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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เน่ืองจากบริษัทในกลุ่มของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ซึ่งได้แก่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ทีเอส จํากัด 
บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็นเอฟเอส จํากัด และบริษัท บริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จํากัด ตระหนกัถึงความสําคญั
ของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล อันเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานในความเป็น
ส่วนตวัของบุคคล โดยเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลย่อมมีความประสงค์ที่จะให้ข้อมลูของตนได้รับการดูแลให้มีความมัน่คง
ปลอดภยั ประกอบกบักฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลได้กําหนดหลกัเกณฑ์หรือมาตรการในการกํากบัดแูล
การให้ความคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลที่เก่ียวกบัการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล และสิทธิต่าง ๆ ของ
เจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล บริษัทจึงได้กําหนดนโยบายฉบบันีข้ึน้เพื่อเป็นหลกัในการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมลูส่วนบุคคลและแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เก่ียวข้องกบัการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล รวมถึง
สิทธิตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล 

นโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลฉบบันี ้ใช้บงัคบักับข้อมลูส่วนบุคคลของ (1) บุคคลธรรมดาท่ีเป็นเจ้าของ
ข้อมลูส่วนบุคคล ทัง้ที่เป็นลกูค้า ลกูหนี ้หรือบุคคลอื่นซึ่งมีการทําธุรกรรมหรือกิจกรรมหรือมีความสมัพนัธ์กบับริษัท เช่น 
ผู้ให้บริการภายนอก คู่ค้า คู่สญัญากบับริษัท หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัท เป็นต้น และ (2) บคุคลธรรมดาท่ีเป็นผู้ รับมอบฉันทะ  
หรือผู้ รับมอบอํานาจของเจ้าของข้อมูลหรือผู้ มีอํานาจกระทําการแทนกรณีเจ้าของข้อมูลเป็นนิติบุคคล(ต่อไปนีจ้ะเรียก
บคุคลตาม (1) และ (2) รวมกนัวา่ “เจ้าของข้อมูล”) 

1. คาํนิยาม 

“บริษัท หมายถึง  บริษัท บริหารสินทรัพย์ ทีเอส จํากัด บริษัท บริหารสินทรัพย์ 
เอ็นเอฟเอส จํากดั และบริษัท บริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จํากดั  

“ธุรกรรม” หรือ “การทาํธุรกรรม” หมายถึง การทําธุรกรรมหรือกิจกรรมกับบริษัทหรือการใช้สิทธิใด ๆ ที่
เจ้าของข้อมลูมีอยู่ตามกฎหมายหรือตามสญัญากบับริษัท เช่น การปรับปรุง
โครงสร้างหนี ้ การซือ้ ขาย เช่า หรือให้เช่าทรัพย์สิน การเข้าร่วมประชมุผู้ ถือ
หุ้น การรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท เป็นต้น 

2. การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

2.1 การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล บริษัทจะใช้วิธีการท่ีชอบด้วยกฎหมายในการเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมลู โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคลอย่างจํากดั
และเป็นไปเพียงเท่าที่จําเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและตาม
บทบญัญติัของกฎหมาย 

2.2 บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของเจ้าของข้อมลูที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กบับริษัท 
หรือที่บริษัทได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่นที่น่าเช่ือถือ เช่น กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย กรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศ บริษัทข้อมลูเครดิต กรมบงัคบัคดี สถาบนัการเงิน ที่ปรึกษา
ทางวิชาชีพ เป็นต้น 
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2.3 ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นปัจจุบัน 
แก่บริษัท อาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมลูที่อาจไม่สามารถทําธุรกรรมกับบริษัท หรืออาจไม่ได้รับความสะดวกหรือไม่
ได้รับการปฏิบติัตามสญัญาที่มีอยู่กบับริษัท และอาจทําให้เจ้าของข้อมลูได้รับความเสียหายหรือเสียโอกาส และอาจส่งผล
กระทบตอ่การปฏิบติัตามกฎหมายใด ๆ ที่เจ้าของข้อมลูหรือบริษัทต้องปฏิบติัตาม 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย 

 ข้อมลูสว่นบคุคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย แบง่เป็น 2 ประเภท ดงันี ้

 3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

 บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลทัว่ไปของเจ้าของข้อมลูแยกตามประเภทของ

