นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จํากัด (บริษัท) ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว
ของบริษัท (Privacy Notice) ที่ระบุเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ในการดําเนินการ ระยะเวลา วิธีในการจัดเก็บข้อมูล การทําลายข้อมูล สิทธิที่
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพึงมี รวมถึงช่องทางการติดต่อบริษัท โดยมีขอบเขตและรายละเอียดดังนี้
1. ขอบเขตการใช้บังคับ
ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้สําหรับบุคคลดังต่อไปนี้
ลูกค้าของบริษัท หมายถึง
(1) ลูกค้าบุคคลธรรมดา: ลูกค้าของบริษัทที่เป็นบุคคลธรรมดา
(2) ลูกค้าองค์กรธุรกิจ: กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง พนักงาน หรือตัวแทนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ
บุคคลที่มีอํานาจในการกระทําการแทนของลูกค้าองค์กรธุรกิจ ซึ่งบริษัทแนะนําให้ลูกค้าองค์กรธุรกิจดําเนินการใดๆ
เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการแทนหรือบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องใดๆ รับทราบถึงนโยบายความเป็น
ส่วนตัวของบริษัทฉบับนี้
บุคคลที่ไม่ใช่ลูกค้าของบริษัท หมายถึง
บุคคลธรรมดาที่ไม่มีผลิตภัณฑ์หรือไม่ได้ใช้บริการของบริษัท แต่บริษัทมีความจําเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท กรรมการ ผู้แทน หรือผู้มีอํานาจ
กระทําแทนโดยชอบด้วยกฎหมายของนิติบุคคลหรือองค์กรธุรกิจ ที่เข้ามาติดต่อในพื้นที่สํานักงานของบริษัท หรือเข้ามา
เพื่อทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
บริษัทจะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการทําธุรกรรมและ/หรือใช้บริการ
กับบริษัท เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้
แก่บริษัท โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัท โดยวัตถุประสงค์ในการเก็บ
รวบรวม ใช้ และเปิดเผยเป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 การปฎิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
• เพื่อดําเนินการตามคําขอหรือความประสงค์ของท่านก่อนการเข้าทําสัญญากับบริษัท การพิจารณาอนุมัติ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการของบริษัท
• เพื่อใช้ในการประมวลผล การให้คําแนะนําที่เ กี่ย วข้องกับผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการทั้งหมดของบริษัท
รวมถึงการดําเนินการใดๆ ซึ่งหากบริษัทไม่ได้ดําเนินการแล้วจะกระทบต่อการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่
ท่าน
• เพื่อการให้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคล การให้บริการที่ปรึกษาการลงทุน เช่น การจัดตั้งกองทุน การเปิด
บัญชีเงินฝากธนาคาร การเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ การเปิดบัญชีเพื่อซื้อขาย
หน่วยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน การเข้าทําสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคลเพื่อและในนามกองทุนส่วนบุคคล การเข้าทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้รักษาทรัพย์สินของ
กองทุน เป็นต้น ซึ่งครอบคลุมการทําธุรกรรมทั้งในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ
• เพื่อใช้ในการดําเนินการตามคําสั่ง หรือคําร้องขอ หรือข้อเสนอแนะ การตอบข้อซักถาม ข้อสงสัย หรือการ
ดําเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของท่าน
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เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านในการทําธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการของ
บริษัท
เพื่อใช้ในการจัดทํารายงาน เอกสารหรือหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการของบริษัท หรือ
ตามที่ท่านร้องขอ
เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร การติดตาม การแจ้งเตือน การรับหรือนําส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐาน
เพื่อการใช้บังคับสิทธิตามกฎหมายหรือตามข้อกําหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ
ของบริษัทแก่ท่าน

2.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย
ด้วยบริษัทเป็นสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานของรัฐและ/หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงมีความจําเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกําหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัด
เฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
• เพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งที่มี
