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นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 
 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จํากัด (บริษัท) ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว
ของบริษัท (Privacy Notice) ท่ีระบุเก่ียวกับวิธีการท่ีบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ในการดําเนินการ ระยะเวลา วิธีในการจัดเก็บข้อมูล การทําลายข้อมูล สิทธิท่ี
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพึงมี รวมถึงช่องทางการติดต่อบริษัท โดยมีขอบเขตและรายละเอียดดังนี ้
 
1. ขอบเขตการใช้บังคับ 

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้สําหรับบุคคลดังต่อไปนี ้
ลูกค้าของบริษัท หมายถึง 
(1) ลูกค้าบุคคลธรรมดา: ลูกค้าของบริษัทท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 
(2) ลูกค้าองค์กรธุรกิจ: กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง พนักงาน หรือตัวแทนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ

บุคคลท่ีมีอํานาจในการกระทําการแทนของลูกค้าองค์กรธุรกิจ ซึ่งบริษัทแนะนําให้ลูกค้าองค์กรธุรกิจดําเนินการใดๆ 
เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการแทนหรือบุคคลธรรมดาท่ีเก่ียวข้องใดๆ รับทราบถึงนโยบายความเป็น
ส่วนตัวของบริษัทฉบับนี้  

บุคคลท่ีไม่ใช่ลูกค้าของบริษัท หมายถึง 
บุคคลธรรมดาท่ีไม่มีผลิตภัณฑ์หรือไม่ได้ใช้บริการของบริษัท แต่บริษัทมีความจําเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ผู้ท่ีสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท กรรมการ ผู้แทน หรือผู้มีอํานาจ
กระทําแทนโดยชอบด้วยกฎหมายของนิติบุคคลหรือองค์กรธุรกิจ ท่ีเข้ามาติดต่อในพ้ืนท่ีสํานักงานของบริษัท หรือเข้ามา
เพ่ือทําธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 

 
2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล 

 บริษัทจะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพ่ือประโยชน์ในการทําธุรกรรมและ/หรือใช้บริการ
กับบริษัท เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือเพ่ือประโยชน์อ่ืนใดท่ีท่านได้ให้ความยินยอมไว้
แก่บริษัท โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านตามมาตรการรกัษาความปลอดภัยของบริษัท โดยวัตถุประสงค์ในการเก็บ
รวบรวม ใช้ และเปิดเผยเป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.1 การปฎิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี ้

• เพ่ือดําเนินการตามคําขอหรือความประสงค์ของท่านก่อนการเข้าทําสัญญากับบริษัท การพิจารณาอนุมัติ
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการของบริษัท 

• เพ่ือใช้ในการประมวลผล การให้คําแนะนําท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการท้ังหมดของบริษัท 
รวมถึงการดําเนินการใดๆ ซึ่งหากบริษัทไม่ได้ดําเนินการแล้วจะกระทบต่อการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่
ท่าน 

• เพ่ือการให้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคล การให้บริการท่ีปรึกษาการลงทุน เช่น การจัดตั้งกองทุน การเปิด
บัญชีเงินฝากธนาคาร การเปิดบัญชีเพ่ือซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ การเปิดบัญชีเพ่ือซื้อขาย
หน่วยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน การเข้าทําสัญญาอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคลเพ่ือและในนามกองทุนส่วนบุคคล การเข้าทําธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกับผู้รักษาทรัพย์สินของ
กองทุน เป็นต้น ซึ่งครอบคลุมการทําธุรกรรมท้ังในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ 

• เพ่ือใช้ในการดําเนินการตามคําสั่ง หรือคําร้องขอ หรือข้อเสนอแนะ การตอบข้อซักถาม ข้อสงสัย หรือการ
ดําเนินการเก่ียวกับข้อร้องเรียนของท่าน 
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• เพ่ือใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านในการทําธุรกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการของ
บริษัท 

• เพ่ือใช้ในการจัดทํารายงาน เอกสารหรือหลักฐาน ท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการของบริษัท หรือ
ตามท่ีท่านร้องขอ 

• เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสาร การติดตาม การแจ้งเตือน การรับหรือนําส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐาน  
• เพ่ือการใช้บังคับสิทธิตามกฎหมายหรือตามข้อกําหนดในสัญญาท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ

ของบริษัทแก่ท่าน 
 

2.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย   
ด้วยบริษัทเป็นสถาบันการเงินท่ีอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานของรัฐและ/หรือหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงมีความจําเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน เพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามท่ีกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกําหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัด
เฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี ้ 
• เพ่ือปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ท้ังท่ีมี

อยู่ปัจจุบันและท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในอนาคต เช่น กฎหมายเก่ียวกับธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายเก่ียวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎหมายป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่
ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูง กฎหมายล้มละลาย กฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
กฎหมายอ่ืนท่ีบริษัทต้องปฏิบัติตาม ท้ังท่ีเป็นกฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายของต่างประเทศ 

• เพ่ือปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ/หรือ คําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือผู้มีอํานาจตามท่ีกฎหมายกําหนด ท้ัง
ท่ีเป็นกฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายของต่างประเทศ เช่น คําสั่งของศาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานท่ี
กํากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจตามท่ีกฎหมายกําหนด  

 
2.3 ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท  

• การบริหารกิจการของบริษัท เช่น การกํากับดูแลตรวจสอบ การบริหารจัดการ การวิเคราะห์และบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การป้องกัน รับมือ การตรวจสอบการทุจริต การลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจาก
การกระทําท่ีผิดกฎหมายฟอกเงิน กฎหมายท่ีเก่ียวกับการป้องกันการก่อการร้าย การก่ออาชญากรรมใดๆ 
การประพฤติมิชอบ และการกระทําความผิดอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด ท้ังนี้ รวมถึงการระบุตัวตนของ
ท่านเพ่ือป้องกันอาชญากรรมดังกล่าว 

• การบริหารโครงสร้างภายในของบริษัท และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางธุรกิจ เช่น การจัดการ การควบคุม
ภายใน การดําเนินธุรกิจ การปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการของบริษัท การควบคุมความเสี่ยง การ
ตรวจสอบบัญชี การเงินการบัญชี ระบบและการดําเนินการเพ่ือความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัท การ
จัดเก็บข้อมูล การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัท การพัฒนา การทดสอบ และ
บํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัท  

• กรณีลูกค้าองค์กรธุรกิจ บริษัทจะเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ผู้มีอํานาจ
กระทําการแทน ตัวแทน และพยานในหนังสือมอบอํานาจ 

• การรักษาความปลอดภัย เช่น การบันทึกภาพผู้ท่ีมาติดต่อทําธุรกรรมกับบริษัทลงบน CCTV หรือกล้อง
บันทึกภาพ รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าถึงพ้ีนท่ีของบริษัท เป็นต้น 

• เพ่ือพัฒนา ทดสอบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมท้ังระบบงานต่างๆ ของบริษัท เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการให้บริการของบริษัท และ/หรือเพ่ือประโยชน์ในการตอบสนองความต้องการของท่าน 

• ดําเนินการใดๆ เพ่ือใช้บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัท 
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• การติดต่อประสานงานกับท่านก่อนท่ีจะเข้าทําธุรกรรมหรือทําสัญญากับบริษัท  
• การประเมินคุณสมบัติและความเหมาะสม เพ่ือนําเสนอข้อตกลง เสนอราคาและ/หรือประกวดราคา เพ่ือการ

เข้าทําข้อตกลงหรือเข้าทําสัญญากับท่าน 
• ป้องกันความเสี่ยง เช่น การเฝ้าติดตามข้อมูลการใช้เครือข่าย (network activity logs) การระบเุหตุการณ์ท่ี

เรียกได้ว่าเป็นภัยคุกคามต่อระบบสารสนเทศของบริษัท (security incidents) การดําเนินการตรวจสอบ
เก่ียวกับความปลอดภัยของข้อมูล และการป้องกันอ่ืนใดต่อการกระทําท่ีประสงค์ร้าย หลอกลวง ฉ้อฉล 
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น 

