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แกไ้ขล่าสุด: กุมภาพนัธ ์2023 

1. บทน า 

FBS Markets Inc. (ต่อไปนีจ้ะเรยีกว่า “บรษิทั” “เรา” “ของเรา” หรอื “เรา”) 

ไดจ้ดทะเบยีนในประเทศเบลซีโดยมหีนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนเลขที ่000001317 

ส านักงานธรุกจิของบรษิทัอยู่ที ่2118, Guava Street, Belize Belama Phase 1, Belize 

การปกป้องความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณน้ันมคีวามส าคญัต่อเราและต่อวธิทีีเ่ราด าเนินธรุกิ

จตามกฎหมายทีว่่าดว้ยความเป็นส่วนตวั การปกป้องขอ้มูล และความปลอดภยัของขอ้มูล 

นโยบายความเป็นส่วนตวันี ้ รวมถงึขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของเราทีบ่งัคบัใชก้บัคุณ และขอ้ก าหนดเพิม่เตมิใด ๆ 

ทีอ่าจรวมไวโ้ดยการอา้งองิในขอ้ก าหนดทีบ่งัคบัใชก้บัการใชบ้รกิารต่าง ๆ ของเรา เว็บไซตข์องเราทีเ่ขา้ถงึไดจ้าก 

https://fbs.com (“เว็บไซต”์) และบรกิารใด ๆ ทีเ่ขา้ถงึไดผ้่านเว็บไซตแ์ละผลติภณัฑต์่าง ๆ ของเรา (เรยีกรวมกนัว่า “บรกิาร”) 

วตัถุประสงคข์องนโยบายความเป็นส่วนตวันีค้อืเพือ่สรุปขอ้มูลทีบ่รษิทัอาจรวบรวม วธิกีารน าไปใชแ้ละปกป้องขอ้มูลน้ัน 

และใครบา้งทีเ่ราอาจแบ่งปันขอ้มูลน้ันดว้ย 

2. เราคอืใคร 

FBS Markets Inc. จะเป็นผูค้วบคุมขอ้มูลและรบัผดิชอบขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

รายละเอยีดทัง้หมดของเราจะมดีงัต่อไปนี:้ 

• ทีอ่ยู่ไปรษณีย:์ 2118, Guava Street, Belize Belama Phase 1, Belize 

• ทีอ่ยู่อเีมล: support@fbs.com 

3. ขอ้มูลส่วนบุคคล 

3.1. ขอ้มูลทีเ่รารวบรวม 

1. เราจะรวบรวมขอ้มูลทีส่ามารถระบุตวับุคคลไดด้งัต่อไปนี ้(“ขอ้มูลส่วนบุคคล” ): 

• ชือ่เต็ม (ชือ่กลางหรอืนามสกุลทีม่าจากชือ่พ่อ ถา้ม)ี 

• รหสัผ่าน 

• หมายเลขโทรศพัท ์

• ประเทศทีพ่ านัก 

• อเีมล 

• หมายเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี 

• ขอ้มูลการเงนิ 

• ทีอ่ยู่ IP ต าแหน่งทางภูมศิาสตร ์

• ประเภท/เวอรช์นัของเบราวเ์ซอร ์

• ระบบปฏบิตักิาร 

2. รหสัผ่านของบญัช/ีPersonal Area  

จะถูกจดัเก็บไวใ้นระบบและจะไม่เป็นขอ้มูลสาธารณะต่อพนักงานของบรษิทัทีไ่ม่ตอ้งใชร้หสัผ่านดงักล่าวเพือ่วตัถุประส

งคใ์นการใหบ้รกิารแกลู่กคา้ 

https://fbs.com/
mailto:support@fbs.com
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3. ทีเ่ว็บไซตข์องบรษิทั บรษิทัจะไม่รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ เวน้แต่คุณจะสมคัรใจทีจ่ะใหข้อ้มูลดงักล่าว (เชน่ 

โดยการลงทะเบยีน การสอบถามทางอเีมล การส ารวจ ฯลฯ) 

หากคุณไม่ตอ้งการใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณถูกรวบรวม โปรดอย่าส่งขอ้มูลดงักล่าว 

4. เราจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายและเป็นธรรม 

และจะไม่ใชน้อกเหนือวตัถุประสงคท์ีเ่ราไดแ้จง้ใหคุ้ณทราบ 

รวมถงึการขายขอ้มูลดงักล่าวเป็นรายบุคคลหรอืโดยรวมเพือ่การใชง้านในเชงิพาณิชย ์

5. เราจะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบทีส่ามารถระบุตวัตนไดเ้ป็นระยะเวลานอ้ยทีสุ่ดเท่าทีจ่ าเป็นเพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้ผูกพนัทางกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของเรา และเพือ่วตัถุประสงคท์างธรุกจิของเรา 

เราอาจเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็นระยะเวลานานกว่าทีก่ฎหมายก าหนด 

หากมนัเป็นผลประโยชนท์างธรุกจิทีช่อบดว้ยกฎหมายของเรา และไม่ถูกหา้มโดยตรงจากกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้

หากบญัชขีองคุณถูกลบ เราอาจด าเนินการเพือ่ปกปิดขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลอืน่ ๆ 

แต่เราขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บรกัษาและเขา้ถงึขอ้มูลน้ันตราบเท่าทีจ่ าเป็นเพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้

เราจะใชแ้ละเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวต่อไปตามนโยบายนี ้

6. นอกจากนี ้ เรายงัรวบรวม ใช ้ และแบ่งปันขอ้มูลรวม เชน่ ขอ้มูลสถติหิรอืขอ้มูลประชากร เพือ่วตัถุประสงคใ์ด ๆ 

(“ขอ้มูลรวม”) ขอ้มูลรวมอาจไดม้าจากขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ แต่ตามกฎหมายจะไม่ถอืว่าเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล 

เน่ืองจากขอ้มูลนีจ้ะไม่เปิดเผยตวัตนของคุณทัง้ทางตรงและทางออ้ม ตวัอย่างเชน่ 

เราอาจรวบรวมขอ้มูลการใชง้านของคุณเพือ่ค านวณเปอรเ์ซน็ตข์องผูใ้ชท้ีเ่ขา้ถงึคุณสมบตัเิฉพาะของซอฟตแ์วร ์

อย่างไรก็ตาม 

หากเรารวมหรอืเชือ่มต่อขอ้มูลรวมกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพือ่ใหส้ามารถระบุตวัคุณไดโ้ดยตรงหรอืโดยออ้ม 

เราจะถอืว่าขอ้มูลทีร่วมกนัน้ันเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลซึง่จะถูกน าไปใชต้ามนโยบายความเป็นส่วนตวันี ้

7. เราจะไม่รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่พเิศษใด ๆ ทีเ่กีย่วกบัคณุ 

ซึง่รวมถงึรายละเอยีดเกีย่วกบัเชือ้ชาตหิรอืชาตพินัธุข์องคุณ ความเชือ่ทางศาสนาหรอืปรชัญา ชวีติทางเพศ 

รสนิยมทางเพศ ความคดิเห็นทางการเมอืง การเป็นสมาชกิสหภาพแรงงาน หรอืขอ้มูลเกีย่วกบัสุขภาพของคุณ 

3.2. KYC 

ในระหว่างกระบวนการท าความรูจ้กัลูกคา้ของคุณ (KYC) 

กฎหมายก าหนดใหเ้ราตอ้งรวบรวมเอกสารบางอย่างเพือ่ยนืยนัตวัตนทีแ่ทจ้รงิของคุณ 

ซึง่อาจรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพียงหลกัฐานการแสดงตวัตนในรูปแบบ เอกสารระบุตวัตน 

หลกัฐานทีอ่ยู่อาศยัถาวรของคุณในรูปแบบใบเรยีกเก็บเงนิค่าสาธารณูปโภค ตลอดจนรายละเอยีดบตัรเครดติของคุณ 

(เราขอทัง้สองดา้นของบตัรธนาคาร ดา้นหนา้ตอ้งม ี 6 หลกัแรกและ 4 หลกัสุดทา้ยของหมายเลขบตัร ชือ่ผูถ้อืบตัร 

วนัหมดอายุ และลายเซน็ เพือ่ความปลอดภยั เราขอใหลู้กคา้ปิดรหสั CVC/CVV ทีอ่ยู่ดา้นหลงั) 

ขอ้มูลบตัรของผูใ้ชจ้ะไม่ถูกจดัเก็บไวใ้นระบบของเรา เน่ืองจากเราไม่มใีบรบัรอง PCI DSS ส าหรบัขอ้มูลน้ันทัง้หมด 

เราจะอาศยัผูใ้หบ้รกิารช าระเงินของเราทีไ่ดร้บัการรบัรองอย่างถูกตอ้ง 

3.3. เราไดร้บัขอ้มูลของคุณอย่างไร 

1. ขอ้มูลอาจมาจากแหล่งต่าง ๆ ดงัต่อไปนี:้ 

• โดยตรงจากคุณ (จากการสือ่สารของเราและ/หรอืแบบฟอรม์ทีคุ่ณกรอก) 