อยู่ ปั จ จุ บั น และที่ มีก ารแก้ ไขเพิ่ มเติม ในอนาคต เช่ น กฎหมายเกี่ ย วกั บธุ ร กิ จสถาบั น การเงิ น กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎหมายป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง กฎหมายล้มละลาย กฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายอื่นที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม ทั้งที่เป็นกฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายของต่างประเทศ
• เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ/หรือ คําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีอํานาจตามที่กฎหมายกําหนด ทั้ง
ที่เป็นกฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายของต่างประเทศ เช่น คําสั่งของศาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่
กํากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจตามที่กฎหมายกําหนด
2.3 ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
• การบริหารกิจการของบริษัท เช่น การกํากับดูแลตรวจสอบ การบริหารจัดการ การวิเคราะห์และบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การป้องกัน รับมือ การตรวจสอบการทุจริต การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก
การกระทําที่ผิดกฎหมายฟอกเงิน กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันการก่อการร้าย การก่ออาชญากรรมใดๆ
การประพฤติมิชอบ และการกระทําความผิดอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ รวมถึงการระบุตัวตนของ
ท่านเพื่อป้องกันอาชญากรรมดังกล่าว
• การบริหารโครงสร้างภายในของบริษัท และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางธุรกิจ เช่น การจัดการ การควบคุม
ภายใน การดําเนินธุรกิจ การปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการของบริษัท การควบคุมความเสี่ยง การ
ตรวจสอบบัญชี การเงินการบัญชี ระบบและการดําเนินการเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัท การ
จั ด เก็ บ ข้ อ มูล การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีแ ละสารสนเทศของบริษั ท การพั ฒ นา การทดสอบ และ
บํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัท
• กรณีลูกค้าองค์กรธุรกิจ บริษัทจะเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ผู้มีอํานาจ
กระทําการแทน ตัวแทน และพยานในหนังสือมอบอํานาจ
• การรักษาความปลอดภัย เช่น การบันทึกภาพผู้ที่ม าติด ต่อทํา ธุร กรรมกับบริษัทลงบน CCTV หรือกล้อง
บันทึกภาพ รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าถึงพี้นที่ของบริษัท เป็นต้น
• เพื่อพัฒนา ทดสอบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมทั้งระบบงานต่า งๆ ของบริษัท เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการให้บริการของบริษัท และ/หรือเพื่อประโยชน์ในการตอบสนองความต้องการของท่าน
• ดําเนินการใดๆ เพื่อใช้บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัท
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การติดต่อประสานงานกับท่านก่อนที่จะเข้าทําธุรกรรมหรือทําสัญญากับบริษัท
การประเมินคุณสมบัติและความเหมาะสม เพื่อนําเสนอข้อตกลง เสนอราคาและ/หรือประกวดราคา เพื่อการ
เข้าทําข้อตกลงหรือเข้าทําสัญญากับท่าน
ป้องกันความเสี่ยง เช่น การเฝ้าติดตามข้อมูลการใช้เครือข่าย (network activity logs) การระบุเหตุการณ์ที่
เรียกได้ว่าเป็นภัยคุกคามต่อระบบสารสนเทศของบริษัท (security incidents) การดําเนินการตรวจสอบ
เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล และการป้องกันอื่นใดต่อการกระทําที่ประสงค์ร้าย หลอกลวง ฉ้อฉล
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น
อํานวยความสะดวกแก่การตรวจสอบทางบัญชีซึ่งกระทําโดยผู้สอบบัญชี หรือการใช้บริการจากที่ปรึกษาทาง
กฎหมายที่ถูกแต่งตั้งโดยท่านหรือบริษัท
เพื่อใช้ในการประชุม สัมมนา และการเยี่ยมชมองค์กร (company visit)
ใช้ในกรณีที่มีการขาย โอน ควบรวม ฟื้นฟูกิจการ หรือเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกัน บริษัทอาจเปิดเผยหรือ
โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือการ
ทําธุรกรรมนั้น
การบริหารความสัมพันธ์ท่านกับบริษัท เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การดูแลลูกค้า เป็นต้น
การเก็บรักษา และปรับปรุงรายชื่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงเอกสาร หลักฐาน
สัญญาที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการอ้างอิงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเอกสาร
เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายต่างประเทศที่ใช้บังคับกับกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือธุรกรรมของบริษัท

2.4 ฐานความยินยอมจากท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