• อํานวยความสะดวกแก่การตรวจสอบทางบัญชีซึ่งกระทําโดยผู้สอบบัญชี หรือการใช้บริการจากท่ีปรึกษาทาง
กฎหมายท่ีถูกแต่งตั้งโดยท่านหรือบริษัท 

• เพ่ือใช้ในการประชุม สัมมนา และการเยี่ยมชมองค์กร (company visit) 
• ใช้ในกรณีท่ีมีการขาย โอน ควบรวม ฟ้ืนฟูกิจการ หรือเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกัน บริษัทอาจเปิดเผยหรือ

โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลท่ีสามรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมหรือการ
ทําธุรกรรมนั้น 

• การบริหารความสัมพันธ์ท่านกับบริษัท เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การดูแลลูกค้า เป็นต้น 
• การเก็บรักษา และปรับปรุงรายช่ือและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องของลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงเอกสาร หลักฐาน 

สัญญาท่ีเก่ียวข้องซึ่งมีการอ้างอิงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเอกสาร 
• เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายต่างประเทศท่ีใช้บังคับกับกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือธุรกรรมของบริษัท 
 

2.4 ฐานความยินยอมจากท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี ้ 
ในบางกรณี บริษัทอาจขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่านเพ่ิมเติม เพ่ือให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด และ/หรือเพ่ือให้บริษัทสามารถให้บริการท่ีตอบสนองต่อความ
ต้องการของท่าน ซึง่รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี ้
(1) ความจําเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (sensitive personal data) เช่น

ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนของท่าน (ซึ่งจะมีข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น ศาสนา กรุ๊ปเลือด เช้ือ
ชาต)ิ ข้อมูลชีวภาพ (biometric data) (เช่น ลายนิ้วมือ) ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพและความพิการ 
(เช่น สมรรถภาพร่างกายและความสมบูรณ์ของจิตใจ) เพ่ือใช้ในกระบวนการทําความรู้จักลูกค้าของบริษัท 

(2) การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ซึ่งประเทศท่ีรับข้อมูลอาจมีมาตรฐานในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีไม่เพียงพอ เว้นแต่กรณีท่ีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนดให้
สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม 

(3) ในกรณีท่ีท่านเป็นผู้เยาว์ หรือบุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งต้องได้ความความ
ยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ แล้วแตก่รณี เว้นแต่กรณีท่ีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลกําหนดให้สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม 
 

2.5 ฐานทางกฎหมายอื่น 
นอกเหนือจากฐานกฎหมายข้างต้น บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้

ฐานกฎหมายอ่ืน เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ เพ่ือการปฏิบัติ
หน้าท่ีในการดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือเพ่ือการใช้อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
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ท้ังนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท การไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลให้ท่านไม่ได้รับผลิตภัณฑ์
หรือการให้บริการท่ีตรงต่อความต้องการ หรือไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่ได้รับการปฏิบัตหิรือให้บริการตามสัญญาท่ีทํา
ไว้กับบริษัท หรืออาจเสียโอกาสหรือได้รับความเสียหาย หรืออาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามข้อกฎหมายใดๆ ท่ีท่าน
หรือบริษัทต้องปฏิบัติตาม ซึ่งอาจทําให้ท่านหรือบริษัทได้รับบทกําหนดโทษตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 
3. ข้อมูลและวิธีการท่ีบริษัททําการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย หรืออาจประมวลผล  

 
3.1 ประเภทของข้อมูล 

• ข้อมูลส่วนบุคคลท่ัวไปท่ีเป็นข้อมูล
แสดงตัวตนของท่าน (identity data) 

ได้แก่ ข้อมูลท่ีเก่ียวกับบุคคลธรรมดาท่ีทําให้สามารถระบุตัวตน
ท่านรายนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น 
- คํานําหน้า ช่ือ ช่ือกลาง นามสกุล 
- เลขบัตรประจําตัวประชาชนและภาพถ่ายบัตรประจําตัว

