
คําประกาศนโยบายความเปนส่วนตัว (Privacy Notice) 
ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จํากัด 
ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสําคัญของข้อมูลส่วน
บุคคลทีท่านได้มอบให้แก่บริษัทฯ ด้วยความไว้วางใจ บริษัทฯ จึงมีระบบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และ
ขันตอนการดําเนินงานทีรัดกุม อีกทังมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพือปองกันการเข้าถึง 
เปดเผย นําไปใช้ หรือเปลียนแปลงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต และเพือปฏิบัติให้เปนไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนัน บริษัทฯ จึงจัดทํานโยบายฉบับนีขึนเพือชีแจงรายละเอียดเกียวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล การทําลายขอ้มูล อีกทังสิทธิของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล ในส่วนทีเกียวข้องกับการดําเนินงานและการให้บริการใดๆ ของบริษัทฯ ทังด้านกองทุนรวม กองทุน
สํารองเลียงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล และไม่ว่าจะมีการลงทะเบียนเพือเปดบัญชีหรือไม่ก็ตาม บริษัทฯ ขอแนะนําให้
ท่านโปรดอ่านและทําความเข้าใจคําประกาศนโยบายความเปนส่วนตัว (Privacy Notice) นีเพือรับทราบ
วัตถุประสงค์ทีบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล  
การทําลายข้อมูล ตลอดจนสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึงทา่นสามารถศึกษารายละเอียดได้ดังต่อไปนี 

 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ในการเข้าถึงและใช้บริการของบริษัทฯ ท่านจําเปนต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลทีระบุถึงตัวตนของท่านเพือให้
สามารถทําธุรกรรมเกียวกับกองทุนได้ โดยรวมถึงข้อมูลทีได้ระบุในแบบคําขอใช้บริการต่างๆ เอกสารแสดงตัวตนอัน
เปนเอกสารประกอบการขอเปดบัญชี และข้อมูลด้านการเงิน เปนต้น ทังนี บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ทังในรูปแบบทีเปนเอกสาร รูปภาพ และ/หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลและแหล่งทีมาของข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านทีบริษัทฯ ทําการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปดเผย ได้แก่  

1.1. ข้อมูลส่วนบุคคลทัวไปทีเปนข้อมูลแสดงตัวตน (Identity Data) ซึงหมายถึงข้อมูลทีเกียวกับบุคคล
ธรรมดาทีทําให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลนันได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชือ/นามสกุล เลขบัตร
ประจําตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน/เดือน/ปเกิด รวมถึงข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลชีวภาพ 
(ลายนิวมือ ข้อมูลใบหน้า) ข้อมูลสุขภาพ เปนต้น 

บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บเกบ็รวบรวมหรอืใช้ข้อมูลเกียวกับ เชือชาติ ศาสนา หมู่โลหิต หรือ
ข้อมูลอืนใดนอกเหนือไปจากข้อมูลส่วนบุคคลทีได้ระบุไว้แล้วข้างต้น ถงึแม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏอยู่
บนบัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอนืใดทที่านได้สมัครใจเปดเผยไว้ต่อบริษัทฯ  

1.2. ข้อมูลติดต่อของท่าน (Contact Data) เช่น ทีอยู่ อีเมล หมายเลขโทรศพัท์ 
1.3. ข้อมูลทางการเงินหรอืข้อมูลการทําธุรกรรมของท่านกับบริษัทฯ (Financial and Transaction Data) เช่น 

หมายเลขบัญชีเงินฝาก/เงินลงทุน หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเดบิต หรือ รายงานข้อมูลการทํา
ธุรกรรม ข้อมูลรายได้ ยอดเงินและประวัติการลงทุนทีมีอยู่กับบริษัทฯ เปนต้น 

1.4. ข้อมูลความชืนชอบของท่านในการค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต (Technical and Usage Data) เช่น การ
ค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ (Website Browsing) จากการใช้ Cookies หรือการเชือมต่อเว็ปไซต์
อนืๆ ทีท่านเข้าไปค้นหาขอ้มูล เปนต้น 
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1.5. ข้อมูลการติดต่อกับบริษัทฯ (Communication Data) เช่น เทปบันทึกในกรณีทีท่านเข้ามาติดต่อบริษัทฯ 
ผ่านทาง Contact Center ซึงอาจเปนภาพหรือเสียง ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เปนต้น และไม่ว่าโดย
การทีท่านได้ให้ข้อมูลไว้ หรือทบีริษัทฯ มีอยู่ หรือ ทีบริษัทฯ ได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอืนทีน่าเชือถอื เช่น 
หน่วยงานราชการ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และ/หรอืพันธมิตรของบริษัทฯ หรือทปีรึกษาต่างๆ ของ
บริษัทฯ 

