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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เน่ืองจาก กองทุนสํารองเลีย้งชีพ กลุ่มธนชาต ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (“กองทุน”) ตระหนกัถึงความสําคญัของ
การคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล (Data Privacy) ของเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล อนัเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานในความเป็นส่วนตวั
ของบคุคล โดยเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลย่อมมีความประสงค์ที่จะให้ข้อมลูของตนได้รับการดแูลให้มีความมัน่คงปลอดภยั 
ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กําหนดหลกัเกณฑ์หรือมาตรการในการกํากับดูแลการให้
ความคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลที่เก่ียวกบัการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล และสิทธิตา่ง ๆ ของเจ้าของ
ข้อมลูส่วนบุคคล กองทนุจึงได้กําหนดนโยบายฉบบันีข้ึน้เพื่อเป็นหลกัในการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลและแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิ
ตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล 

นโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลฉบบันี ้ใช้บงัคบักับข้อมลูส่วนบุคคลของ (1) บุคคลธรรมดาท่ีเป็นเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้ที่เป็นสมาชิกกองทุน  ผู้ รับผลประโยชน์ หรือบุคคลอื่นซึ่งมีการทําธุรกรรมหรือกิจกรรมหรือมี
ความสมัพนัธ์กับกองทุน เช่น ผู้ ให้บริการภายนอก  คู่สญัญากับกองทุน  เป็นต้น และ (2) บุคคลธรรมดาท่ีเป็นผู้ รับมอบ
ฉันทะ  หรือผู้ รับมอบอํานาจของเจ้าของข้อมลูหรือผู้ มีอํานาจกระทําการแทนกรณีเจ้าของข้อมลูเป็นนิติบุคคล(ต่อไปนีจ้ะ
เรียกบคุคลตาม (1) และ (2) รวมกนัวา่ “เจ้าของข้อมูล”) 

1. คาํนิยาม 

“กองทุน” หมายถึง กองทนุสํารองเลีย้งชีพ กลุม่ธนชาต ซึง่จดทะเบียนแล้ว  

“ธุรกรรม” หรือ “การทาํธุรกรรม” หมายถึง การทําธุรกรรมหรือกิจกรรมกับกองทุนหรือการใช้สิทธิใด ๆ ที่
เจ้าของข้อมลูมีอยู่ตามกฎหมายหรือตามสญัญากบักองทนุ เช่น การเข้าร่วม
ประชมุสมาชิกกองทนุ การรับเงินผลประโยชน์จากกองทนุ เป็นต้น 

2. การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

2.1 การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล กองทนุจะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายในการเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมลู โดยกองทนุจะเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคลอย่างจํากดั
และเป็นไปเพียงเท่าที่จําเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและตาม
บทบญัญติัของกฎหมาย 

2.2 กองทุนอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับ
กองทนุ หรือที่กองทนุได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่นที่น่าเช่ือถือ เช่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมบงัคบัคดี 
สถาบนัการเงิน ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ เป็นต้น 

2.3 ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นปัจจุบัน 
แก่กองทนุ อาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมลูที่อาจไม่สามารถทําธุรกรรมกบักองทนุ หรืออาจไม่ได้รับความสะดวกหรือไม่
ได้รับการปฏิบติัตามสญัญาที่มีอยู่กับกองทุน และอาจทําให้เจ้าของข้อมูลได้รับความเสียหายหรือเสียโอกาส และอาจ
สง่ผลกระทบตอ่การปฏิบติัตามกฎหมายใด ๆ ที่เจ้าของข้อมลูหรือกองทนุต้องปฏิบติัตาม 
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3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่กองทุนเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย 

 ข้อมลูสว่นบคุคลที่กองทนุเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย แบง่เป็น 2 ประเภท ดงันี ้

 3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

 กองทนุอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลทัว่ไปของเจ้าของข้อมลูแยกตามประเภทของ