• คุกกีท้ีเ่ว็บไซตข์องเราเก็บไวใ้นเบราวเ์ซอรข์องคุณ 

• ทีอ่ยู่ IP 

• แหล่งขอ้มูลอืน่ ๆ รวมถงึบุคคลทีส่ามและแหล่งขอ้มูลทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะ 

2. เราอาจรวมเขา้กบัขอ้มูลทีเ่รารวบรวมผ่านบรกิารต่าง ๆ ของเรา 
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3.4. วตัถุประสงค ์ 

เรารวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเพือ่วตัถุประสงคต์่าง ๆ ดงัต่อไปนี:้ 

1. เพือ่ตรวจสอบการเขา้ถงึบญัชขีองคุณ 

2. เพือ่จดัการบญัชขีองคุณและแจง้ใหคุ้ณทราบในทุกเร ือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบับญัชขีองคุณ 

3. เพือ่ใหบ้รกิารต่าง ๆ ตามทีคุ่ณรอ้งขอ รวมถงึการประมวลผลธรุกรรม 

4. เพือ่ตอบสนองต่อค าขอของคุณ เชน่ เพื่อตดิต่อคุณเกีย่วกบัค าถามทีคุ่ณส่งไปยงัทมีบรกิารลูกคา้ของเรา 

5. เพือ่ใหฟั้งกช์นัการท างานของผลติภณัฑต์่าง ๆ ของเรา 

6. เพือ่แจง้ใหคุ้ณทราบเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงในบรกิารต่าง ๆ ของเรา ขอ้เสนอของบรกิารของเรา 

และประกาศเกีย่วกบับรกิารทีส่ าคญัอืน่ ๆ 

7. เพือ่ปกป้องสทิธิแ์ละผลประโยชนข์องเรา ตลอดจนสทิธิแ์ละผลประโยชนข์องผูใ้ชข้องเราและบุคคลอืน่ใด 

8. เพือ่ด าเนินการใด ๆ ทีเ่ราไดร้บัความยนิยอมจากคุณ 

9. เพือ่ท าการวจิยัและวเิคราะหเ์กีย่วกบัการใชง้านหรอืความสนใจของคุณในผลติภณัฑ ์ บรกิาร หรอืเนือ้หาของเรา 

หรอืผลติภณัฑ ์บรกิาร หรอืเนือ้หาทีผู่อ้ืน่น าเสนอ 

10. เพือ่ปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทางกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

รวมถงึการปฏบิตัติามค ารอ้งขอจากหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายหรอืหน่วยงานของรฐัอืน่ ๆ 

หรอืในกระบวนการทางกฎหมาย 

11. เพือ่ปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัตามสญัญาของเรา 

12. เพือ่สือ่สารกบัคุณโดยตรงหรอืผ่านหน่ึงในพารต์เนอรข์องเรา รวมถงึการบรกิารลูกคา้ เพือ่ใหก้ารอปัเดตและขอ้มูลอืน่ 

ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเว็บไซตแ์กคุ่ณ และเพือ่วตัถุประสงคท์างการตลาดและการส่งเสรมิการขาย 

13. เพือ่ปรบัแต่งเว็บไซตห์รอืบรกิารอืน่ ๆ ทีเ่รามอบใหคุ้ณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความตอ้งการและความสนใจของคุณ 

14. เพือ่สรา้งขอ้มูลสถตินิิรนาม 

15. เพือ่ป้องกนัและตรวจสอบการฉอ้ฉลหรอืการกระท าในทางอาญาอืน่ ๆ 

4. การเปิดเผยขอ้มูล 

4.1. เราจะเปิดเผยขอ้มูลแก่ผูใ้ดบา้ง 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเปิดเผยต่อหลายผูร้บัทีแ่ตกต่างกนั 

รายการดา้นล่างจะแสดงประเภทของผูร้บัและเหตุผลในการแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