ประชาชน 
- เลขหนังสือเดินทางและภาพถ่ายหนังสือเดินทาง 
- เลขท่ีใบอนุญาตขับข่ีและภาพถ่ายใบอนุญาตขับข่ี 
- ภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้พิการ 
- หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี 
- ภายถ่ายทะเบียนบ้าน 
- วันเดือนปีเกิด อาย ุ
- ข้อมูลการศึกษา 
- สถานภาพสมรส และข้อมูลเก่ียวกับคู่สมรส วันเดือนปีเกิด 

เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน  
- จํานวน และรายละเอียดเก่ียวกับผู้ท่ีอยู่ในอุปการะ วันเดือนปี

เกิด เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน  
- ข้อมูลเก่ียวกับผู้รับผลประโยชน์ของท่าน 
- รายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน 

• ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเป็นข้อมลูอ่อนไหว 
(sensitive data) 

- ศาสน สัญชาติ และกรุ๊ปเลือดท่ีปรากฏบนบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง 

- ข้อมูลชีวภาพ เช่น ลายนิ้วมือ ข้อมูลใบหน้า เป็นต้น 
- ข้อมูลสุขภาพและความพิการ 
- ประวัติอาชญากรรมและการกระทําความผิดตามท่ีกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกําหนด 
• รายละเอียดข้อมูลการติดต่อ (contact 

data) 
- ท่ีอยู ่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร  
- ช่ือตัวแทนหรือผู้มีอํานาจกระทําการแทน  รายละเอียดการ

ติดต่อหรือผู้ประสานงาน 
- ข้อมูลภาพหรือข้อมูลเสียงในการสนทนา  
- ประวัติการติดต่อ 

• ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมลูการทํา
ธุรกรรมของท่านกับบริษัท (financial 
and transaction data) 

- รายละเอียดผลิตภณัฑ์หรือรายละเอียดการให้บริการ 
- ช่องทางการและวิธีการในการตดิต่อระหว่างท่านและบริษัท 
- สถานะความเป็นลูกคา้  
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- รายละเอียดการทําธุรกรรม เช่น ประเภท จํานวน ปริมาณ 
เง่ือนไข ข้อจํากัดการลงทุน 

- ประเภทบัญชีและหมายเลขบญัชี ของบัญชีเงินฝากธนาคาร 
บัญชีเพ่ือซื้อขายหลักทรัพย์ และบญัชีหน่วยลงทุน  

- หลักฐานประกอบการพิจารณาฐานะทางการเงิน เช่น บัญชีเงิน
ฝากธนาคาร พอรต์การลงทุน เอกสารการเสียภาษีของท่าน  

- อาชีพของท่าน ประเภทธุรกิจ  
- รายละเอียดเก่ียวกับนายจ้างและประเภทธุรกิจของนายจ้าง 
- รายละเอียดข้อมูลสถานท่ีทํางาน หรือสถานท่ีประกอบการ 

สถานท่ีตั้ง 
- รายละเอียดมูลค่าทรัพยส์ิน หนี้สนิ ภาระทางการเงิน รายได้ 

รายจ่าย ค่าใช้จ่ายต่อปี ผลประกอบการ  
- ประเทศและแหล่งท่ีมาของเงินไดห้รือรายได ้
- วัตถุประสงค์การลงทุน จํานวนเงินลงทุน 
- ความรู้และประสบการณล์งทุน 
- ความสามารถในการรับความเสี่ยงจากการลงทุน 

• ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทได้รับจาก
หน่วยงานทางการ และผูท่ี้เก่ียวข้อง
กับการประกอบธุรกิจของบริษัท 

ประเภทของหน่วยงานทางการ และผู้ท่ีเก่ียวข้อง เช่น  
- หน่วยงานทางราชการ  
- หน่วยงานป้องกันการทุจริต  
- หน่วยงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการก่อการ

ร้าย 
- ศาล หน่วยงานบังคับคดี  
- ข้อมูลประวัติอาชญากรรม  
- หน่วยงานท่ีกํากับดูแลตลาดเงินและตลาดทุน  
- ความผิดท่ีถูกกล่าวหาโดยหน่วยงานทางการ  
- ผู้รักษาทรัพยส์ินของกองทุน นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย ์