เจ้าของข้อมลู ดงันี ้

 (1) กรณีเจ้าของข้อมูลเป็นสมาชิกกองทุน 

ข้อมลูแสดงตนของเจ้าของข้อมลู (Identification Information)  และข้อมลูการติดต่อกบัเจ้าของข้อมลู เช่น 
ช่ือ-นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน  ข้อมูลตามท่ีปรากฏบนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สถานภาพ ที่อยู่ อาชีพ 
สถานที่ทํางาน หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลขโทรสาร อีเมลแอดเดรส (E-mail address) ข้อมลูการทําธุรกรรมของเจ้าของ
ข้อมลูกบักองทนุ ข้อมลูหรือบนัทึกการติดต่อระหวา่งเจ้าของข้อมลูกบักองทนุ ข้อมลูเก่ียวกบังาน เช่น สถานที่ทํางาน  การ
พ้นสภาพการเป็นพนกังาน/ลกูจ้าง ข้อมลูสําหรับการบริหารบญัชีกองทนุของสมาชิก เช่น อตัราเงินสะสม เงินสมทบ การ
เลือกนโยบายการลงทนุ  ข้อมลูทางการเงิน เช่น บญัชีเงินฝากธนาคาร  สําหรับการทําธุรกรรมกบักองทนุ เช่น การรับเงิน
ผลประโยชน์  ข้อมลูที่เก่ียวข้องอื่นๆ ที่เจ้าของข้อมลูให้ไว้กบักองทนุ โดยการดําเนินการตามข้อนีจ้ะรวมถึงข้อมลูของผู้ รับ
มอบอํานาจของเจ้าของข้อมลูด้วย 

(2)     กรณีเจ้าของข้อมูลเป็นบุคคลอ่ืนที่มิใช่สมาชิกกองทุน เช่น กรรมการกองทุน ผู้รับเงิน
ผลประโยชน์ของสมาชิก ผู้ให้บริการภายนอก  คู่สัญญากับกองทุน  

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) ข้อมูลการทําธุรกรรมหรือกิจกรรมหรือความสัมพันธ์กับกองทุน ข้อมูลหรือบนัทึกการติดต่อหรือการ
ประชมุกบักองทนุ ข้อมลูหรือช่องทางเก่ียวกบัการชําระค่าตอบแทน เงิน หรือผลประโยชน์ต่าง ๆ โดยการดําเนินการตาม
ข้อนีจ้ะรวมถึงข้อมูลของผู้ รับมอบฉันทะ ผู้ รับมอบอํานาจของเจ้าของข้อมลูหรือผู้ มีอํานาจกระทําการแทนกรณีเจ้าของ
ข้อมลูเป็นนิติบคุคลด้วย 

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

กองทุนไม่มีนโยบายจดัเก็บข้อมลูส่วนบุคคลที่เป็นข้อมลูอ่อนไหวของเจ้าของข้อมลู ยกเว้น (1) ในกรณีที่
กองทนุได้รับความยินยอมโดยชดัแจ้งจากเจ้าของข้อมลู เพื่อวตัถปุระสงค์ในการพิสจูน์ตวัตนของเจ้าของข้อมลูที่สมคัรใช้
บริการ และ/หรือทําธุรกรรมกับกองทุน (2) ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของกองทุน 
(Legitimate Interest) หรือกรณีอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด 
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4.  วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล และ 
การดาํเนินการเกี่ยวกับข้อมูล 

กองทนุอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของเจ้าของข้อมลู เพื่อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้ 

4.1 วัตถุประสงค์ที่กองทุนจาํเป็นต้องได้รับความยนิยอม 

กองทุนอาศยัความยินยอมของเจ้าของข้อมลูในการเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมลูส่วน

บคุคล ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตมี่เหตตุามกฎหมายให้ดําเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลได้โดย

ไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมลู 

(1) การเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลที่เป็นข้อมลูอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล 
เพื่อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้ 

 (ก) ข้อมลูศาสนาตามท่ีปรากฏรวมอยู่ในเอกสารสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน (หากมี) เพื่อการใช้
สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนในการยืนยนัและพิสจูน์ตวับคุคล  

 (ข) ข้อมลูคดีที่เจ้าของข้อมลูส่งมอบให้หรือที่เกิดขึน้หรือที่กองทุนได้รับจากธุรกรรมที่มีอยู่กับกองทุน 
เพื่อการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงของกองทนุ 

(2) ในกรณีที่จําเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปยังประเทศท่ีอาจจะไม่มีระดับ 
การคุ้มครองข้อมลูที่เพียงพอ ซึง่กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความยินยอม 

4.2 วัตถุประสงค์ที่กองทุนอาจดาํเนินการโดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอ่ืนๆ ในการเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล 

กองทนุอาจอาศยัหลกัเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายดงัต่อไปนีเ้พื่อเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล
ของเจ้าของข้อมลู ซึง่ได้แก่  

(1) เป็นการจําเป็นเพื่อการปฏิบติัตามสญัญา สําหรับการเข้าทําสญัญาหรือการปฏิบติัตามสญัญากบั
เจ้าของข้อมลู  