1.6. ข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพเฉพาะทีจําเปนต้องเก็บเพือให้บริการตามผลิตภัณฑ์และบริการทีท่านร้องขอ 
ข้อมูลส่วนบุคคลทีรวบรวมอาจแตกต่างกันไปขึนอยู่กับลักษณะของความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัทฯ วิธีที

ท่านใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล และประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการทีท่านมีกับบริษัทฯ สําหรับบุคคลทีลงชือเข้าใช้ในฐานะ
ตัวแทนของธุรกิจหรือบัญชีนิติบุคคล บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลตามความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัทฯ เพือให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการให้บริการ 

บริษัทฯ รวบรวมข้อมูลของผู้เยียมชมทีได้สมัครใจให้ทีอยู่อีเมลหรือข้อมูลอืน ๆ เช่น ข้อมูลการติดต่อ และ/
หรือ การลงทะเบียนบนเว็ปไซต์ ผู้เยียมชมอาจถูกขอให้แสดงความคิดเห็นเกียวกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่านแบบ
สํารวจ นอกจากนีผู้เข้าชมอาจได้รับข้อความเปนระยะจากบริษัทฯ เกียวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ หรือเหตุการณ์ที
จะเกิดขึน หากท่านไม่ต้องการรับอีเมลหรอืจดหมายอืน ๆ จากบริษัทฯ โปรดอัปเดตบริการสมัครสมาชิกหรือคลิกลิงก์ 
"ยกเลิกการสมัคร" ในจดหมายโต้ตอบทางอีเมลทีได้รับจากบริษัทฯ  
 
ข้อมูลแอปพลิเคชันมือถือ 
แอปพลิเคชัน และ ช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงบัญชีของท่านโดยใช้อุปกรณ์
ไร้สายหรือโทรศพัท์มือถือ นโยบายความเปนส่วนตัวของบริษัทฯ นําไปใช้กับขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืขอ้มูลอืน ๆ ทีบริษัท
ฯ อาจรวบรวมผ่านแอปพลิเคชัน โดยอาจมีเงือนไขเพิมเติมขึนอยู่กับข้อกําหนดการใช้งานและนโยบายความเปน
ส่วนตัวของแอปพลิเคชันนันๆ โปรดดูข้อกําหนดการใช้งานและนโยบายอืน ๆ สําหรับข้อมูลเพิมเติมเกียวกับแอป
พลิเคชันมือถอืของท่าน 
 
2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
2.1. เพือปฎิบัติตามสัญญา (Contract)  

ในการขอเปดบัญชีเพือทําธุรกรรม หรือการใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ทีเกียวกับบริษัทฯ หรือที
เกียวกับกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทฯ ท่านจําเปนต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ เพือทีบริษัทฯ 
จะสามารถนําไปประมวลผลและดําเนินการต่างๆ ทีเกียวข้องกับการเปดบัญชี การใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ต่างๆ ตามคําขอของท่าน การคํานวณและให้สิทธิอันเกิดจากการลงทุน การปฏิบัติตามกระบวนการภายใน
ของบริษัทฯ การติดต่อสือสารกับท่าน การติดตามและแจ้งผลประโยชน์ การเปลียนแปลงลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตอบข้อซักถาม และการแจ้งการเปลียนแปลงต่างๆ อันเปนกรณีตามฐานสัญญา 
ตามมาตรา 24 (3) ของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ 