• ข้อมูลท่ีแสดงว่าท่านเป็นบุคคลท่ีตอ้ง
ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 

- อายุ ข้อมูลสุขภาพและความพิการ 

• ข้อมูลเก่ียวกับการใช้งาน - คุกก้ีการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบรษัิท 

• ข้อมูลเก่ียวกับการรักษาความ
ปลอดภัย 

- รูปภาพ ลักษณะรูปพรรณสณัฐานของบุคคล 
- ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องวงจรปิดของบริษัท  
- ข้อมูลพฤติกรรมหรือกิจกรรมของท่านท่ีน่าสงสัย 

• ข้อมูลอ่ืนๆ - ข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบซึ่งบริษัทมีหน้าท่ีต้องดําเนินการตาม
กฎหมายหรือแนวปฏิบัติตามกฎหมาย 

- ข้อมูลอ่ืนใดท่ีท่านให้กับบริษัทไม่ว่าจะดําเนินการผ่านช่องทาง
ใด 
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3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และแหล่งท่ีมาของข้อมูล 
 บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ดังนี ้  

(1) บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ผ่านทางเอกสารการเปิดใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
เอกสารการทบทวนหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการของบริษัท 

(2) เก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับตัวท่านท่ีถูกสร้างข้ึนเมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท 
(3) บุคคลท่ีสามท่ีเก่ียวข้องกับท่าน เช่น คู่สมรส ผู้ท่ีอยู่ในอุปการะ ผู้ปกครอง ผู้เยาว์ ผู้พิทักษ์ ผู้มอบหรือผู้รับ

มอบอํานาจดําเนินการ ผู้รับผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์หรือบริการ เป็นต้น 
(4) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทได้รับจากหน่วยงานทางการ และหน่วยงานเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทท้ังในประเทศและต่างประเทศ เช่น หน่วยงานทางราชการ หน่วยงานป้องกันการทุจริต หนว่ยงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการก่อการร้าย ศาล หน่วยงานบังคับคดี ข้อมูลประวัติอาชญากรรม 
หน่วยงานท่ีกํากับดูแลตลาดเงินและตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร ความผิดท่ีถูกกล่าวหาโดยหน่วยงานทางการ ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน 
ผู้รักษาทรัพย์สินช่วงของกองทุน นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีลักษณะเดียวกัน  

(5) บุคคลท่ีสามท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่าน  
(6) จากแหล่งอ่ืนท่ีน่าเช่ือถือ หรือข้อมูลท่ีบริษัทสามารถใช้ในการค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนในอินเทอร์เน็ต เช่น 

ผู้แนะนําการลงทุนอิสระ สื่อ สื่อสังคมออนไลน์ และแหล่งข้อมูลสาธารณะอ่ืนๆ เป็นต้น ท้ังนี้ เท่าท่ีจําเป็นแก่
การประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

(7) แหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ซึ่งท่านได้ให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับท่านและ/หรือ ในกรณีท่ีไม่มี
ข้อจํากัดในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว 

  
 บริษัทจะสามารถรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเฉพาะส่วนท่ีจําเป็นสําหรับการให้บริการของแก่ท่านเท่านั้น และ
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายหรือตามท่ีสัญญากําหนด ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีจําเป็น
แก่บริษัท อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถให้บริการตามข้อกําหนดของกฎหมายหรือสัญญาดังกล่าวแก่ท่านได ้

 
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัทอาจทําการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือองคก์รณีดังต่อไปนี ้ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
4.1 หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานทางการ หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีกํากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทท้ังในประเทศ

และต่างประเทศ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ บริษัทสํานักหักบัญชี 
กระทรวงยุติธรรม ศาล กรมบังคับคดี หน่วยงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงแรงงาน กรมการ
จัดหางาน และหน่วยงานอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกัน เป็นต้น 