(2) เป็นการปฏิบติัหน้าที่ตามกฎหมาย   

(3) เป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของกองทุนและของบุคคลภายนอก เพื่อให้
สมดลุกบัประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพขัน้พืน้ฐานที่เก่ียวกบัการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของเจ้าของข้อมลู  

(4) เพื่อการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายตอ่ชีวิต ร่างกาย หรือสขุภาพของบคุคล และ  

(5)  ประโยชน์สาธารณะ สําหรับการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบติัหน้าที่ในการใช้
อํานาจรัฐ 

กองทนุจะอาศยัหลกัเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายใน (1) ถึง (5) ข้างต้น เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของเจ้าของข้อมลู เพื่อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

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

(ค) การปฏิบติัตามสญัญาระหวา่งเจ้าของข้อมลูกบักองทนุ หรือเพื่อใช้ในการดําเนินการตามคํา
ขอของเจ้าของข้อมลูก่อนเข้าทําสญัญาหรือธุรกรรมกบักองทนุ 

(ง) การให้บริการแก่เจ้าของข้อมลู การจดัการหรือการสอบสวนเร่ืองร้องเรียน ข้อเรียกร้อง หรือ

ข้อพิพาทใดๆ 

(จ) การก่อตัง้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
หรือการยกขึน้ตอ่สู้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  

(ฉ) การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง คําสัง่ คําแนะนํา และการร้องขอ
ของหน่วยงานท่ีมีอํานาจกํากับดูแลกองทุน หรือหน่วยงานทางการท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย (ไม่ว่าในประเทศหรือ
ต่างประเทศ) เช่น  สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังานป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน กรมสรรพากร ศาล เป็นต้น 

 (ช) การควบคมุภายใน การตรวจสอบ (ทัง้จากผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก) และการดําเนิน
ธุรกิจ และการปฏิบติัตามนโยบายและขัน้ตอนของกองทุนที่อาจจําเป็นโดยกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับรวมถึง
กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการควบคุมความเส่ียง การรักษาความปลอดภยั การตรวจสอบ การเงินและการ
บญัชี ระบบตา่ง ๆ และความตอ่เน่ืองทางธุรกิจ 

(ซ) การอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบทางการเงินที่จะดําเนินการโดยผู้สอบบญัชี หรือ
การรับบริการที่ปรึกษากฎหมายจากท่ีปรึกษากฎหมายที่แตง่ตัง้โดยกองทนุ 

(ฌ) การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของกองทุนภายใต้สัญญาใด ๆ ที่กองทุนเป็นคู่สัญญา เช่น 
สญัญากบับริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุที่ทําหน้าที่บริหารจดัการกองทนุ  

 4.3 กองทุนจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กองทุนได้แจ้งแก่เจ้าของข้อมูล เว้นแต่ 

(1) ได้แจ้งวตัถปุระสงค์ใหม่ให้เจ้าของข้อมลูทราบ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมลู 

(2)  เป็นกรณีที่กฎหมายกําหนด 

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

กองทนุจะเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของเจ้าของข้อมลูตามวตัถปุระสงค์ที่กองทนุได้แจ้งแก่เจ้าของข้อมลูเท่านัน้ โดย
กองทนุจะเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของเจ้าของข้อมลูในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กองทนุได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมลู 

(2) เป็นการจําเป็นเพื่อการปฏิบติัตามสญัญาหรือตามคําขอของเจ้าของข้อมลู รวมทัง้เปิดเผยเพ่ือให้
การทําธุรกรรมหรือกิจกรรมใด ๆ ของเจ้าของข้อมลูสามารถดําเนินการได้โดยบรรลวุตัถปุระสงค์ของเจ้าของข้อมลู  
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(3) เป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การเปิดเผยแก่นิติบคุคล ผู้ให้บริการ ต เพื่อ
การดําเนินการในการตรวจสอบและป้องกนัหรือจดัการเก่ียวกบัปัญหาการฉ้อโกง หรือด้านความมัน่คงหรือความปลอดภยั 
หรือการบริหารความเส่ียงที่อาจเกิดการกระทําการทจุริต ภยัคกุคามทางไซเบอร์ หรือการกระทําผิดกฎหมายตา่งๆ 

(4) เป็นการปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ทางการหรือคําสัง่ของหน่วยงานท่ีมีอํานาจกํากับดูแล 
หรือหน่วยงานทางการท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย เช่น สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สํานกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  กรมสรรพากร ศาล กรมบงัคบัคดี เป็นต้น  