เจ้าของข้อมลู ดงันี ้

 (1) กรณีเจ้าของข้อมูลเป็นลูกค้าหรือลูกหนีข้องบริษัท 

ข้อมูลแสดงตนของเจ้าของข้อมูล (Identification Information)  และข้อมูลการติดต่อกับเจ้าของ
ข้อมลู เช่น ช่ือ-นามสกลุ เลขประจําตวัประชาชน เลขท่ีหนงัสือเดินทาง (กรณีบคุคลตา่งด้าว) ข้อมลูตามที่ปรากฏบนสําเนา
บตัรประจําตวัประชาชน สถานภาพ ที่อยู่ อาชีพ สถานที่ทํางาน หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลขโทรสาร อีเมลแอดเดรส (E-
mail address) ข้อมูลการทําธุรกรรมของเจ้าของข้อมูลกับบริษัท ข้อมูลหรือบันทึกการติดต่อระหว่างเจ้าของข้อมูลกับ
บริษัท ข้อมลูทางการเงิน (Financial Information) ของเจ้าของข้อมลู เช่น ข้อมลูรายได้ รายจ่าย ข้อมลูการชําระหนี ้ข้อมลู
เ ก่ียวกับทรัพย์สิน  โดยการดําเนินการตามข้อนีจ้ะรวมถึงข้อมูลของผู้ รับมอบอํานาจของเจ้าของข้อมูลหรือ 
ผู้ มีอํานาจกระทําการแทนกรณีเจ้าของข้อมลูเป็นนิติบคุคลด้วย 

(2)     กรณีเจ้าของข้อมูลเป็นบุคคลอ่ืนที่มิใช่ลูกค้าหรือลูกหนีข้องบริษัท เช่น ผู้ให้บริการ
ภายนอก คู่ค้า คู่สัญญากับบริษัท ผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือตราสารหนีข้องบริษัท 

ข้อมูลแสดงตนของเจ้าของข้อมูล (Identification Information) และข้อมูลการติดต่อกับเจ้าของ
ข้อมลู เช่น ช่ือ-นามสกลุ เลขประจําตวัประชาชน เลขท่ีหนงัสือเดินทาง (กรณีบคุคลตา่งด้าว) ข้อมลูตามที่ปรากฏบนสําเนา
บัตรประ จําตัวประชาชน  ที่ อยู่  สถาน ท่ีทํ า งาน  หมาย เลขโทรศัพ ท์  หมาย เลขโทรสาร  อี เมลแอด เดรส 
(E-mail address) ข้อมูลการทําธุรกรรมหรือกิจกรรมหรือความสัมพันธ์กับบริษัท ข้อมูลหรือบันทึกการติดต่อหรือการ
ประชมุกบับริษัท ข้อมลูหรือช่องทางเก่ียวกบัการชําระค่าตอบแทน เงิน หรือผลประโยชน์ต่าง ๆ โดยการดําเนินการตามข้อ
นีจ้ะรวมถึงข้อมลูของผู้ รับมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบอํานาจของเจ้าของข้อมลูหรือผู้ มีอํานาจกระทําการแทนกรณีเจ้าของข้อมลู
เป็นนิติบคุคลด้วย 

3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ เป็นข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ซึ่งหมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเร่ือง
ส่วนตวัโดยแท้ของเจ้าของข้อมูล ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  เช่น ข้อมูล
ศาสนาตามที่ปรากฏรวมอยู่ในสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน (หากมี) ข้อมลูคดีที่เจ้าของข้อมลูส่งมอบให้หรือที่เกิดขึน้
หรือที่บริษัทได้รับจากธุรกรรมที่มีอยู่กบับริษัท 

บริษัทไม่มีนโยบายจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล ยกเว้น (1) ในกรณีที่
บริษัทได้รับความยินยอมโดยชดัแจ้งจากเจ้าของข้อมลู เพื่อวตัถปุระสงค์ในการพิสจูน์ตวัตนของเจ้าของข้อมลูที่สมัครใช้
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บริการ และ/หรือทําธุรกรรมกับบริษัท (2) ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท 
(Legitimate Interest) หรือกรณีอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด 

4.  วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล และ 
การดาํเนินการเกี่ยวกับข้อมูล 

บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของเจ้าของข้อมลู เพื่อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้ 

4.1 วัตถุประสงค์ที่บริษัทจาํเป็นต้องได้รับความยนิยอม 

บริษัทอาศยัความยินยอมของเจ้าของข้อมูลในการเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วน