4.2 บริษัทและ/หรือองค์กร ท่ีเป็นคู่ค้า คู่สัญญา ตัวกลาง ตัวแทน พันธมิตรทางธุรกิจ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์
หรือการใช้บริการ หรือเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทท้ังในประเทศและต่างประเทศ เช่น ผู้รับฝาก
หลักทรัพย์ ผูร้ักษาทรัพย์สิน ผู้รับฝากทรัพย์สินช่วง สถาบันการเงิน ผู้ดูแลผลประโยชน ์นายทะเบียน นายหน้าค้า
หลักทรัพย์ ผู้ออกหลักทรัพย ์ตัวแทนจําหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน สมาคมวิชาชีพท่ีบริษัท
เป็นสมาชิก ท่ีปรึกษาทางการเงิน ทนายความ ผู้ทําบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริษัทหรือองค์กรใดท่ีมีนิติสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะเดียวกัน ท้ังนี้รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง 
ผู้รับจ้าง ตัวแทน ท่ีปรึกษาของบริษัทและ/หรือของบุคคลดังกล่าว  
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4.3 บุคคลท่ีเก่ียวข้องในกรณีท่ีมีการขายสิทธิเรียกร้อง และ/หรือทรัพย์สิน การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการควบ
รวมกิจการของบริษัท ซึ่งบริษัทอาจโอนสิทธิไปยังบุคคลท่ีสาม รวมถึงองค์กรต่างๆ ท่ีบริษัทจําเป็นต้องแบ่งปัน
ข้อมูลเพ่ือการขายสิทธิเรียกร้อง และ/หรือทรัพย์สิน การปรับโครงสร้าง การโอนกิจการ ข้อตกลงทางการเงิน การ
จําหน่ายทรัพย์สิน หรือธุรกรรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการดําเนินการดังกล่าว 

4.4 ธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืน รวมท้ังบุคคลภายนอก ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ือช่วย
ให้บุคคลดังกล่าวได้รับเงินคืนในกรณีท่ีมีการนําเงินเข้าบัญชีของท่านโดยผิดพลาด หรือการตรวจสอบเส้นทาง
การเงินในกรณีท่ีท่านตกเป็นเหยื่อหรือผู้เสียหายท่ีเก่ียวกับอาชญากรรมทางการเงิน หรือในกรณีท่ีมีเงินท่ีต้อง
สงสัยเข้ามายังบัญชีของท่านจากอาชญากรรรมทางการเงิน 

4.5 ผู้ให้บริการภายนอกท่ีให้บริการต่างๆ แก่บริษัท เช่น ผู้ขายหรือให้เช่าแลพัฒนาระบบปฏิบัติการท่ีเก่ียวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท ผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารของบริษัท เป็นต้น  

4.6 ผู้รับมอบอํานาจ ผู้รับมอบอํานาจช่วง ตัวแทน หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของท่านท่ีมีอํานาจตามกฎหมายโดย
ถูกต้อง 

4.7 กรณีท่ีท่านเป็นผู้ท่ีมีสัญชาติอ่ืนท่ีมิใช่สัญชาติไทย บริษัทอาจจะเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อหน่วยงานทางภาษีของ
ประเทศท่ีท่านถือสัญชาติ ท้ังนี้ตามเง่ือนไขและข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด เช่น กรณีท่านเป็นบุคคลท่ีถือ
สัญชาติสหรัฐอเมริกา บริษัทจะรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามท่ีกฎหมายภาษีอากร Foreign Account 
Tax Compliance Act (“FATCA”) กําหนด เป็นตน้ 
 

5. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ 
เนื่องจากการประกอบธุรกิจของบริษัทท่ีมีการบริหารจัดการและให้คําปรึกษาเก่ียวกับการลงทุนซึ่งครอบคลุม

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ในบางครั้งบริษัทจึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง
พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ คู่ค้า หรือบุคคลอ่ืนในต่างประเทศ บริษัทจะดําเนินการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านด้วยวิธีการท่ีน่าเช่ือถือและปลอดภัย โดยกรณีท่ีบริษัทจะนําส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ มีดังนี้   

(1) เป็นการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย 
(2) เป็นการปฏิบัติตามคําสั่งของหน่วยงานทางการของรัฐ หรือหน่วยงานกํากับดูแลท่ีเก่ียวข้องกับการ