(5) เปิดเผยให้แก่บคุคลหรือนิติบคุคล หรือองค์กรอื่นใด ดงันี ้

(ก) บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุที่ทําหน้าที่บริหารจดัการกองทนุ  ผู้ รับฝากทรัพย์สินกองทนุ 
ผู้ ให้บริการภายนอกของกองทุน (Outsource / Service Provider) ที่กองทุนเป็นคู่สญัญา เช่น ผู้ ให้บริการงานสนบัสนุน  
เป็นต้น 

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

 (ค) ธนาคารที่ให้บริการระบบการชําระเงินในการทําธุรกรรมของเจ้าของข้อมลู  

(ง) หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย เช่น สํานักงานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร   ศาล กรมบงัคบัคดี 
ตํารวจ หรือหน่วยงานราชการอื่นใด เป็นต้น  

6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

กองทุนไม่มีนโยบายส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปยังต่างประเทศ ในกรณีที่กองทุนมีความ
จําเป็นต้องส่ง หรือโอนข้อมลูส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมลูไปยงัต่างประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลที่
ไม่เพียงพอ กองทุนจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด และ/หรือตามมาตรการที่กองทุนเห็นว่าจําเป็นและ
สมควร เช่น จดัให้มีสญัญารักษาความลบัระหวา่งกองทนุและผู้ รับข้อมลู เป็นต้น 

7. การรักษาความม่ันคงปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล  

กองทนุตระหนกัถึงความสําคญัของการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมลูส่วนบคุคลของเจ้าของข้อมลู กองทนุ
จึงกําหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมลูส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกนัการสูญหาย 
การเข้าถึง ทําลาย ใช้ เปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

8.1 สิทธิในการเข้าถงึและขอรับสาํเนาข้อมูลส่วนบุคคล 

 ในกรณีที่ เจ้าของข้อมูลประสงค์จะทราบหรือขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ เ ก่ียวกับตนซึ่งอยู่ใน 
ความรับผิดชอบของกองทุน หรือขอให้กองทุนเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้ให้ความยินยอม เจ้าของ
ข้อมลูสามารถมีคําร้องขอตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่กองทนุกําหนด 
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8.2 สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคล 

 ในกรณีที่เจ้าของข้อมลูเห็นว่าข้อมลูส่วนบุคคลใดที่เก่ียวกบัตนไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจบุนั ไม่สมบูรณ์ หรือ
อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เจ้าของข้อมูลสามารถขอให้กองทุนดําเนินการแก้ไขเพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
สมบรูณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ โดยทําคําร้องขอตอ่กองทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่กองทนุกําหนด 

      ในกรณีที่กองทนุไม่ดําเนินการตามคําร้องขอของเจ้าของข้อมลูตามวรรคแรก กองทนุจะจดัทําบนัทึกคําร้อง
ขอของเจ้าของข้อมลู พร้อมด้วยเหตผุลไว้เป็นหลกัฐานเพื่อให้เจ้าของข้อมลูสามารถตรวจสอบได้ 

8.3 สิทธิขอถอนความยนิยอม 

 เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้กองทุนเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บคุคลของตนเม่ือใดก็ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจํากดัโดยกฎหมายหรือสญัญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของ
ข้อมลู เช่น เจ้าของข้อมลูยงัเป็นสมาชิกกองทนุ หรือมีธุรกรรมกบักองทนุ หรือเจ้าของข้อมลูยงัมีภาระหนีห้รือภาระผกูพนั
ตามกฎหมายอยู่กบักองทนุ เป็นต้น ซึง่การเพิกถอนความยินยอมนีจ้ะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมลูส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไปแล้ว   ทัง้นี ้การเพิกถอนความยินยอมดงักล่าวอาจทําให้เจ้าของ
ข้อมลูไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการหรือทําธุรกรรมกบักองทนุ หรือไม่สามารถเข้าถึงฟังก์ชนัการใช้งานบางอย่างได้ 
หรืออาจทําให้บริการที่จะได้รับจากกองทนุไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

8.4 สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

 เจ้าของข้อมลูมีสิทธิขอรับข้อมลูส่วนบคุคลท่ีเก่ียวกบัตนจากกองทนุได้ ในกรณีที่กองทนุได้ทําให้ข้อมลูสว่น
บุคคลนัน้อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือ ใช้งานโดยทัว่ไปได้ด้วยเคร่ืองมือ หรือ อุปกรณ์ที่ทํางานได้โดยอตัโนมัติและ
สามารถใช้หรือเปิดเผยได้ด้วยวิธีการอตัโนมติั รวมทัง้ (1) มีสิทธิขอให้กองทนุส่งหรือโอนข้อมลูในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เม่ือสามารถทําได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ (2) ขอรับข้อมูลที่กองทุนส่งหรือโอนข้อมูลใน
รูปแบบดงักลา่วไปยงัผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลอื่นโดยตรง เว้นแตส่ภาพทางเทคนิคไม่สามารถทําได้  