บคุคล ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตมี่เหตตุามกฎหมายให้ดําเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลได้โดย

ไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมลู 

(1) การเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลที่เป็นข้อมลูออ่นไหวของเจ้าของข้อมลู 
เพื่อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้ 

 (ก) ข้อมลูศาสนาตามท่ีปรากฏรวมอยู่ในเอกสารสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน (หากมี) เพื่อการใช้
สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนในการยืนยนัและพิสจูน์ตวับคุคล  

 (ข) ข้อมลูคดีที่เจ้าของข้อมลูสง่มอบให้หรือที่เกิดขึน้หรือที่บริษัทได้รับจากธุรกรรมที่มีอยู่กบับริษัท เพื่อ
การตรวจสอบและบริหารความเส่ียงของบริษัท 

(2) ในกรณีที่จําเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปยังประเทศท่ีอาจจะไม่มีระดับ 
การคุ้มครองข้อมลูที่เพียงพอ ซึง่กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความยินยอม 

4.2 วัตถุประสงค์ที่บริษัทอาจดาํเนินการโดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ในการเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล 

บริษัทอาจอาศยัหลกัเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายดงัต่อไปนีเ้พื่อเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล
ของเจ้าของข้อมลู ซึง่ได้แก่  

(1) เป็นการจําเป็นเพื่อการปฏิบติัตามสญัญา สําหรับการเข้าทําสญัญาหรือการปฏิบติัตามสญัญากบั
เจ้าของข้อมลู  

(2) เป็นการปฏิบติัหน้าที่ตามกฎหมาย   

(3) เป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและของบคุคลภายนอก เพื่อให้สมดลุ
กบัประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพขัน้พืน้ฐานท่ีเก่ียวกบัการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของเจ้าของข้อมลู  

(4) เพื่อการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายตอ่ชีวิต ร่างกาย หรือสขุภาพของบคุคล และ  

(5)  ประโยชน์สาธารณะ สําหรับการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบติัหน้าที่ในการใช้
อํานาจรัฐ 

บริษัทจะอาศยัหลกัเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายใน (1) ถึง (5) ข้างต้น เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของเจ้าของข้อมลู เพื่อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) การติดตอ่กบัเจ้าของข้อมลูก่อนที่เจ้าของข้อมลูจะเข้าทําสญัญากบับริษัท 

(ข) การยืนยันตัวบุคคลและการตรวจสอบข้อมูลเครดิต กระบวนการทําความรู้จักตัวตน  
(know-your-customer (KYC)) การตรวจสอบตามที่จําเป็นหรือตามที่กฎหมายกําหนด 

(ค) การปฏิบติัตามสญัญาระหวา่งเจ้าของข้อมลูกบับริษัท หรือเพื่อใช้ในการดําเนินการตามคํา
ขอของเจ้าของข้อมลูก่อนเข้าทําสญัญาหรือธุรกรรมกบับริษัท 

(ง) การให้บริการแก่เจ้าของข้อมลู การจดัการหรือการสอบสวนเร่ืองร้องเรียน ข้อเรียกร้อง หรือ

ข้อพิพาทใดๆ 

(จ) การประเมินราคา การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่าง ๆ ในอสงัหาริมทรัพย์ หลกัประกนั
ของลกูหนี ้หรือทรัพย์สินตา่ง ๆ การทําประกนัภยัทรัพย์หลกัประกนั หรือการทําประกนัชีวิตของลกูหนีห้รือเจ้าของข้อมลู 

(ฉ) การโอนขายหนีห้รือสิทธิเรียกร้องของลูกหนีห้รือเจ้าของข้อมูลให้แก่บุคคลอื่นตาม
ข้อกําหนดและเง่ือนไขของสญัญาใด ๆ ที่เข้าทําระหว่างเจ้าของข้อมลูกับบริษัทหรือเพื่อการบริการจดัการทางบญัชีหรือ
ทางการเงินของบริษัท 

(ช) การป้องกัน ตรวจจับ และสอบสวนการฉ้อโกง การประพฤติมิชอบ หรือกิจกรรมที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ไม่วา่จะได้รับการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกํากบัดแูลหรือไม่ และการวิเคราะห์และบริหาร
ความเส่ียง 