ในบางกรณี บริษัทอาจขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านเพิ่มเติม เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด และ/หรือเพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของท่าน ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) ความจําเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (sensitive personal data) เช่น
ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนของท่าน (ซึ่งจะมีข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น ศาสนา กรุ๊ปเลือด เชื้อ
ชาติ) ข้อมูลชีวภาพ (biometric data) (เช่น ลายนิ้วมือ) ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพและความพิการ
(เช่น สมรรถภาพร่างกายและความสมบูรณ์ของจิตใจ) เพื่อใช้ในกระบวนการทําความรู้จักลูกค้าของบริษัท
(2) การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ซึ่งประเทศที่รับข้อมูลอาจมีมาตรฐานในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ เว้นแต่กรณีที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนดให้
สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม
(3) ในกรณีที่ท่านเป็นผู้เยาว์ หรือบุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งต้องได้ความความ
ยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลกําหนดให้สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม
2.5 ฐานทางกฎหมายอื่น
นอกเหนือจากฐานกฎหมายข้างต้น บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้
ฐานกฎหมายอื่น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ เพื่อการปฏิบัติ
หน้าที่ในการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อการใช้อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
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ทั้งนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท การไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลให้ท่านไม่ได้รับผลิตภัณฑ์
หรือการให้บริการที่ตรงต่อความต้องการ หรือไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่ได้รับการปฏิบัตหิ รือให้บริการตามสัญญาที่ทํา
ไว้กับบริษัท หรืออาจเสียโอกาสหรือได้รับความเสียหาย หรืออาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามข้อกฎหมายใดๆ ที่ท่าน
หรือบริษัทต้องปฏิบัติตาม ซึ่งอาจทําให้ท่านหรือบริษัทได้รับบทกําหนดโทษตามที่กฎหมายกําหนด
3. ข้อมูลและวิธีการที่บริษัททําการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย หรืออาจประมวลผล
3.1 ประเภทของข้อมูล
• ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปที่เป็นข้อมูล
แสดงตัวตนของท่าน (identity data)

ได้แก่ ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ทําให้สามารถระบุตัวตน
ท่านรายนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น
- คํานําหน้า ชื่อ ชื่อกลาง นามสกุล
- เลขบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนและภาพถ่ า ยบั ต รประจํ า ตั ว
ประชาชน
- เลขหนังสือเดินทางและภาพถ่ายหนังสือเดินทาง
- เลขที่ใบอนุญาตขับขี่และภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่
- ภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้พิการ
- หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี
- ภายถ่ายทะเบียนบ้าน
- วันเดือนปีเกิด อายุ
- ข้อมูลการศึกษา
- สถานภาพสมรส และข้ อมู ล เกี่ย วกั บคู่ส มรส วั น เดือนปีเ กิด
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน
- จํานวน และรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่อยู่ในอุปการะ วันเดือนปี
เกิด เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน
- ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์ของท่าน
- รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน
• ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว - ศาสน สั ญ ชาติ และกรุ๊ ป เลื อ ดที่ ป รากฏบนบั ต รประจํ า ตั ว
ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
(sensitive data)
- ข้อมูลชีวภาพ เช่น ลายนิ้วมือ ข้อมูลใบหน้า เป็นต้น
- ข้อมูลสุขภาพและความพิการ
- ประวัติอาชญากรรมและการกระทําความผิดตามที่กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกําหนด
• รายละเอียดข้อมูลการติดต่อ (contact - ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร
- ชื่อตัวแทนหรือผู้มีอํานาจกระทําการแทน รายละเอียดการ
data)
ติดต่อหรือผู้ประสานงาน
- ข้อมูลภาพหรือข้อมูลเสียงในการสนทนา
- ประวัติการติดต่อ
• ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลการทํา - รายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือรายละเอียดการให้บริการ