ประเภทของผูร้บั ตวัอย่างหรอืค าอธบิา

ย 

วตัถุประสงคใ์นการแบ่งปัน 

ตวัแทนของเรา นิตบิุคคลใด ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 

• ใหบ้รกิารต่าง ๆ 

ขัน้พืน้ฐานภายใตข้อ้ก าหนดและเงือ่นไข 

• จดัระเบยีบงานบรกิารสนับสนุนลูกคา้ 

• วตัถุประสงคอ์ืน่ใดทีบ่รษิทัเห็นว่าจ าเป็น 

สถาบนัการเงินและองคก์รอืน่ 

ๆ ทีค่ลา้ยคลงึกนั 

องคก์รใด ๆ 

ดงักล่าวทีบ่รษิทัตดิต่อด ้

วยในระหว่างการด าเนิน

ธรุกจิ 

• การใหบ้รกิารต่าง ๆ 

ขัน้พืน้ฐานภายใตข้อ้ก าหนดและเงือ่นไข 

• ปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทางกฎหมายทีก่ าหนดโ

ดยกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง (ในบางกรณี 

กฎหมายไดบ้ญัญตัไิว)้ 
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พารต์เนอร ์

(ผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม 

Introducing Broker) 
 
 

ผูท้ีไ่ดร้บัสญัญาว่าจะให ้

บรกิารดา้นการบรหิาร 

การเงนิ การประกนัภยั 

การวจิยั 

และ/หรอืบรกิารอืน่ ๆ 

แกเ่รา 

• ใหบ้รกิารต่าง ๆ 

ขัน้พืน้ฐานภายใตข้อ้ตกลงทางกฎหมายของ

บรษิทั 

• แจง้พารต์เนอรว์่ามคีนทีไ่ดล้งทะเบยีนโดยใช ้

ID พารต์เนอรห์รอืเคร ือ่งมอืระบุตวัตนอืน่ ๆ 

หรอืไดย้กเลกิการเป็นสมาชกิจากพารต์เนอร ์

ในกรณีนี ้

เราสามารถใหช้ ือ่และขอ้มูลตดิต่อของคุณแก่

พารต์เนอรไ์ด ้

• สือ่สารกบัคุณผ่านหน่ึงในพารต์เนอรข์องเรา 

รวมถงึการบรกิารลูกคา้ 

เพือ่ใหก้ารอปัเดตและขอ้มูลอืน่ ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเว็บไซตแ์กคุ่ณ 

และเพือ่วตัถุประสงคท์างการตลาดและการส่ง

เสรมิการขาย 

ผูส้อบบญัช ีทนายความ 

และองคก์รตรวจสอบอืน่ ๆ 

หน่วยงานใด ๆ 

ทีด่ าเนินการตรวจสอบ 

หรอืการตรวจสอบทางก

ฎหมาย / การเงนิอืน่ ๆ 

ปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทางกฎหมายทีก่ าหนดโดยกฎหมา

ยทีเ่กีย่วขอ้ง (ในบางกรณีทีก่ฎหมายไดบ้ญัญตัไิว)้ 

ผูใ้หบ้รกิารบุคคลทีส่ามทีม่กีิ

จกรรมทีจ่ าเป็นต่อการใหบ้รกิ

าร 

เว็บโฮสติง้ 

ผูใ้หบ้รกิารเทคโนโลยสี

ารสนเทศ 

ใหบ้รกิารต่าง ๆ 

ขัน้พืน้ฐานภายใตข้อ้ก าหนดและเงือ่นไข 

พารต์เนอรก์ารช าระเงิน  เปิดโอกาสในการซือ้ภายในบรกิารต่าง ๆ ของเรา 

ผูป้ระมวลผลการช าระเงนิเหล่านีม้ีหนา้ทีร่บัผดิชอบในก

ารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณและอาจใชข้อ้มู

ลส่วนบุคคลของคุณเพือ่วตัถุประสงคข์องตนเองตามนโ

ยบายความเป็นส่วนตวัของพวกเขา 

บรกิารรวบรวมขอ้มูล 

การวเิคราะห ์

และการวจิยัตลาด 

Google Analytics, 
Google Ads 

• สรา้งและการใชก้ารวเิคราะหเ์กีย่วกบับรกิารต่

าง ๆ และผูช้มของเรา 

• ด าเนินการโฆษณาและกจิกรรมทางการตลา

ด 

• ท าการส ารวจและการวจิยั 

• ปรบัแต่งบรกิารต่าง ๆ 

ของเราใหเ้หมาะกบัคุณ 

พารต์เนอรโ์ฆษณา พารต์เนอรใ์ด ๆ • ด าเนินการโฆษณาและกจิกรรมทางการตลา

ด 

• ปรบัแต่งบรกิารต่าง ๆ 

ของเราใหเ้หมาะกบัคุณ 

ฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งในกรณีทีม่กีา

รเปลีย่นแปลงการควบคุม 

การควบรวมกจิการ 

หรอืการเขา้ซือ้กจิการ 

  ในขณะทีธ่รุกจิของเราพฒันาขึน้ 

เราอาจขายหรอืซือ้ธรุกจิหรอืสนิทรพัยต์่าง ๆ 

ในกรณีของการขายองคก์ร การควบรวมกจิการ 

การจดัองคก์รใหม่ การเลกิกจิการ 

หรอืเหตุการณท์ีค่ลา้ยคลงึกนั 

ขอ้มูลส่วนบุคคลอาจเป็นส่วนหน่ึงของทรพัยส์นิทีถ่่ายโ

อน 
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หน่วยงานและภาคตี่าง ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายต่าง ๆ 