 (ซ) การตรวจสอบ   หรือการบริหารความเส่ียงที่อาจเกิดการกระทําการทจุริต     ภยัคกุคามทาง
ไซเบอร์ หรือการกระทําผิดกฎหมายตา่ง ๆ ซึง่รวมถึงการแบง่ปันข้อมลูสว่นบคุคลเพ่ือการบริหารความเส่ียงของบริษัทใน
กลุม่ธนชาต โดยเจ้าของข้อมลูสามารถดรูายช่ือบริษัทในกลุม่ธนชาต ได้ที่ (www.thanachart.co.th) 

(ฌ) การก่อตัง้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
หรือการยกขึน้ต่อสู้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การติดตามทวงถามหนีห้รือจํานวนเงินใด ๆ 
ทัง้หมดที่ค้างชําระอยู่กบับริษัท 

(ญ) การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง คําสัง่ คําแนะนํา และการร้องขอ
ของหน่วยงานท่ีมีอํานาจกํากับดูแลบริษัท หรือหน่วยงานทางการท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย (ไม่ว่าในประเทศหรือ
ต่างประเทศ) เช่น  ธนาคารแห่งประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท สํานกัหกับญัชี (ประเทศไทย)
จํากัด คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร ศาล เป็นต้น 

 (ฎ) การควบคมุภายใน การตรวจสอบ (ทัง้จากผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก) และการดําเนิน
ธุรกิจ และการปฏิบัติตามนโยบายและขัน้ตอนของบริษัทที่อาจจําเป็นโดยกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บงัคับรวมถึง
กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการควบคุมความเส่ียง การรักษาความปลอดภยั การตรวจสอบ การเงินและการ
บญัชี ระบบตา่ง ๆ และความตอ่เน่ืองทางธุรกิจ 
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(ฏ) การอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบทางการเงินที่จะดําเนินการโดยผู้สอบบญัชี หรือ
การรับบริการที่ปรึกษากฎหมายจากท่ีปรึกษากฎหมายที่แตง่ตัง้โดยเจ้าของข้อมลูหรือบริษัท 

(ฐ) การปฏิบติัตามภาระหน้าที่ของบริษัทภายใต้สญัญาใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สญัญา เช่น สญัญา
กบัพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ผู้ขาย หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์อื่น ๆ หรือภายใต้สญัญาที่บริษัททําหน้าที่เป็นตวัแทน 

  4.3   บริษัทหรือบริษัทในกลุ่มธนชาตอาจเก็บรวบรวมบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) 
ของเจ้าของข้อมูล เช่น  หมายเลขไอพี (IP Address) หรือประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) โดย
ระบบอัตโนมัติ หรือใช้คุกกี ้(Cookies) และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน เม่ือเจ้าของข้อมลูเข้าใช้เว็บไซต์หรือใช้
บริการของบริษัทผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือแอปพลิเคชนัของบริษัทในกลุ่มธนชาต เพื่อวตัถปุระสงค์ในการวิเคราะห์
และติดตามการใช้บริการทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือทางเว็บไซต์ รวมทัง้การตรวจสอบในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน  

นอกจากนี ้บริษัทยงัอาจใช้บริการของหน่วยงานภายนอกที่มีการจดัเก็บบนัทึกการเข้าออกระบบให้บริการ
ทางเว็บไซต์หรือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เพื่อวตัถปุระสงค์ดงักลา่วข้างต้นหรือตามที่กฎหมายกําหนด 

4.4 บริษัทจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลนอกเหนือจาก
วัตถุประสงค์ที่บริษัทได้แจ้งแก่เจ้าของข้อมูล เว้นแต่ 

(1) ได้แจ้งวตัถปุระสงค์ใหม่ให้เจ้าของข้อมลูทราบ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมลู 

(2)  เป็นกรณีที่กฎหมายกําหนด 

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมลูตามวตัถปุระสงค์ที่บริษัทได้แจ้งแก่เจ้าของข้อมลูเท่านัน้ โดย
บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของเจ้าของข้อมลูในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) บริษัทได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมลู 

(2) เป็นการจําเป็นเพื่อการปฏิบติัตามสญัญาหรือตามคําขอของเจ้าของข้อมลู รวมทัง้เปิดเผยเพ่ือให้
การทําธุรกรรมหรือกิจกรรมใด ๆ ของเจ้าของข้อมลูสามารถดําเนินการได้โดยบรรลวุตัถปุระสงค์ของเจ้าของข้อมลู  

