเข้าท าสัญญากับท่ าน 
ซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่จ าเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้น หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าวแก่ TDX อาจมีผลกระทบทางกฎหมาย หรือ TDX อาจจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาที่
ได้เข้าท ากับท่าน หรือไม่สามารถเข้าท าสัญญากับท่านได้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีดังกล่าว TDX อาจมีความ
จ าเป็นต้องปฏิเสธการเข้าท าสัญญากับท่าน หรือยกเลิกการให้บริการที่ เกี่ยวข้องต่อท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน 
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7. การเปดิเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

7.1 TDX อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ก าหนดและตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 
ให้แก่หน่วยงานและบุคคลดังต่อไปนี้ 

(ก) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้หมายความ
รวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคลากรของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่าที่เกี่ยวข้อง 
และตามจ าเป็น (need-to-know basis) เพ่ือการประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคลของท่าน 

(ข) หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแล TDX ตามกฎหมาย อาทิ ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

(ค) หน่วยงานที่ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอข้อมูลเพ่ือการ
ฟ้องร้องหรือด าเนินคดีตามกฎหมาย หรือที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย เช่น 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส านักงานอัยการสูงสุด และศาล 

(ง) ธนาคาร สถาบันการเงิน ผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัล (Issuer) ผู้ ให้บริการออกสินทรัพย์ดิจิทัล (Asset 
Tokenizer) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ผู้ให้บริการหลังการออกสินทรัพย์
ดิจิทัล (Post Issuance Service Provider) นายหน้าซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) 
ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Fund Manager) ผู้ให้บริการสภาพคล่อง (Liquidity 
Provider) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคต รวมถึงศูนย์ซ้ือขายสินทรัพย์
ดิจิทัลอื่น 

(จ) พันธมิตร คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่  TDX มอบหมาย
ให้ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ให้บริการ หรือบริหารจัดการเกี่ยวกับขอ้มูลส่วนบุคคล อาทิ ด้านการพัฒนา
ปรับปรุง หรือดูแลรักษามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของระบบงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านระบบการช าระเงิน การตรวจสอบทางบัญชี การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล หรือการให้บรกิาร
อื่นใดอันอาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน  

รายละเอียดอืน่ ๆ  โปรดดู ค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นสว่นตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

8. ระยะเวลาเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบคุคล 

รายละเอียดในหวัข้อนี้ โปรดดู ค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นสว่นตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 

9.  ข ้อมลูสว่นบคุคลของผ ูเ้ยาว ์

TDX ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการผู้เยาว์เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยลักษณะขององค์กร 
ผลิตภัณฑ์ และบริการของ TDX นั้น TDX อาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกบับุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 
20 ปี เป็นครั้งคราว ในกรณีดังกล่าวนั้น TDX จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ เยาว์ ซ่ึงรวมถึงการขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใ ช้อ าน าจ
ปกครองตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลก าหนด 

https://www.set.or.th/th/privacy-notice.html
https://www.set.or.th/th/privacy-notice.html
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10. ส ิทธขิองเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

รายละเอียดในหวัข้อนี้ โปรดดู ค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นสว่นตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

11. ความมัน่คงปลอดภยัในการเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบคุคล 

รายละเอียดในหวัข้อนี้ โปรดดู ค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นสว่นตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

12. การเชือ่มโยงไปยงัเวบ็ไซต ์ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบคุคลภายนอก 

รายละเอียดในหวัข้อนี้ โปรดดู ค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นสว่นตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

13. วิธ ีการตดิตอ่ 

รายละเอียดในหวัข้อนี้ โปรดดู ค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นสว่นตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

14. กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั 

รายละเอียดในหวัข้อนี้ โปรดดู ค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นสว่นตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 

15. การเปล ีย่นแปลงค าประกาศเกีย่วกบัความเปน็สว่นตวันี ้

TDX อาจท าการเปลี่ยนแปลงค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพ่ิมเติมของ TDX นี้เป็นครั้งคราว เพ่ือให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ  ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง TDX จะแจ้งให้ท่านทราบถึง
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญใด ๆ  ด้วยช่องทางที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม TDX แนะน าให้ท่านตรวจสอบทบทวนค าประกาศ
เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพ่ิมเติมของ TDX นี้เป็นครั้งคราว 

 

ให้ค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพ่ิมเติมของ TDX ฉบับนี้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 
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