ประกอบธุรกิจ 
(3) ปฏิบัติตามสญัญาท่ีท่านทําไว้กับบริษัท หรือตามคาํขอของท่านท้ังก่อนและหลังเข้าทําสัญญา 
(4) ปฏิบัติตามสญัญาระหว่างบริษัทกับบุคคล หรือนติิบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์ของท่าน 
(5) ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรอืบุคคลอ่ืน เมื่อท่านไม่สามารถให้

ความยินยอมในขณะนั้นได้  
(6) ดําเนินภารกิจหรือดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์สาธารณะท่ีสําคญั 

 
6. สิทธขิองท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

เมื่อบริษัทมีการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลท่ีท่านควรทราบ ดังนี ้
6.1 สิทธิในการถอนความยินยอม (“Right to Withdraw of Consent”)  

ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมท่ีจะให้ไว้กับบริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ หากบริษัทไม่มีฐานโดยชอบด้วยกฎหมายอ่ืน ท่ีจะทําการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย
ต่อไป บริษัทจะดําเนินการลบข้อมูลออก 
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6.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (“Right to Access”)  
ท่านมีสิทธิขอทราบและขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทหรือ 

ขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลท่ีท่านไม่ได้ให้ความยินยอมได้ หากการเปิดเผยดังกล่าวไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 

6.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (“Right to Rectification”) 
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทดําเนินการแก้ไขเพ่ือให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความ

เข้าใจผิด 
6.4 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (“Right to Data Portability”) 

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลท่ีเก่ียวกับท่านจากบริษัทในกรณีท่ีบริษัทได้ทําให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบท่ี
สามารถอ่านหรือใช้งานโดยท่ัวไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีทํางานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผย
ได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมท้ัง (ก) มีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผูค้วบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลอ่ืน เมื่อสามารถทําได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ (ข) ขอรับข้อมูลท่ีบริษัทส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าว
ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนโดยตรง เว้นแต่สภาพทางเทคนิคไม่สามารถทําได ้

6.5 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (“Right to Erasure” or “Right to be Forgotten”) 
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบ หรือ ทําลาย หรือ ทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถระบุตัวบคุคล

ว่าเป็นท่านได้ ในกรณีดังนี้  
(1) ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่มีความจําเป็นสําหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วน

บุคคลอีกต่อไป 
(2) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทําการถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทไม่มีอํานาจ

ตามกฎหมายท่ีจะทําการประมวลผลได ้
(3) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คัดค้านการประมวลผลเพ่ือวัตถุประสงค์เก่ียวกับการตลาดแบบตรง 
(4) เป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันมิชอบด้วยกฎหมาย 
(5) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คัดค้านการประมวลผลข้อมูล (นอกเหนือจากท่ีเก่ียวข้องกับการคัดค้านการ

ประมวลผลเพ่ือวัตถุประสงค์เก่ียวกับการตลาดแบบตรง) และบริษัทไม่มีเหตุแห่งการอ้างการประมวลผลโดย
ประโยชน์อันชอบธรรม 

6.6 สิทธิในการระงับมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (“Right to Restriction of Processing”) 
ท่านมีสิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน เมื่อเข้าเง่ือนไขดังต่อไปนี ้

(1) การประมวลผลไม่จําเป็นอีกต่อไป แต่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลยังคงมีความจําเป็นเพ่ือการใช้สิทธิ
เรียกร้องทางกฎหมาย 

(2) เป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันมิชอบด้วยกฎหมาย แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต้องการห้ามมิให้
มีการประมวลผลโดยแทนการลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของตน 

(3) เมื่ออยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีท่านร้องขอ 
(4) เมื่อบริษัทอยู่ในระหว่างการพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายท่ีสําคัญยิ่งกว่า 

6.7 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (“Right to Object”) 
ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวกับท่าน ในกรณีดังนี ้