8.5 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 เจ้าของข้อมูลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตนเม่ือใดก็ได้ 
ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีที่เป็นข้อมลูที่เก็บรวบรวมได้ด้วยเหตจํุาเป็นเพื่อการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของ
กองทนุ หรือ เหตจํุาเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของกองทนุ เว้นแต ่ 

 (ก) กองทนุแสดงให้เห็นถึงเหตอุนัชอบด้วยกฎหมายท่ีสําคญัย่ิงกวา่ หรือ  

 (ข) เป็นไปเพื่อก่อตัง้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือ การใช้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย หรือ การยกขึน้ตอ่สู้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

(2) กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงค์เก่ียวกับการตลาด
แบบตรง 
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(3) กรณีที่ เ ป็นการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือ  เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เ ก่ียวกับ 
การศกึษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่การจําเป็นเพื่อการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ของกองทนุ 

8.6 สิทธิขอให้ลบหรือทาํลายข้อมูลส่วนบุคคล 

 เจ้าของข้อมลูมีสิทธิขอให้กองทนุลบ หรือ ทําลาย หรือ ทําให้ข้อมลูส่วนบุคคลเป็นข้อมลูที่ไม่สามารถระบุ
ตวับคุคลที่เป็นเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลได้ ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) เม่ือข้อมลูส่วนบุคคลหมดความจําเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวตัถปุระสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผย 

(2) เม่ือเจ้าของข้อมูลถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ
กองทนุไม่มีอํานาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลนัน้ได้ตอ่ไป 

(3) เม่ือเจ้าของข้อมูลคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 8.5 (1) และ
กองทนุไม่อาจปฏิเสธคําขอคดัค้าน หรือเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลเพื่อวตัถปุระสงค์เก่ียวกับ
การตลาดแบบตรง 

(4) เม่ือข้อมลูสว่นบคุคลได้ถกูเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

8.7 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

 เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้กองทุนระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่กองทุนอยู่ในระหว่างการ
ตรวจสอบคําร้องขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือคดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้
ระงบัการใช้ข้อมลูสว่นบคุคลแทนการลบหรือทําลายข้อมลูสว่นบคุคลที่หมดความจําเป็นในการเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคล 

8.8 สิทธิในการร้องเรียน 

 เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้ เช่ียวชาญตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้ มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล ในกรณีที่กองทนุหรือผู้ประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล รวมทัง้ลกูจ้างหรือผู้ รับจ้างของกองทนุหรือผู้ประมวลผล
ข้อมลูสว่นบคุคล ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล หรือประกาศที่ออกตามกฎหมาย
ดงักลา่ว 

ทัง้นี ้สิทธิของเจ้าของข้อมลูดงักล่าวข้างต้นขึน้อยู่กบัปัจจยัต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งกองทนุอาจไม่สามารถดําเนินการ
ตามคําร้องขอของเจ้าของข้อมลูได้ในกรณีที่กฎหมายกําหนด หรือในกรณีที่ข้อมลูสว่นบคุคลนัน้ถกูทําให้ไม่สามารถระบุตวั
บุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ หรือในกรณีที่กองทุนมีประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate interest) ที่จะเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล เช่น เจ้าของข้อมลูยงัใช้บริการหรือทําธุรกรรมอยู่กบักองทนุ หรือกองทนุมี
หน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องปฏิบติัตาม เช่น การเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมลูตามระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด หรือเพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ทัง้นี ้แม้วา่เจ้าของข้อมลูจะยติุความสมัพนัธ์กบักองทนุแล้ว เป็นต้น 

9.  ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล  

กองทนุจะจดัเก็บข้อมลูส่วนบคุคลของเจ้าของข้อมลูไว้ในระยะเวลาเท่าที่จําเป็นเพื่อการปฏิบติัตามวตัถปุระสงค์ที่
ได้แจ้งต่อเจ้าของข้อมลู หรือตามวตัถปุระสงค์ที่กําหนดไว้ในนโยบายฉบบันี ้โดยในกรณีที่เจ้าของข้อมลูไม่ได้เป็นสมาชิก