ผูม้อี านาจใด ๆ ปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทางกฎหมายทีก่ าหนดโดยกฎหมา

ยทีบ่งัคบัใช ้

2. โปรดทราบว่าเราจะไม่มวีนัขายขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ 

3. โดยทั่วไปแลว้ 

เราจะก าหนดใหผู้ใ้หบ้รกิารบุคคลทีส่ามทีเ่ราแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ยว่าตอ้งเคารพสทิธิส์่วนบุคคลในความเป็นส่ว

นตวัและปฏบิตัติามหลกัการคุม้ครองขอ้มูล ผูใ้หบ้รกิารบุคคลทีส่ามเหล่านีอ้าจเก็บบนัทกึการคน้หาใด ๆ 

ทีพ่วกเขาด าเนินการในนามของเรา และพวกเขาอาจใชร้ายละเอยีดการคน้หาเพือ่ชว่ยเหลอืบรษิทัอืน่ ๆ 

ในการคน้หาของพวกเขาเอง นโยบายความเป็นส่วนตวันีจ้ะไม่ครอบคลุมถงึแนวทางปฏบิตัขิองบุคคลทีส่าม 

4. ในกรณีทีลู่กคา้ผูกอยู่กบัพารต์เนอร ์ พารต์เนอรด์งักล่าวอาจเขา้ถงึขอ้มูลของลูกคา้ได ้ ดงัน้ัน 

จะถอืว่าลูกคา้ยนิยอมทีจ่ะแบ่งปันขอ้มูกบัพารต์เนอรด์งักล่าว 

เราจะใหข้อ้มูลทีจ่ าเป็นขัน้ต ่าแกพ่ารต์เนอรซ์ึง่จ าเป็นต่อวตัถุประสงคข์องขอ้ตกลงพารต์เนอรเ์ท่าน้ัน 

4.2. เว็บไซตบุ์คคลทีส่าม 

โปรดทราบว่า FBS Markets Inc. ไม่สามารถรบัผดิชอบต่อหลกัปฏบิตัดิา้นความเป็นส่วนตวัของเว็บไซตอ์ืน่ได ้

เราขอแนะน าใหผู้เ้ยีย่มชมทุกท่านตระหนักถงึเร ือ่งนีแ้ละอ่านค าชีแ้จงสทิธิส์่วนบุคคลของทุกเว็บไซตท์ีร่วบรวมขอ้มูลปร

ะจ าตวัส่วนบุคคล 

4.3. ผูใ้หบ้รกิารช าระเงิน 

ตามค าแนะน าของ Payment Card Industry Security Standards Council 

รายละเอยีดบตัรของลูกคา้จะไดร้บัการปกป้องโดยใชก้ารเขา้รหสั Transport Layer – TLS 1.2 และแอปพลเิคชนั 

เลเยอร ์(application layer) ดว้ยอลักอรทิมึ AES และความยาวของคยี ์256 บติ 

4.4. การโอนเงินระหว่างประเทศ 

1. เราด าเนินงานอยู่ทั่วโลก ดงัน้ันเราอาจถ่ายโอนขอ้มูลของคุณไปยงัคู่สญัญาของเรา (พารต์เนอร ์ ตวัแทน ฯลฯ) 

ในประเทศต่าง ๆ รวมถงึทีอ่ยู่นอกประเทศทีคุ่ณอยู่ เราจะด าเนินการตามขัน้ตอนทีจ่ าเป็นทัง้หมด 

รวมถงึขัน้ตอนทีก่ าหนดโดยกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพือ่ใหม้ั่นใจว่ามกีารคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในระดบัทีเ่พียงพอในแต่ละกรณี อย่างไรก็ตาม 

เราอยากใหคุ้ณพจิารณาว่าประเทศทีเ่ราโอนขอ้มูลของคุณไปอาจไม่มกีฎหมายคุม้ครองขอ้มูลเหมอืนกบัเขตอ านาจศ

าลของคุณ 

2. เพือ่อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานทั่วโลกของเรา บรษิทัอาจถ่ายโอน จดัเก็บ 