(3) เป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การเปิดเผยแก่นิติบุคคล ผู้ ให้บริการ หรือ
บริษัทในกลุม่ธนชาต เพื่อการดําเนินการในการตรวจสอบและป้องกนัหรือจดัการเก่ียวกบัปัญหาการฉ้อโกง หรือด้านความ
มัน่คงหรือความปลอดภยั หรือการบริหารความเส่ียงที่อาจเกิดการกระทําการทจุริต ภยัคกุคามทางไซเบอร์ หรือการกระทํา
ผิดกฎหมายตา่งๆ 

(4) เป็นการปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ทางการหรือคําสัง่ของหน่วยงานท่ีมีอํานาจกํากับดูแล 
หรือหน่วยงานทางการท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  บริษัท  ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์  (ประเทศไทย )  จํากัด  
บริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สํานักงาน
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร ศาล กรมบงัคบัคดี เป็นต้น  

(5) เปิดเผยให้แก่บคุคลหรือนิติบคุคล หรือองค์กรอื่นใด ดงันี ้
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(ก) ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัท (Outsource / Service Provider) ที่บริษัทเป็นคู่สญัญา เช่น 
ผู้ ให้บริการงานสนับสนุน ผู้ ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจ่ายและ/หรือรับชําระเงิน การจัดพิมพ์หรือจัดส่ง
เอกสารหรือไปรษณีย์ การรับจ้างทวงหนี ้การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่าง ๆ ในอสงัหาริมทรัพย์ หลกัประกันของ
ลกูหนี ้หรือทรัพย์สินตา่ง ๆ ตวัแทนและ/หรือนายหน้าในการซือ้หรือขายทรัพย์สิน นายทะเบียนหลกัทรัพย์ เป็นต้น 

(ข) ผู้ตรวจสอบ ผู้ สอบบัญชี ที่ปรึกษาวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ที่ปรึกษาวิชาชีพที่เก่ียวกับบริการ 
ด้านการตรวจสอบ กฎหมาย ประเมินราคา การบญัชี และภาษีอากร 

 (ค) ธนาคารที่ให้บริการระบบการชําระเงินในการทําธุรกรรมของเจ้าของข้อมลู บริษัทประกนัภยั
และ/หรือบริษัทประกนัชีวิตในกรณีเจ้าของข้อมลูเป็นลกูหนีข้องบริษัท 

 (ง) บุคคลหรือนิติบุคคลที่รับซือ้หนีห้รือสิทธิเรียกร้อง หรือรับโอนสิทธิ หรือรับแปลงหนีข้อง
เจ้าของข้อมลู เท่าที่ได้รับอนญุาตตามข้อกําหนดและเง่ือนไขของสญัญาใด ๆ ที่เข้าทําระหว่างเจ้าของข้อมลูกบับริษัทหรือ
เพื่อการบริการจดัการทางบญัชีหรือทางการเงินของบริษัท 

(จ) หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย  
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท สํานกัหกับญัชี 
(ประเทศไทย) จํากัด คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ศาล กรมบงัคบัคดี ตํารวจ หรือหน่วยงานราชการอื่นใด เป็นต้น 

(ฉ) ผู้ รับโอนสิทธิ ผู้ รับโอน หรือบุคคลที่อาจเป็นผู้ รับโอน ในกรณีที่มีการฟืน้ฟูกิจการ การปรับ
โครงสร้างกิจการ การควบรวมกิจการ การเข้าซือ้กิจการ การขาย การซือ้ กิจการร่วมค้า การโอน การเลิกกิจการ หรือ
เหตุการณ์ใดในทํานองเดียวกันที่เก่ียวข้องกับการโอนหรือการจําหน่ายจ่ายโอนธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นของบริษัท ไม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางสว่น  

6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

บริษัทไม่มีนโยบายส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปยังต่างประเทศ ในกรณีที่บริษัทมีความ
จําเป็นต้องส่ง หรือโอนข้อมลูส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมลูไปยงัต่างประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลที่
ไม่เพียงพอ บริษัทจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด และ/หรือตามมาตรการที่บริษัทเห็นว่าจําเป็นและ
สมควร เช่น จดัให้มีสญัญารักษาความลบัระหวา่งบริษัทและผู้ รับข้อมลู เป็นต้น 