8 
 

กองทนุ หรือไม่มีการทําธุรกรรม หรือยติุความสมัพนัธ์กบักองทนุแล้ว กองทนุจะจดัเก็บข้อมลูส่วนบคุคลของเจ้าของข้อมลู
ไว้เป็นเวลา 10 ปี หลังจากนัน้ หรือจัดเก็บตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด หรือตามอายุความ หรือเพื่อการใช้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย ทัง้นี ้เม่ือสิน้สุดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว กองทุนจะดําเนินการลบ หรือ
ทําลายข้อมลูสว่นบคุคล หรือทําให้ข้อมลูสว่นบคุคลเป็นข้อมลูที่ไม่สามารถระบตุวับคุคลที่เป็นเจ้าของข้อมลูได้ 

10. ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

หากเจ้าของข้อมูลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกใด ๆ เช่น คู่สมรสและบุตรของเจ้าของข้อมูล  ผู้ รับ
ผลประโยชน์ รายละเอียดการติดต่อ (เช่น ช่ือ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลเหล่านัน้) 
เจ้าของข้อมลูมีหน้าที่ให้บคุคลดงักล่าวอนญุาตให้กองทนุใช้ข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่วตามนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วน
บุคคลฉบบันีไ้ด้ อีกทัง้เจ้าของข้อมลูต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้บุคคลดงักล่าวทราบถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วน
บคุคลฉบบันี ้และขอรับความยินยอมจากบคุคลดงักลา่วที่เก่ียวข้อง 

11. การปรับปรุง ทบทวน หรือแก้ไข นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

กองทนุอาจดําเนินการปรับปรุง ทบทวน หรือ แก้ไข นโยบายฉบบันีไ้ด้ ไม่วา่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือเป็นครัง้คราว 
เพื่อให้สอดคล้องกบัแนวทางการดําเนินงานของกองทนุ กฎหมาย กฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่มีอํานาจ หากมีการ
แก้ไขเปล่ียนแปลงนโยบายฉบบันี ้กองทนุจะเผยแพร่ทางเว็บไซต์  www.thanachart.co.th โดยเร็ว 

12. การตดิต่อกองทุน  

หากเจ้าของข้อมูลประสงค์จะติดต่อ หรือมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเก่ียวกับรายละเอียดการเก็บ
รวบรวม  ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลตามนโยบายฉบับนี ้หรือต้องการยกเลิก    
การให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล หรือกรณีที่พบว่ามีการใช้ข้อมลูส่วนบุคคล
ของเจ้าของข้อมลูไปในทางที่ไม่ชอบ เจ้าของข้อมลูสามารถติดตอ่กองทนุผ่านช่องทาง ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ข้อมูลการตดิต่อกองทุน 

กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ กลุ่มธนชาต ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  

เลขท่ี 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชัน้ 16 

ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

(2) ข้อมูลเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล (Data 
Protection Officer) 

E-mail address :  CHAWEEWAN.INT@thanachart.co.th 

 

สถานที่ติดตอ่ : เลขท่ี   444  อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชัน้ 16 ถนนพญาไท แขวง
วงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

13. กฎหมายที่ใช้บังคับ  

นโยบายฉบับนีอ้ยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยมีเขตอํานาจในการ
พิจารณาตดัสินชีข้าดข้อพิพาทที่เกิดขึน้หรือเก่ียวเน่ืองกบันโยบายฉบบันี ้
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14. ขอบเขตการใช้บังคับสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ 

ข้อมลูส่วนบคุคลที่กองทนุได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวนัที่พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 มีผล
ใช้บงัคบั กองทนุสามารถเก็บรวบรวมและใช้ข้อมลูส่วนบคุคลนัน้ได้ต่อไปตามวตัถปุระสงค์เดิม เจ้าของข้อมลูส่วนบคุคลที่
ไม่ประสงค์ให้กองทุนเก็บรวมรวมและใช้ข้อมลูส่วนบุคคลดงักล่าวสามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้ตามหลกัเกณฑ์ที่
กองทนุกําหนด  โดยการเปิดเผยและการดําเนินการอื่นที่ไม่ใช่การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมลูสว่นบคุคลข้างต้นให้ปฏิบติั
ตามพระราชบญัญติัคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ .ศ  . 2562 

15. วันมีผลใช้บังคับ 

นโยบายการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลฉบบันีใ้ห้มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัที่ 1 มิถนุายน 2565 เป็นต้นไป 