2.2. เพือปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) 
บริษัทฯ อาจนําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปประมวลผลเพือการปฏิบัติตามกฎหมายทีกํากับดูแลการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เช่น กฎหมายเกียวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สัญญาซือขายล่วงหน้า 
และทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน กฎหมายเกียวกับกองทุนสํารองเลียงชีพ รวมทังการปฏิบัติตาม
กฎหมายทีควบคุมการทําธุรกรรมทีเกียวข้องกับกองทุน กฎหมายว่าด้วยการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน การควบคุมการแลกเปลียนเงินตรา และกฎหมายอืนทกีําหนดหรอืบังคับให้บริษัทฯ มีหน้าทีต้องส่ง
หรือรายงานข้อมูล เช่น เพือการปองกันและตรวจจับความผิดปรกติของธุรกรรมทีนําไปสู่กิจกรรมทีผิด
กฎหมาย การรายงานขอ้มูลของลูกค้าต่อกรมสรรพากร การรายงานขอ้มูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานราชการ 
อาทิ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน หรือกรมสรรพากร หรอืเมือบริษัทฯ ได้รับหมายเรียก หมายอายัดจากหน่วยงานราชการ หรือ ศาล 
เปนต้น อันเปนกรณีตามฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย ตามมาตรา 24 (6) ของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลฯ 
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2.3. เพือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ (Legitimate Interest) 
บริษัทฯ อาจนําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปประมวลผลตามฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ตาม

มาตรา 24 (5) ของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ เช่น 
o การปองกัน รับมือ ลดความเสียงทีอาจเกิดการกระทําทีผิดกฎหมายต่างๆ ซึงรวมถึงการแบ่งปน

ข้อมูลส่วนบุคคลเพือยกระดับมาตรฐานการทํางานของบริษัทในธุรกิจเดียวกันในการปองกัน รับมือ 
ลดความเสียงข้างต้น 

o การบันทึกภาพผู้ทีมาติดต่อทําธุรกรรมกับบริษัทฯ บนระบบ CCTV รวมถึง การแลกบัตรก่อนเข้า
อาคาร เพือการรักษาความปลอดดภัยภายในบรเิวณทีทําการของบริษัทฯ  

o การบริหารความเสียง/การกํากับตรวจสอบ/การบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการส่งต่อไปยัง
บริษัทในเครือกิจการเพือการดังกล่าว ภายใต้นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเครือ
กิจการ (Binding Corporate Rules)  

o อาจมีการเปดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปยังผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) เพือเก็บรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระบบคลาวด์ (Cloud Computing) และเพือวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศของบริษัทฯ 

o การตรวจสอบการรับส่งอีเมลหรือการใช้อินเตอร์เน็ตของพนักงานกับลูกค้า เพือปองกันการเปดเผย
ข้อมูลลับของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก 

o การวิเคราะห์ข้อมูลเพือใช้ในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ในประเภทเดียวกันกับทีลูกค้ามีอยู่กับบริษัท และ
ผลิตภัณฑ์อืนของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้าอย่างเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า และ/หรือในการทํา
วิจัยทางการตลาดเพือพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

o การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การเสนอสิทธิประโยชน์พิเศษโดยไม่มี
วัตถุประสงค์ทางการตลาดให้แกลู่กค้า เปนต้น 

2.4. ประมวลผลตามฐานความยนิยอม (Consent) 
บริษัทฯ อาจนําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพือการออกแบบหรือพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และบริการ เพือนําเสนอและแนะนําเกียวกับผลิตภัณฑ์และบริการ กิจกรรมทางการตลาดของ
บริษัทฯ หรือเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบ
ตรง หากท่านประสงค์จะถอนความยินยอมในการประมวลผลดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ และ
แจ้งความประสงค์ได้ตามข้อ 7 

 
ทังนี หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อท่านในการไม่ได้รับผลิตภัณฑ์/การ

ให้บริการ ไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่ได้รับการปฏิบัติตามสัญญา และท่านอาจได้รบัความเสียหาย/เสียโอกาส และ
อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ ทีท่านหรือบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม และอาจมีบทกําหนดโทษที
เกยีวข้อง 

 
3. การเปดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ อาจทําการเปดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเพือให้เปนไปตามวัตถุประสงค์ที
เกียวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคล ในกรณีดังต่อไปนี 

 เปดเผยต่อบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน คู่ค้า นายหน้าซือขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้แทน ตัวแทน ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน ตัวกลาง และ/หรือ  
ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์อืนซึงท่าน (และ/หรือโดยร่วมกับผู้ลงทุนหรือลูกค้ารายอืน) หรือบริษัทฯ เปนผู้แต่งตัง 
และบุคคลภายนอกอืนๆ ซึงมีความจําเปนอย่างสมเหตุสมผลทีต้องเปดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีจะทํา
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของท่านทีต้องการใช้บริการของบริษัทฯ 