ธุรกรรมของท่านกับบริษัท (financial - ช่องทางการและวิธีการในการติดต่อระหว่างท่านและบริษัท
- สถานะความเป็นลูกค้า
and transaction data)
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- รายละเอียดการทําธุรกรรม เช่น ประเภท จํานวน ปริมาณ

• ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจาก
หน่วยงานทางการ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบธุรกิจของบริษัท

• ข้อมูลที่แสดงว่าท่านเป็นบุคคลทีต่ อ้ ง
ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
• ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน
• ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย
• ข้อมูลอื่นๆ

เงื่อนไข ข้อจํากัดการลงทุน
- ประเภทบัญชีและหมายเลขบัญชี ของบัญชีเงินฝากธนาคาร
บัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และบัญชีหน่วยลงทุน
- หลักฐานประกอบการพิจารณาฐานะทางการเงิน เช่น บัญชีเงิน
ฝากธนาคาร พอร์ตการลงทุน เอกสารการเสียภาษีของท่าน
- อาชีพของท่าน ประเภทธุรกิจ
- รายละเอียดเกี่ยวกับนายจ้างและประเภทธุรกิจของนายจ้าง
- รายละเอียดข้อมูลสถานที่ทํางาน หรือสถานที่ประกอบการ
สถานที่ตั้ง
- รายละเอียดมูลค่าทรัพย์สิน หนี้สนิ ภาระทางการเงิน รายได้
รายจ่าย ค่าใช้จ่ายต่อปี ผลประกอบการ
- ประเทศและแหล่งที่มาของเงินได้หรือรายได้
- วัตถุประสงค์การลงทุน จํานวนเงินลงทุน
- ความรู้และประสบการณ์ลงทุน
- ความสามารถในการรับความเสี่ยงจากการลงทุน
ประเภทของหน่วยงานทางการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น
- หน่วยงานทางราชการ
- หน่วยงานป้องกันการทุจริต
- หน่วยงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการก่อการ
ร้าย
- ศาล หน่วยงานบังคับคดี
- ข้อมูลประวัติอาชญากรรม
- หน่วยงานที่กํากับดูแลตลาดเงินและตลาดทุน
- ความผิดที่ถูกกล่าวหาโดยหน่วยงานทางการ
- ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- อายุ ข้อมูลสุขภาพและความพิการ
คุกกี้การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท
รูปภาพ ลักษณะรูปพรรณสัณฐานของบุคคล
ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องวงจรปิดของบริษัท
ข้อมูลพฤติกรรมหรือกิจกรรมของท่านที่น่าสงสัย
ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องดําเนินการตาม
กฎหมายหรือแนวปฏิบตั ิตามกฎหมาย
- ข้อมูลอื่นใดที่ท่านให้กับบริษัทไม่วา่ จะดําเนินการผ่านช่องทาง
ใด
-
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3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และแหล่งที่มาของข้อมูล
บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ดังนี้
(1) บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ผ่านทางเอกสารการเปิดใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เอกสารการทบทวนหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการของบริษัท
(2) เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท
(3) บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับท่าน เช่น คู่สมรส ผู้ที่อยู่ในอุปการะ ผู้ปกครอง ผู้เยาว์ ผู้พิทักษ์ ผู้มอบหรือผู้รับ
มอบอํานาจดําเนินการ ผู้รับผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์หรือบริการ เป็นต้น
(4) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจากหน่วยงานทางการ และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น หน่วยงานทางราชการ หน่วยงานป้องกันการทุจริต หน่วยงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการก่อการร้าย ศาล หน่วยงานบังคับคดี ข้อมูลประวัติอาชญากรรม
หน่วยงานที่กํากับดูแลตลาดเงินและตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร ความผิดที่ถูกกล่าวหาโดยหน่วยงานทางการ ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน
ผู้รักษาทรัพย์สินช่วงของกองทุน นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน
(5) บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่าน
(6) จากแหล่งอื่นที่น่าเชื่อถือ หรือข้อมูลที่บริษัทสามารถใช้ในการค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลอื่นในอินเทอร์เน็ต เช่น
ผู้แนะนําการลงทุนอิสระ สื่อ สื่อสังคมออนไลน์ และแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้ เท่าที่จําเป็นแก่
การประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
(7) แหล่งข้อมูลอื่นๆ ซึ่งท่านได้ให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านและ/หรือ ในกรณีที่ไม่มี
ข้อจํากัดในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว
บริษัทจะสามารถรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเฉพาะส่วนที่จําเป็นสําหรับการให้บริการของแก่ท่านเท่านั้น และ
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายหรือตามที่สัญญากําหนด ในกรณีที่ท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จําเป็น