และประมวลผลการด าเนินงานของคุณกบัพารต์เนอรแ์ละผูใ้หบ้รกิารของเราทีอ่ยู่นอกประเทศทีคุ่ณอาศยัอยู่ 

กฎหมายในประเทศเหล่าน้ันอาจแตกต่างจากกฎหมายทีบ่งัคบัใชใ้นประเทศทีคุ่ณพ านัก เมือ่เราถ่ายโอน จดัเก็บ 

และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณนอกประเทศทีคุ่ณอาศยัอยู่ 

เราจะตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามกีารป้องกนัทีเ่หมาะสมเพือ่รบัรองว่ามกีารป้องกนัในระดบัทีเ่พียงพอ 

สามารถขอรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการป้องกนัทีเ่กีย่วขอ้งไดจ้ากเรา 

5. ความยนิยอม 

1. โดยการส่งขอ้มูล รวมถงึขอ้มูลส่วนบุคคล 

แสดงว่าคุณไดย้อมรบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของนโยบายความเป็นส่วนตวันีโ้ดยเจตนาและสมคัรใจ 
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คุณมสีทิธิท์ีจ่ะถอนความยนิยอมและการใชข้อ้มูลของคุณไดโ้ดยการเปลีย่นการตัง้ค่าบญัชขีองคุณหรอืปิดบญัชขีองคุ

ณ แต่การถอนความยนิยอมของคุณจะไม่มผีลยอ้นหลงั 

2. คุณควรทราบดว้ยว่าเราจะไม่ขาย ใหเ้ชา่ 

หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพือ่แลกกบัเงนิหรอืสิง่ตอบแทนทีม่คี่าอืน่ ๆ แกบุ่คคลทีส่าม 

และเราจะไม่น าแนวทางปฏบิตัดิงักล่าวมาใชใ้นธรุกจิของเรา 

เวน้แต่จะแจง้ใหคุ้ณทราบอย่างชดัเจนและเปิดเผยใหใ้ชส้ทิธิใ์นการปฏเิสธของคุณ 

และกอ่นทีจ่ะแนะน าการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ ทีเ่หมาะสมมาสู่นโยบายนี ้

3. คุณยนิยอมทีจ่ะถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไปยงับุคคลทีส่ามตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นขอ้ 4.1 

ของนโยบายความเป็นส่วนตวันี ้ และตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันี ้

รวมถงึการด าเนินการตามค าแนะน าของคุณหรอืเพือ่ใหบ้รกิารของเรา เพือ่จดุประสงคใ์นการแจง้ให ้ พารต์เนอรท์ราบ 

ถงึการปลดลูกคา้ออก เวน้แต่กฎหมายบงัคบัหรอืตามความจ าเป็นเพือ่บงัคบัใชข้อ้ก าหนดและเงือ่นไขของเรา 

หรอืเพือ่ปกป้องสทิธิห์รอืทรพัยส์นิของบรษิทัหรอืผูใ้ชห้รอืสาธารณะ 

เราอาจใหข้อ้มูลโดยรวมเกีย่วกบัการใชบ้รกิารต่าง ๆ 

ของเราแกบุ่คคลทีส่ามเพือ่วตัถุประสงคท์ีเ่ราเห็นว่าเหมาะสมตามดุลยพินิจของเราแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

4. เราจะแสดงขอ้มูลส่วนบุคคลทีคุ่ณเลอืกในหนา้โปรไฟลข์องคุณและทีอ่ืน่ตามการตัง้ค่าทีคุ่ณเลอืกในการตัง้ค่าบญัชขีอ

งคุณ ขอ้มูลส่วนบุคคลนีอ้าจถูกท าใหม้องเห็นแบบสาธารณะแกลู่กคา้รายอืน่ ๆ  

จดหมายการตลาด 

1. หากคุณใหท้ีอ่ยู่อเีมลของคุณและยอมรบันโยบายความเป็นส่วนตวันี ้

พารต์เนอรข์องเราและเราอาจส่งอเีมลเกีย่วกบัผลติภณัฑต์่าง ๆ ทีเ่ราน าเสนอใหคุ้ณ 

คุณสามารถเลอืกทีจ่ะยกเลกิการรบัอเีมลจากเราไดต้ลอดเวลา หากคุณตอ้งการยกเลกิมากกว่าหน่ึงทีอ่ยู่อเีมล 