 เปดเผยให้แก่ตัวแทน และผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการซึงเปนบุคคลภายนอก เพือให้บุคคล และ/หรือนิติบุคคล
เหล่านีให้บริการแก่บริษัทฯ และท่าน (เช่น บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ผู้สนับสนุนการขาย 
ผู้จัดจําหน่ายหน่วยลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ผู้มีวิชาชีพ ผู้เชียวชาญและผู้
ให้บริการด้านต่างๆ อาทิ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร บริษัทประกันภัย บริษัทผู้ทําหน้าที
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ประสานงานในการเดินทางเพือการสัมมนา ผู้ทําหน้าทีจัดประชุม ผู้ให้บริการบตัรเครดิต บริษัทจัดการกองทุน
ในต่างประเทศทีกองทุน (Feeder fund) ของบริษัทฯ ไปลงทุน และบคุคลภายนอกอืนๆ ทบีริษัทฯ ร่วมงาน
ด้วยเพือการให้บริการอันเกียวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบรษิัท 

 เปดเผยข้อมูลไปยังบริษัทแม่หรือบริษัทในเครือทีอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศเพือดําเนินกระบวนการ
เกียวกับการอนุมัติคําขอเปดบัญชีของท่าน การเปดเผยในกรณีนีให้เปนไปตามนโยบายการเปดเผยข้อมูล
ของกลุ่มของบริษัทฯ  

 เปดเผยแก่ผู้บริการภายนอก (Outsource/Service Provider) ทีบริษัทฯ เปนคู่สัญญา ทังในประเทศไทย
และต่างประเทศ เช่น ผู้ให้บริการ Cloud Computing, นายทะเบียน (Registrar) บริษัทรับจ้างทํากิจกรรม
ทางการตลาด บริษัทรับจ้างทําวิจัยให้แก่บริษัทฯ บริษัทรับจ้างพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศให้แก่บริษัทฯ  

 เปดเผยข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ (Beneficial Owner) ไปยังบริษัทหลักทรัพย์/บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนในต่างประเทศ โดยอ้างอิงการปฏิบตัิตามกฎหมายของต่างประเทศ 

 เปดเผยให้แก่ผู้ทีมีบญัชีร่วมกับท่าน หรือบุคคลอืนภายใต้บัญชีเดียวกัน  
 เปดเผยให้แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกํากับดูแล เพือปฏบัิติตามกฎหมาย หรือเปนไปตามคําสังของ

หน่วยงานรัฐ เช่น สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร กรมบังคับคดี สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภัย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และบคุคลใดๆ ตามทีกฎหมายหรือกฎระเบียบทีเกียวข้อง
กําหนด เปดเผยตามคําร้องขอของหน่วยงานหรือองค์กรในต่างประเทศทีได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
กํากับของประเทศไทยเพือให้เปนไปตามข้อกําหนดตามกฎหมาย หรือในกรณีเฉพาะอืนๆ เช่น เปนไปตาม
คําสังศาล รวมทังผู้สอบบัญชี 

 เปดเผยเพือการใช้สิทธิเรียกร้องของบริษัทฯ หรือการยกขึนต่อสู้ตามสัญญาหรือตามกฎหมาย 
 เปดเผยต่อผู้ทีลนใจลงทุนในบริษัทฯ หรือกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท ในการวิเคราะห์และประเมิน

ข้อมูลเชิงลึก (due diligence) ไม่ว่าจะเปนการเข้าลงทุนร่วม หรือการขายธุรกิจหรือทรัพย์สินทังหมดหรือ
บางส่วน 

 เปดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกตามทีบริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน  
 เปดเผยข้อมูลเพือการทําธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการตามความประสงค์ของท่าน 

บริษัทฯ ไม่มีการทําการตลาดเพือบคุคลทีสาม และไม่มีการให้ขอ้มูลแก่บุคคลทีสามเพือวัตถุประสงค์ด้านการตลาด 
 

4. การประมวลผลโดยระบบอัตโนมัติ 
ภายใต้การได้ รับความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้ง บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการ

ประมวลผลโดยระบบอัตโนมัติซึงอาจจะมีผลต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเพือการรวบรวมข้อมูลอืนๆ หากท่าน
ประสงค์จะถอนความยินยอม ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ และแจ้งความประสงค์ได้ตามข้อ 9 

 
 

5. สิทธิของเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล 
บริษัทฯ คาํนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของท่านซึงเปนสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทีท่านควรทราบ 