(1) กรณีท่ีเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์เก่ียวกับการตลาดแบบตรง 
(2) กรณีท่ีเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์เก่ียวกับการศึกษาวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่การจําเป็นเพ่ือการดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของ
บริษัท 
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(3) กรณีท่ีเป็นข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้ด้วยเหตุจําเป็นเพ่ือการดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของบริษัท
หรือ เหตุจําเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทเว้นแต่บริษัทแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วย
กฎหมายท่ีสําคัญยิ่งกว่า หรือ เป็นไปเพ่ือก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือ การใช้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย หรือ การยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

6.8 สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint) 
ท่านมีสิทธิร้องเรยีนต่อหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องในกรณีท่ีบริษัท ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัท การ

ทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล 
 

หากท่านต้องการใช้สิทธิหรือต้องการคําอธิบายเก่ียวกับสิทธิดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถติดต่อบริษัทเพ่ือขอให้
บริษัทดําเนินการหรืออธิบายได้ ท้ังนี้ สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้นอยู่ภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง บริษัท
อาจปฏิเสธท่ีจะปฏิบัติตามคําขอเข้าถึงข้อมูล หรือคําขอแก้ไขข้อมูล หรือลบข้อมูล และจะแจ้งการปฏิเสธตามคําขอของ
ท่าน รวมถึงแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ท่าน 

 
7. การใช้คุกกี้ (cookies) 

เมื่อท่านเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทมีการใช้งานคุกก้ีเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่ง
ท่านสามารถศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับคุกก้ีของบริษัทได้จาก “นโยบายเก่ียวกับใช้งานคุกก้ี (cookies)” 

 
8. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทมีการกําหนดนโยบาย และมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของ ท้ังมาตรการในการ
บริหารจัดการ (organizational measure) และมาตรการเชิงเทคนิค (technical measure) เพ่ือป้องกันการเข้าถึง
ข้อมูลของท่านโดยมิได้รับอนุญาตหรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ระบบสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัยท่ี
เข้มงวด นโยบายการรักษาข้อมูลความลับของท่าน เป็นต้น และบริษัทได้มีการปรับปรุงนโยบาย และมาตรฐานข้ันต่ํา
ดังกล่าวเป็นระยะๆ ตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด นอกจากนี้ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทก็มี
หน้าท่ีต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามสัญญารักษาความลับท่ีได้ลงนามไว้กับบริษัท 

 
9. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

ในกรณีท่ีท่านยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทไปแล้ว บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามท่ีกฎหมาย
กําหนดและตามนโยบาย คู่มือต่างๆ ในเรื่องการจัดเก็บ ทําลายเอกสารต่างๆ ของบริษัท เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินกําหนดให้จัดเก็บไว้อย่างน้อย 10 ปีนับแต่วันท่ีสิ้นสุดความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และในบาง
สถานการณ์บริษัทอาจมีความจําเป็นท่ีต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นเวลานานกว่านั้น เช่น ในกรณีท่ีมีข้อพิพาท 
หรือในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย เป็น โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลแล้วบริษัทจะทําลาย
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 

 
10. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม 

บริษัทมีสิทธิในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ
ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม หากท่านไม่ประสงค์ท่ีจะให้บริษัทเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่าน
สามารถแจ้งบริษัทเพ่ือขอถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได ้
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11. ข้อมูลการติดต่อบริษัท 
หากท่านต้องการติดต่อหรือมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับเก็บรวบรวม ใช้ หรือ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การใช้สิทธิของท่าน หรือการร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ในวันและเวลาทําการ
ตามช่องทางท่ีระบุไว้ดังต่อไปนี ้

 
เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:   
สถานท่ีติดต่อ :  บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จํากัด 
 เลขท่ี 57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ช้ัน 15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์: 0-2119-5654 
อีเมลล:์  DPO@denali-asset.com  

 
12. การเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว 

บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราว โดยบริษัทขอ
แนะนําให้ท่านตรวจสอบประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นครั้ง
คราว เนื่องจากบริษัทจะอ้างอิงประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีแสดงบนเว็บไซต์ของ
บริษัทเป็นสําคัญ 

 
ฉบับเดือนเมษายน 2564 
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