คุณตอ้งส่งค าขอแยกต่างหากส าหรบัแต่ละทีอ่ยู่อเีมล 

ทุกอเีมลทีส่่งจากเราจะมคี าแนะน าทีเ่หมาะสมในการยกเลกิการสมคัรรบัขอ้มูล 

หากตอ้งการยกเลกิขอ้ความการตลาดทางอเีมลทัง้หมดจากเรา 

คุณควรปฏบิตัติามค าแนะน าทีใ่หม้าพรอ้มกบัอเีมลแต่ละฉบบั 

2. หากคุณใหห้มายเลขโทรศพัทก์บัเราและยอมรบันโยบายความเป็นส่วนตวันี ้

พารต์เนอรข์องเราและเราอาจส่งขอ้ความหรอืโทรหาคุณเกีย่วกบัผลติภณัฑต์่าง ๆ ทีเ่ราน าเสนอ 

คุณสามารถเลอืกทีจ่ะยกเลกิการรบัขอ้ความหรอืการโทรจากเราไดต้ลอดเวลาโดยการส่งอเีมลถงึเรา 

6. สทิธิต์ามกฎหมายของคุณ 

ตามกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้คุณอาจมสีทิธิท์ีจ่ะ: 

1. เขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่กีย่วกบัคุณ 

2. ขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีทีข่อ้มูลน้ันไม่ถูกตอ้ง ไม่สมบูรณ ์หรอืไม่เป็นปัจจบุนั 

3. ขอใหล้บ ไม่เปิดเผยตวัตน หรอืบล็อกขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

4. ขอจ ากดัหรอืคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

5. เพกิถอนความยนิยอมของคุณต่อการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

6. รอ้งขอการโอนยา้ยขอ้มูล และรบัส าเนาอเิล็กทรอนิกสข์องขอ้มูลส่วนบุคคล ทีคุ่ณใหไ้วก้บัเรา 

7. รบัทราบเกีย่วกบับุคคลทีส่ามทีไ่ดร้บัการแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 
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8. ขอใหม้กีารทบทวนการตดัสนิใจด าเนินการตามการประมวลผลอตัโนมตัแิบบพเิศษ 

หากมนัอาจส่งผลกระทบต่อสทิธิข์องเจา้ของขอ้มูล 
 

7. ความปลอดภยั 

7.1. การเก็บรกัษาบนัทกึ 

1. เราอาจไดร้บัการรอ้งขอใหเ้ก็บรกัษาและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ผูกพนัทางกฎหมายของเราเ

พือ่วตัถุประสงคด์า้นความปลอดภยัของขอ้มูล 

และเน่ืองจากเราเชือ่ว่าเหมาะสมและจ าเป็นหรอืเหมาะสมกบัวตัถุประสงคท์ีร่วมถงึแต่ไม่จ ากดัเพียง 

a. การปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของเราภายใตก้ฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

b. การตอบสนองต่อค ารอ้งขอจากศาลและ/หรอืหน่วยงานของรฐัอืน่ ๆ 

c. การตรวจสอบผ่านการปฏบิตัติามและแนวทางการต่อตา้นการฟอกเงนิ 

2. เราจะไม่เก็บขอ้มูลของคุณไวน้านเกนิเวลาทีก่ าหนด ในหลายกรณี ขอ้มูลจะตอ้งถูกเก็บไวเ้ป็นระยะเวลานานพอสมควร 

ระยะเวลาการเก็บรกัษาจะถูกเลอืกโดยพิจารณาจากประเภทของขอ้มูลทีร่วบรวมและวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม 

โดยค านึงถงึขอ้ก าหนดทีใ่ชก้บัสถานการณแ์ละความจ าเป็นในการท าลายขอ้มูลทีล่า้สมยัและไม่ถูกใชง้านในเวลาอนัส

มควร ภายใตข้อ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง เราจะเก็บบนัทกึทีม่ขีอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลการซือ้ขาย 

การเปิดบญัชแีละเอกสารยนืยนั การสือ่สาร และสิง่อืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัลูกคา้ไวเ้ป็นเวลาสูงสุดเจ็ด (7) 

ปีหลงัการยุตขิอ้ตกลงระหว่างคุณและบรษิทัของเรา ไม่ว่าในกรณีใด 

เราจะเก็บขอ้มูลของคุณไวเ้ป็นระยะเวลาขัน้ต ่าตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายทีว่่าดว้ยการจ ากดัการด าเนินการ 

7.2. มาตรการรกัษาความปลอดภยั 

1. บรษิทัจะใชค้วามระมดัระวงัเพือ่ความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ และพยายามรกัษาความถูกตอ้ง 

2. เราจะด าเนินการดว้ยความระมดัระวงัในการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้จากการสูญหาย การท าลาย 