7. การรักษาความม่ันคงปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมลูสว่นบคุคลของเจ้าของข้อมลู บริษัทจึง
กําหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย 
การเข้าถึง ทําลาย ใช้ เปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้
เป็นไปตามท่ีกําหนดในนโยบายและ/หรือแนวปฏิบติัในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริษัท 
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8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

8.1 สิทธิในการเข้าถงึและขอรับสาํเนาข้อมูลส่วนบุคคล 

 ในกรณีที่ เจ้าของข้อมูลประสงค์จะทราบหรือขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ เ ก่ียวกับตนซึ่งอยู่ใน 
ความรับผิดชอบของบริษัท หรือขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึง่ข้อมลูที่เจ้าของข้อมลูไม่ได้ให้ความยินยอม เจ้าของข้อมลู
สามารถมีคําร้องขอตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกําหนด 

8.2 สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคล 

 ในกรณีที่เจ้าของข้อมลูเห็นว่าข้อมลูส่วนบุคคลใดที่เก่ียวกบัตนไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจบุนั ไม่สมบูรณ์ หรือ
อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เจ้าของข้อมลูสามารถขอให้บริษัทดําเนินการแก้ไขเพื่อให้ข้อมลูถกูต้อง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ์
และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ โดยทําคําร้องขอตอ่บริษัทตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกําหนด 

      ในกรณีที่บริษัทไม่ดําเนินการตามคําร้องขอของเจ้าของข้อมลูตามวรรคแรก บริษัทจะจดัทําบนัทกึคําร้องขอ
ของเจ้าของข้อมลู พร้อมด้วยเหตผุลไว้เป็นหลกัฐานเพื่อให้เจ้าของข้อมลูสามารถตรวจสอบได้ 

8.3 สิทธิขอถอนความยนิยอม 

 เจ้าของข้อมลูมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล
ของตนเม่ือใดก็ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจํากดัโดยกฎหมายหรือสญัญาท่ีให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมลู 
เช่น เจ้าของข้อมลูยงัมีการใช้บริการหรือธุรกรรมกับบริษัท หรือเจ้าของข้อมลูยงัมีภาระหนีห้รือภาระผกูพนัตามกฎหมาย
อยู่กับบริษัท เป็นต้น ซึ่งการเพิกถอนความยินยอมนีจ้ะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บคุคลที่เจ้าของข้อมลูได้ให้ความยินยอมไปแล้ว   ทัง้นี ้การเพิกถอนความยินยอมดงักล่าวอาจทําให้เจ้าของข้อมลูไม่ได้รับ
ความสะดวกในการใช้บริการหรือทําธุรกรรมกับบริษัท หรือไม่สามารถเข้าถึงฟังก์ชนัการใช้งานบางอย่างได้ หรืออาจทํา
ให้บริการที่จะได้รับจากบริษัทไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

8.4 สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

 เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตนจากบริษัทได้ ในกรณีที่บริษัทได้ทําให้ข้อมูล 
ส่วนบุคคลนัน้อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือ ใช้งานโดยทัว่ไปได้ด้วยเคร่ืองมือ หรือ อุปกรณ์ที่ทํางานได้โดยอตัโนมัติ
และสามารถใช้หรือเปิดเผยได้ด้วยวิธีการอตัโนมติั รวมทัง้ (1) มีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมลูในรูปแบบดงักล่าวไปยงั
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เม่ือสามารถทําได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ (2) ขอรับข้อมูลที่บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลใน
รูปแบบดงักลา่วไปยงัผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลอื่นโดยตรง เว้นแตส่ภาพทางเทคนิคไม่สามารถทําได้  

8.5 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 เจ้าของข้อมูลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตนเม่ือใดก็ได้ 
ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีที่เป็นข้อมลูที่เก็บรวบรวมได้ด้วยเหตจํุาเป็นเพื่อการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของ
บริษัท หรือ เหตจํุาเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เว้นแต ่ 

 (ก) บริษัทแสดงให้เห็นถึงเหตอุนัชอบด้วยกฎหมายท่ีสําคญัย่ิงกวา่ หรือ  
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 (ข) เป็นไปเพื่อก่อตัง้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือ การใช้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย หรือ การยกขึน้ตอ่สู้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

(2) กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงค์เก่ียวกับการตลาด
แบบตรง 