แก่บริษัท อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถให้บริการตามข้อกําหนดของกฎหมายหรือสัญญาดังกล่าวแก่ท่านได้
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทอาจทําการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือองค์กรณีดังต่อไปนี้ ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
4.1 หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานทางการ หน่วยงานที่มีหน้าที่กํากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัททั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ บริษัทสํานักหักบัญชี
กระทรวงยุติธรรม ศาล กรมบังคับคดี หน่วยงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงแรงงาน กรมการ
จัดหางาน และหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน เป็นต้น
4.2 บริษัทและ/หรือองค์กร ที่เป็นคู่ค้า คู่สัญญา ตัวกลาง ตัวแทน พันธมิตรทางธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์
หรือการใช้บริการ หรือเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ผู้รับฝาก
หลักทรัพย์ ผูร้ ักษาทรัพย์สิน ผู้รับฝากทรัพย์สินช่วง สถาบันการเงิน ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน นายหน้าค้า
หลักทรัพย์ ผู้ออกหลักทรัพย์ ตัวแทนจําหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน สมาคมวิชาชีพที่บริษัท
เป็นสมาชิก ที่ปรึกษาทางการเงิน ทนายความ ผู้ทําบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทหรือองค์กรใดที่มีนิติสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง
ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษาของบริษัทและ/หรือของบุคคลดังกล่าว
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บุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการขายสิทธิเรียกร้อง และ/หรือทรัพย์สิน การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการควบ
รวมกิจการของบริษัท ซึ่งบริษัทอาจโอนสิทธิไปยังบุคคลที่สาม รวมถึงองค์กรต่างๆ ที่บริษัทจําเป็นต้องแบ่งปัน
ข้อมูลเพื่อการขายสิทธิเรียกร้อง และ/หรือทรัพย์สิน การปรับโครงสร้าง การโอนกิจการ ข้อตกลงทางการเงิน การ
จําหน่ายทรัพย์สิน หรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวกับการดําเนินการดังกล่าว
ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น รวมทั้งบุคคลภายนอก ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อช่วย
ให้บุคคลดังกล่าวได้รับเงินคืนในกรณีที่มีการนําเงินเข้าบัญชีของท่านโดยผิดพลาด หรือการตรวจสอบเส้นทาง
การเงินในกรณีที่ท่านตกเป็นเหยื่อหรือผู้เสียหายที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงิน หรือในกรณีที่มีเงินที่ต้อง
สงสัยเข้ามายังบัญชีของท่านจากอาชญากรรรมทางการเงิน
ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการต่างๆ แก่บริษัท เช่น ผู้ขายหรือให้เช่าแลพัฒนาระบบปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท ผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารของบริษัท เป็นต้น
ผู้รับมอบอํานาจ ผู้รับมอบอํานาจช่วง ตัวแทน หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของท่านที่มีอํานาจตามกฎหมายโดย
ถูกต้อง
กรณีที่ท่านเป็นผู้ที่มีสัญชาติอื่นที่มิใช่สัญชาติไทย บริษัทอาจจะเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อหน่วยงานทางภาษีของ
ประเทศที่ท่านถือสัญชาติ ทั้งนี้ตามเงื่อนไขและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด เช่น กรณีท่านเป็นบุคคลที่ถือ
สัญชาติสหรัฐอเมริกา บริษัทจะรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายภาษีอากร Foreign Account
Tax Compliance Act (“FATCA”) กําหนด เป็นต้น

5. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ
เนื่องจากการประกอบธุรกิจของบริษัทที่มีการบริหารจัดการและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนซึ่งครอบคลุม
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ในบางครั้งบริษัทจึงมีความจําเป็นที่จะต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง
พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ คู่ค้า หรือบุคคลอื่นในต่างประเทศ บริษัทจะดําเนินการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านด้วยวิธีการทีน่ ่าเชื่อถือและปลอดภัย โดยกรณีที่บริษัทจะนําส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ มีดังนี้
(1) เป็นการปฏิบตั ิตามข้อกฎหมาย
(2) เป็นการปฏิบตั ิตามคําสั่งของหน่วยงานทางการของรัฐ หรือหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจ
(3) ปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านทําไว้กับบริษัท หรือตามคําขอของท่านทั้งก่อนและหลังเข้าทําสัญญา
(4) ปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน
(5) ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้
ความยินยอมในขณะนั้นได้
(6) ดําเนินภารกิจหรือดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สําคัญ
6. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อบริษัทมีการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลที่ท่านควรทราบ ดังนี้
6.1 สิทธิในการถอนความยินยอม (“Right to Withdraw of Consent”)
ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่จะให้ไว้กับบริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ หากบริษัทไม่มีฐานโดยชอบด้วยกฎหมายอื่น ที่จะทําการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย
ต่อไป บริษัทจะดําเนินการลบข้อมูลออก
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สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (“Right to Access”)
ท่านมีสิทธิขอทราบและขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทหรือ
ขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมได้ หากการเปิดเผยดังกล่าวไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (“Right to Rectification”)
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทดําเนินการแก้ไขเพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิด
สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (“Right to Data Portability”)
ท่ า นมี สิ ท ธิ ข อรั บ ข้ อ มูล ที่ เกี่ ยวกั บ ท่ านจากบริษั ท ในกรณีที่ บ ริษั ท ได้ทํ า ให้ข้ อ มู ลนั้ นอยู่ ใ นรูป แบบที่
สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทํางานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผย
ได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้ง (ก) มีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลอื่น เมื่อสามารถทําได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ (ข) ขอรับข้อมูลที่บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าว
ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่สภาพทางเทคนิคไม่สามารถทําได้
สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (“Right to Erasure” or “Right to be Forgotten”)
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบ หรือ ทําลาย หรือ ทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล
ว่าเป็นท่านได้ ในกรณีดังนี้
(1) ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่มีความจําเป็นสําหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลอีกต่อไป
(2) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทําการถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทไม่มีอํานาจ
ตามกฎหมายที่จะทําการประมวลผลได้
(3) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คัดค้านการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
(4) เป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันมิชอบด้วยกฎหมาย
(5) เจ้ า ของข้ อ มูลส่ว นบุค คล คั ด ค้ า นการประมวลผลข้อ มูล (นอกเหนื อ จากที่ เกี่ย วข้ อ งกั บการคั ดค้านการ
ประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง) และบริษัทไม่มีเหตุแห่งการอ้างการประมวลผลโดย
ประโยชน์อันชอบธรรม
สิทธิในการระงับมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (“Right to Restriction of Processing”)
ท่านมีสิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน เมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) การประมวลผลไม่จําเป็นอีกต่อไป แต่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลยังคงมีความจําเป็นเพื่อการใช้สิทธิ
เรียกร้องทางกฎหมาย
(2) เป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันมิชอบด้วยกฎหมาย แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต้องการห้ามมิให้
มีการประมวลผลโดยแทนการลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของตน
(3) เมื่ออยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ
(4) เมื่อบริษัทอยู่ในระหว่างการพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สําคัญยิ่งกว่า
สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (“Right to Object”)
ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับท่าน ในกรณีดังนี้
(1) กรณีทเี่ ป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
(2) กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่การจําเป็นเพื่อการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของ
บริษัท