การปลอมแปลง การดดัแปลง และการเขา้ถงึโดยไม่ไดร้บัอนุญาตหรอืการเปิดเผยโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

ในการท าเชน่น้ัน 

เราไดพ้ฒันาและจะคงไวซ้ึง่ข ัน้ตอนการรกัษาความปลอดภยัเพือ่ปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย 

การโจรกรรม การคดัลอก และการเปิดเผย การใช ้และ/หรอืการดดัแปลงโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

3. การเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลจะถูกจ ากดัไวเ้ฉพาะพนักงานของบรษิทัและผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดร้บัอนุญาตซึง่จ าเป็นตอ้งไดร้บั

ขอ้มูลดงักล่าวเพือ่การปฏบิตังิาน 

4. แมว้่าเราจะใชค้วามพยายามตามสมควรทุกประการในการปกป้องขอ้มูลของลูกคา้ 

แต่ลูกคา้พงึรบัทราบว่าการใชอ้นิเทอรเ์น็ตน้ันไม่ปลอดภยัโดยสิน้เชงิ ดงัน้ันเราจงึไม่สามารถรบัประกนัใด ๆ 

เกีย่วกบัความปลอดภยัหรอืความสมบูรณข์องขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ 

ทีถ่่ายโอนจากหรอืไปยงัลูกคา้ดว้ยการใชอ้นิเทอรเ์น็ต 

8. ทัว่ไป 

8.1. การเปลีย่นแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวั 

นโยบายความเป็นส่วนตวันีอ้าจไดร้บัการแกไ้ขเป็นคร ัง้คราว ดงัน้ันโปรดกลบัมาตรวจสอบบ่อย ๆ 

เพือ่ชว่ยใหคุ้ณทราบว่ามกีารเปลีย่นแปลงหรอืไม่ เราจะปรบัวนัที ่ "แกไ้ขล่าสุด" หรอื "วนัทีเ่ผยแพร"่ 

ทีส่่วนบนของเอกสารนี ้นโยบายใหม่อาจถูกแสดงบนหนา้จอ และคุณอาจจ าเป็นตอ้งอ่านเพือ่ใชง้านบรกิาร ผลติภณัฑ ์
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หรอืเว็บไซตต์่อไป การทีคุ่ณใชผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิารต่าง ๆ ของเราอย่างต่อเน่ือง 

จะถอืว่าคุณยอมรบัการเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขใด ๆ กบันโยบายนี ้

8.2. การปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

เรามุ่งมั่นทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีว่่าดว้ยความเป็นส่วนตวัและการปกป้องขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งทีถู่กอ

อกแบบมาเพือ่คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถงึ รา่งกฎหมาย การปกป้องขอ้มูล ปี 2021 

และกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัดา้นความเป็นส่วนตวัและการคุม้ครองขอ้มูลในระดบัภูมภิาคและระดบัรฐัทั่วโลกทีม่ผี

ลบงัคบัใชใ้นปัจจบุนัหรอืในอนาคตเมือ่มนัมผีลบงัคบัใช ้

8.3. ภาษาทีม่อี านาจเหนือกว่า 

เอกสารนีร้วมถงึเอกสารทีม่ผีลผูกพนัทางกฎหมายอืน่ ๆ ของบรษิทัไดถู้กจดัท าขึน้เป็นภาษาองักฤษ ส่วนเวอรช์นัอืน่ ๆ 

จะเป็นฉบบัแปล ในกรณีทีม่กีารขดัแยง้กนัระหว่างฉบบัแปลและฉบบัภาษาองักฤษ ใหย้ดึฉบบัภาษาองักฤษเป็นหลกั 

หากตอ้งการอ่านเอกสารฉบบัภาษาองักฤษ ใหไ้ปที ่https://cdn.fbs.com/docs/privacy_policy_en.pdf 

8.4. ค าถาม ปัญหา หรอืขอ้รอ้งเรยีน 

1. คุณสามารถตดิต่อเราไดท้ี ่ support@fbs.com หากคุณมคี าถาม ปัญหา 

หรอืขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบันโยบายความเป็นส่วนตวันี ้

2. รายละเอยีดการตดิต่อของ DPO: 

• ทีอ่ยู่อเีมล: dpo@fbs.com 

• ทีอ่ยู่ไปรษณีย:์ 2118, Guava Street, Belize Belama Phase 1, Belize City, Belize 

https://cdn.fbs.com/docs/privacy_policy_en.pdf
mailto:support@fbs.com
mailto:dpo@fbs.com