(3) กรณีที่ เ ป็นการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือ  เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เ ก่ียวกับ 
การศกึษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่การจําเป็นเพื่อการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ของบริษัท 

8.6 สิทธิขอให้ลบหรือทาํลายข้อมูลส่วนบุคคล 

 เจ้าของข้อมลูมีสิทธิขอให้บริษัทลบ หรือ ทําลาย หรือ ทําให้ข้อมลูส่วนบุคคลเป็นข้อมลูที่ไม่สามารถระบ ุ
ตวับคุคลที่เป็นเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลได้ ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) เม่ือข้อมลูส่วนบุคคลหมดความจําเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวตัถปุระสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผย 

(2) เม่ือเจ้าของข้อมลูถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล และบริษัท
ไม่มีอํานาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลนัน้ได้ตอ่ไป 

(3) เม่ือเจ้าของข้อมูลคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 8.5 (1) และ
บริษัทไม่อาจปฏิเสธคําขอคดัค้าน หรือเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงค์เก่ียวกับ
การตลาดแบบตรง 

(4) เม่ือข้อมลูสว่นบคุคลได้ถกูเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

8.7 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

 เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่บริษัทอยู่ในระหว่างการ
ตรวจสอบคําร้องขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือคดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้
ระงบัการใช้ข้อมลูสว่นบคุคลแทนการลบหรือทําลายข้อมลูสว่นบคุคลที่หมดความจําเป็นในการเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคล 

8.8 สิทธิในการร้องเรียน 

 เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้ เช่ียวชาญตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้ มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทัง้ลูกจ้างหรือผู้ รับจ้างของบริษัทหรือผู้ประมวลผล
ข้อมลูสว่นบคุคล ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล หรือประกาศที่ออกตามกฎหมาย
ดงักลา่ว 

ทัง้นี ้สิทธิของเจ้าของข้อมลูดงักล่าวข้างต้นขึน้อยู่กับปัจจยัต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งบริษัทอาจไม่สามารถดําเนินการ
ตามคําร้องขอของเจ้าของข้อมลูได้ในกรณีที่กฎหมายกําหนด หรือในกรณีที่ข้อมลูสว่นบคุคลนัน้ถกูทําให้ไม่สามารถระบุตวั
บุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ หรือในกรณีที่บริษัทมีประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate interest) ที่จะเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เจ้าของข้อมลูยงัใช้บริการหรือทําธุรกรรมอยู่กับบริษัท หรือบริษัทมี
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หน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องปฏิบติัตาม เช่น การเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมลูตามระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด หรือเพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ทัง้นี ้แม้วา่เจ้าของข้อมลูจะยติุความสมัพนัธ์กบับริษัทแล้ว เป็นต้น 

9.  ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัทจะจดัเก็บข้อมลูส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมลูไว้ในระยะเวลาเท่าที่จําเป็นเพื่อการปฏิบติัตามวตัถปุระสงค์ที่
ได้แจ้งต่อเจ้าของข้อมูล หรือตามวตัถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในนโยบายฉบบันี ้โดยในกรณีที่เจ้าของข้อมูลยกเลิกการใช้
บริการหรือการทําธุรกรรม หรือยติุความสมัพนัธ์กบับริษัทแล้ว บริษัทจะจดัเก็บข้อมลูส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมลูไว้เป็น
เวลา 10 ปี หลงัจากนัน้ หรือจดัเก็บตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด หรือตามอายคุวาม หรือเพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย ทัง้นี ้เม่ือสิน้สุดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทจะดําเนินการลบ หรือทําลายข้อมูล 
สว่นบคุคล หรือทําให้ข้อมลูสว่นบคุคลเป็นข้อมลูที่ไม่สามารถระบตุวับคุคลที่เป็นเจ้าของข้อมลูได้ 

10. ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

หากเจ้าของข้อมูลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกใด ๆ เช่น คู่สมรสและบุตรของเจ้าของข้อมูล ผู้ ถือหุ้น 
กรรมการ ผู้ รับผลประโยชน์ รายละเอียดการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน (เช่น ช่ือ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล และ/หรือหมายเลข
โทรศพัท์ของบุคคลเหล่านัน้) เจ้าของข้อมลูมีหน้าที่ให้บุคคลดงักล่าวอนุญาตให้บริษัทใช้ข้อมลูส่วนบุคคลดงักล่าวตาม
นโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลฉบบันีไ้ด้ อีกทัง้เจ้าของข้อมลูต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้บุคคลดงักล่าวทราบถึง
นโยบายการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลฉบบันี ้และขอรับความยินยอมจากบคุคลดงักลา่วที่เก่ียวข้อง 