ได้แก่ 
 สิทธิในการถอนความยินยอม (Right to Withdraw of Consent) ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที

ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมอืใดก็ได้ หากบริษัทฯ ไม่มี
ฐานโดยชอบด้วยกฎหมายอืนทีจะทําการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปดเผยต่อไป บริษัทฯ จะดําเนินการลบข้อมูล
ออก 

 สิทธิในการเขา้ถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access) ท่านมีสิทธิขอทราบและขอรับสําเนาขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่านซึงอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือขอให้บริษัทฯ เปดเผยการได้มาซึงข้อมูลทีท่านไม่ได้ให้
ความยินยอมได้ 

 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification) ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดําเนินการ
แก้ไขเพือให้ขอ้มูลถูกต้อง เปนปจจุบนั สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
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 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบคุคล (Right to Data Portability) ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลทีเกียวกับท่าน
จากบริษัทฯ ในกรณีทีบริษัทฯ ได้ทําให้ข้อมูลนันอยู่ในรูปแบบทีสามารถอ่าน หรือใช้งานโดยทัวไปได้ด้วย
เครืองมือ หรืออุปกรณ์ทีทํางานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปดเผยได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทัง 
(ก) มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอืนถ้าหาก
สามารถทําได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ (ข) ขอรับข้อมูลทีบริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยัง
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบคุคลอืนโดยตรง เว้นแต่สภาพทางเทคนิคไม่สามารถทําได้ 

 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure or Right to be Forgotten) ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ 
ลบ หรอืทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบคุคลเปนขอ้มูลทีไม่สามารถระบถุึงตัวตนของท่านได้ ในกรณีดังนี 
o ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่มีความจําเปนสําหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป 
o เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทฯ ไม่มีอํานาจ

ตามกฎหมายทีจะทําการประมวลผลได้ 
o เจ้าของข้อมูลส่วนบคุคลคัดค้านการประมวลผลเพือวัตถุประสงค์เกียวกับการตลาดแบบตรง 
o เปนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันมิชอบด้วยกฎหมาย 
o เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคัดค้านการประมวลผลข้อมูล (นอกเหนือจากทีเกียวข้องกับการคัดค้านการ

ประมวลผลเพือวัตถุประสงค์เกียวกับการตลาดแบบตรง) และบริษัทฯ ไม่มีเหตุแห่งการอ้างการ
ประมวลผลโดยประโยชน์อันชอบธรรม 

 สิทธิในการระงับมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) ท่านมีสิทธิใน
การห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมือเข้าเงือนไขดังต่อไปนี 
o การประมวลผลไม่จําเปนอีกต่อไป แต่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลยังคงมีความจําเปนเพือการใช้

สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย 
o เปนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันมิชอบด้วยกฎหมาย แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนันต้องการ

ห้ามมิให้มีการประมวลผล แทนการลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของตน 
o เมืออยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามทีเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลร้องขอ 
o เมือบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายทีสําคัญยงิกว่า 

 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือ เปดเผยข้อมูลทีเกียวกับท่าน ในกรณีดังนี 
o กรณีทีเปนการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพือวัตถุประสงค์เกียวกับการตลาด

แบบตรง 
o กรณีทีเปนการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพือวัตถุประสงค์เกียวกับการศกึษาวิจัย

ทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่การจําเปนเพือการดําเนินภารกิจเพือประโยชน์
สาธารณะของบริษัทฯ  

o กรณีทีเปนข้อมูลทีเก็บรวบรวมได้ด้วยเหตุจําเปนเพือการดําเนินภารกิจเพือประโยชน์สาธารณะของ
บริษัทฯ หรือเหตุจําเปนเพือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ เว้นแต่บริษัทฯ แสดงให้เห็น
ถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายทีสําคัญยิงกว่า หรือเปนไปเพือก่อตังสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การ
ปฏิบตัิตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

 สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint) 
o ท่านมีสิทธิรอ้งเรียนต่อหน่วยงานของรัฐทีเกียวขอ้งในกรณีทีบริษัทฯ ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัท

ฯ ทําการฝาฝนหรือไม่ปฏิบตัิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

การร้องขอใดๆ เพือการใช้สิทธิของท่านตามทีได้กล่าวข้างต้น จะต้องกระทําเปนลายลักษณ์อักษร และบริษัท
ฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีทีสุดทีจะดําเนินการภายในระยะเวลาทีสมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาตามทีกฎหมาย
กําหนด โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมายทีเกียวข้องกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล  
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อนงึ ในกรณีทีท่านขอให้บริษัทฯ ลบ ทําลาย จํากัดการประมวลผลข้อมูล ระงับการใช้ชัวคราว แปลงข้อมูล
ส่วนบุคคลในรูปแบบข้อมูลทีไม่สามารถระบุตัวตนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือถอนความยนิยอม อาจทําให้เกิด
ข้อจํากัดกับบริษัทฯ ในการทําธุรกรรมหรือการให้บริการแกท่่านได้ ทังนี การใช้สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้น บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิในการคิดค่าบริการใดๆ ทีเกียวข้องและจําเปนต่อการดําเนินการเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที
ท่านร้องขอ 

 
6. มาตรการในการรกัษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบาย คู่มือและมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 
ทังมาตรการในการบริหารจัดการ (Organizational Measure) และมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) 
เพือปองกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยมิได้รับอนุญาต หรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ระบบสารสนเทศใน
การรักษาความปลอดภัยทีเข้มงวด นโยบายการรักษาขอ้มูลความลับของลูกค้า เปนต้น และบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุง
นโยบาย คู่มือและมาตรฐานขันตําดังกล่าวเปนระยะๆ ตามเกณฑ์ทีกฎหมายกําหนด นอกจากนี พนักงาน ลูกจ้าง และ
ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทฯ ก็มีหน้าทีต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามสัญญาการเก็บ
รักษาความลับทีได้ลงนามไว้กับบริษัทฯ  

ในกรณีทีบริษัทฯ มีความจําเปนต้องส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศทีมีมาตรฐานการ
จัดการข้อมูลส่วนบุคคลตํากว่าประเทศไทย บริษัทฯ จะดําเนินมาตรการตามทีเห็นว่าจําเปนอย่างน้อยตามมาตรฐาน
การรักษาความลับทีกฎหมายของประเทศนันๆ กําหนดไว้ เช่น มีข้อสัญญารักษาความลับกับคู่สัญญาในประเทศ
ดังกล่าว เปนต้น 

 
7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ อาจไม่สามารถลบข้อมูลทังหมดของท่านออกจากฐานข้อมูลของของบริษัทฯ ได้อย่างสมบูรณ์โดย
ไม่มีข้อมูลทีเหลืออยู่เนืองจากการสํารองข้อมูลและเหตุผลอืนๆ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านตราบเท่าทีข้อมูล
นันยังจําเปนสําหรับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูล ในกรณีทีท่านยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ไปแล้ว 
บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เปนระยะเวลา 10 ป ซึงเปนไปตามทีกฎหมายกําหนด เช่น กฎหมายว่า
ด้วยการบัญชี กฎหมายว่าด้วยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายภาษีอากร และตามนโยบาย คู่มือ
ต่างๆ ในเรืองการจัดเก็บและทําลายเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ และเมือสินสุดระยะเวลาในการเก็บแล้วบริษัทฯ จะทํา
การลบทําลาย หรือทําให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้  

 
8. การเปลียนแปลงนโยบายความเปนส่วนตัว 

นโยบายความเปนส่วนตัวของบริษัทฯ อาจมีการปรับเปลียนหรือแก้ไขเปนระยะๆ โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทงันี หากมีการเปลียนแปลงนโยบายความเปนส่วนตัว บริษัทฯ จะแสดงนโยบายฉบับทีเปนปจจุบนัไว้บนเว็ป
ไซต์ของบริษัทฯ www.principal.th 

9. ข้อมูลการติดต่อบลจ. 
หากท่านต้องการติดต่อหรือมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับเก็บรวบรวม ใช้

หรือเปดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การใช้สิทธิตามข้อ 5 หรอืถอนความยินยอม หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อ
บริษัทฯ ได้ดังช่องทางต่อไปนี 

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากดั สถาทตีิดต่อ เลขที 44 อาคารซไีอเอ็มบ ีไทย ชัน 16 
ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรงุเทพมหานคร 10330 

- ฝายลูกค้าสัมพันธ์ (Client Service) โทร (662) 686 9595 
- เจ้าหน้าทีคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ (Data Protection Officer) email : DPO@principal.th 
- เว็ปไซต์ของบริษัท www.principal.th 

 
 