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(3) กรณีที่เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ด้วยเหตุจําเป็นเพื่อการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท
หรือ เหตุจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทเว้นแต่บริษัทแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วย
กฎหมายที่สําคัญยิ่งกว่า หรือ เป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือ การใช้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย หรือ การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint)
ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกรณีที่บริษัท ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัท การ
ทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านต้องการใช้สิทธิหรือต้องการคําอธิบายเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถติดต่อบริษัทเพื่อขอให้
บริษัทดําเนินการหรืออธิบายได้ ทั้งนี้ สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้นอยู่ภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัท
อาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคําขอเข้าถึงข้อมูล หรือคําขอแก้ไขข้อมูล หรือลบข้อมูล และจะแจ้งการปฏิเสธตามคําขอของ
ท่าน รวมถึงแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ท่าน
7. การใช้คุกกี้ (cookies)
เมื่อท่านเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทมีการใช้งานคุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่ง
ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ของบริษัทได้จาก “นโยบายเกี่ยวกับใช้งานคุกกี้ (cookies)”
8. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทมีการกําหนดนโยบาย และมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของ ทั้งมาตรการในการ
บริ ห ารจั ดการ (organizational measure) และมาตรการเชิ ง เทคนิ ค (technical measure) เพื่ อ ป้ อ งกั นการเข้าถึง
ข้อมูลของท่านโดยมิได้รับอนุญาตหรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ระบบสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัยที่
เข้มงวด นโยบายการรักษาข้อมูลความลับของท่าน เป็นต้น และบริษัทได้มีการปรับปรุงนโยบาย และมาตรฐานขั้นต่ํา
ดังกล่าวเป็นระยะๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี้ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทก็มี
หน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามสัญญารักษาความลับที่ได้ลงนามไว้กับบริษัท
9. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีที่ท่านยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทไปแล้ว บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมาย
กําหนดและตามนโยบาย คู่มือต่างๆ ในเรื่องการจัดเก็บ ทําลายเอกสารต่างๆ ของบริษัท เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิ นกํ า หนดให้จั ดเก็บ ไว้ อ ย่างน้ อ ย 10 ปี นั บ แต่ วั น ที่ สิ้น สุดความสัม พัน ธ์ ท างธุ รกิ จ และในบาง
สถานการณ์บริษัทอาจมีความจําเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นเวลานานกว่านั้น เช่น ในกรณีที่มีข้อพิพาท
หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย เป็น โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลแล้วบริษัทจะทําลาย
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
10. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม
บริษัทมีสิทธิในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ
ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่าน
สามารถแจ้งบริษัทเพื่อขอถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้
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11. ข้อมูลการติดต่อบริษัท
หากท่านต้องการติดต่อหรือมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การใช้สิทธิของท่าน หรือการร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ในวันและเวลาทําการ
ตามช่องทางที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:
สถานที่ติดต่อ :
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จํากัด
เลขที่ 57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์:
0-2119-5654
อีเมลล์:
DPO@denali-asset.com
12. การเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราว โดยบริษัทขอ
แนะนําให้ท่านตรวจสอบประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นครั้ง
คราว เนื่องจากบริษัทจะอ้างอิงประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แสดงบนเว็บไซต์ของ
บริษัทเป็นสําคัญ
ฉบับเดือนเมษายน 2564
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