11. การปรับปรุง ทบทวน หรือแก้ไข นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทอาจดําเนินการปรับปรุง ทบทวน หรือ แก้ไข นโยบายฉบบันีไ้ด้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือเป็นครัง้คราว 
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานของบริษัท กฎหมาย กฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการท่ีมีอํานาจ หากมี 
การแก้ไขเปล่ียนแปลงนโยบายฉบบันี ้บริษัทจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.thanachart.co.th โดยเร็ว 

12. การเช่ือมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก 

  ในการใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธนชาต อาจมีลิงก์เช่ือมต่อไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
แพลตฟอร์ม และเว็บไซต์อื่นที่มีบุคคลภายนอกเป็นผู้ ดําเนินการ โดยบริษัทในกลุ่มธนชาตจะเช่ือมต่อไปยังเว็บไซต์ที่มี
มาตรฐานในการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทหรือบริษัทในกลุ่มธนชาตไม่สามารถรับผิดชอบใน
เนือ้หาหรือมาตรฐานการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของเว็บไซต์อื่นนัน้ เว้นแตจ่ะกําหนดไว้เป็นประการอื่น ข้อมลูสว่นบคุคล
ใดที่เจ้าของข้อมลูให้แก่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนัน้จะถูกเก็บรวบรวมโดยบุคคลดงักล่าวและอยู่ภายใต้ประกาศหรือ
นโยบายเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกดงักล่าว (หากมี) ในกรณีเช่นว่านีบ้ริษัทขอให้เจ้าของ
ข้อมลูศกึษาและปฏิบติัตามนโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลที่ปรากฏในเว็บไซต์นัน้ๆ แยกตา่งหากจากนโยบายฉบบันี ้

13. การตดิต่อบริษัท  

หากเจ้าของข้อมูลประสงค์จะติดต่อ หรือมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเก่ียวกับรายละเอียดการเก็บ
รวบรวม  ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลตามนโยบายฉบับนี ้หรือต้องการยกเลิก    
การให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล หรือกรณีที่พบว่ามีการใช้ข้อมลูส่วนบุคคล
ของเจ้าของข้อมลูไปในทางที่ไม่ชอบ เจ้าของข้อมลูสามารถติดตอ่บริษัท ผ่านช่องทาง ดงัตอ่ไปนี ้
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(1) ข้อมูลการตดิต่อบริษัท 
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ทเีอส จาํกัด 
เลขท่ี 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชัน้ 17 
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
 
บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็นเอฟเอส จาํกัด  
เลขท่ี 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชัน้ 17 
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
 
บริษัท บริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จาํกัด 
เลขท่ี 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชัน้ 17 
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
 

(2) ข้อมูลเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 
(Data Protection Officer) 

E-mail address : DPO-TCAP@thanachart.co.th 

 

สถานที่ติดตอ่ : เลขท่ี 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชัน้ 17 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 

14. กฎหมายที่ใช้บังคับ  

นโยบายฉบับนีอ้ยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยมีเขตอํานาจในการ
พิจารณาตดัสินชีข้าดข้อพิพาทที่เกิดขึน้หรือเก่ียวเน่ืองกบันโยบายฉบบันี ้

15. ขอบเขตการใช้บังคับสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ 

ข้อมลูสว่นบคุคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวนัที่พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้
บงัคบั บริษัทสามารถเก็บรวบรวมและใช้ข้อมลูส่วนบุคคลนัน้ได้ต่อไปตามวตัถปุระสงค์เดิม เจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลที่ไม่
ประสงค์ให้บริษัทเก็บรวมรวมและใช้ข้อมลูส่วนบคุคลดงักล่าวสามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้ตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัท
กําหนด  โดยการเปิดเผยและการดําเนินการอื่นที่ไม่ใช่การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมลูส่วนบุคคลข้างต้นให้ปฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ .ศ  . 2562 

16. วันมีผลใช้บังคับ 

นโยบายการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลฉบบันีใ้ห้มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัที่ 1 มิถนุายน 2565 เป็นต้นไป 


