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คำบอกกล่ำวกำรคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล สำหรับกำรประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุน
กองทุนรวมโครงสร้ ำงพื้นฐำนโรงไฟฟ้ ำ กลุ่มน้ำตำลครบุรี (KBSPIF)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน) (“บริษัทจัดกำร”) ในฐานะบริ ษทั จัดการของกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ าตาลครบุรี (KBSPIF) (“กองทุนรวม”) ตระหนักถึงความสาคัญของข้อมูล
ส่ วนบุคคลของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและ/หรื อผูร้ ั บมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ ให้ท่านทราบเพื่อเป็ นการ
ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยคาบอกกล่าวการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี้
(คาบอกกล่าว) จะครอบคลุมถึงวิ ธีเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิ ดเผยและประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่สามารถระบุ
ยื น ยัน ตัว ตนของผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และ/หรื อ ผู ้รั บ มอบฉั น ทะได้ท้ ัง ทางตรงและ/หรื อ ทางอ้อ ม มี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
1.

ข้ อมูลบุคคลที่บริษัทจัดกำร เก็บรวบรวม
บริ ษทั จัดการจะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุ คคลโดยตรงจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุน และ/หรื อ ผูร้ ับมอบ
ฉันทะ และจากบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งได้รับมอบหมายจากบริ ษทั จัดการให้ทา
หน้าที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยข้อมูลส่ วนบุคคลประกอบด้วย
1.1
ข้อมูลส่ วนบุคคลทัว่ ไป เช่ น ชื่ อ นามสกุล หมายเลขประจาตัวประชาชน วันเดื อนปี เกิ ด เพศ
สัญชาติ เลขทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน จานวนหน่วยลงทุน ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดีโอภายในงาน
รวมทั้งข้อมูลสุ ขภาพ ประวัติการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพ เพื่อประโยชน์ดา้ นสาธารณสุ ขและการป้ องกันการ
แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็ นต้น
1.2
ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็ นต้น
2.

วัตถุประสงค์ ของกำรเก็บรวบรวม กำรใช้ งำน และกำรเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของบริษัทจัดกำร
บริ ษทั จัดการเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
2.1
เรี ย ก จัด ให้ มี และด าเนิ น การประชุ ม ผู ้ถื อหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวม เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตาม
โครงการจัดการกองทุนรวม รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกาหนดเกี่ยวกับการจัดประชุ ม
รวมถึงการจัดทารายงานการประชุม
2.2
เพื่อใช้สาหรับคัดกรองผูม้ ีความเสี่ ยง COVID-19 เพื่อประโยชน์ดา้ นการสาธารณสุ ขและป้ องกัน
โรคติดต่ออันตราย ตามมาตรการและแนวทางปฏิบตั ิในการจัดประชุม
3.

กำรเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลต่ อบุคคลภำยนอก
บริ ษทั จัดการอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลต่อบุคคลหรื อหน่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้องกับกรณี ขอ้ 2.1 และ 2.2
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงที่ปรึ กษาในการจัดประชุม หรื อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุ ขและป้ องกัน
โรคติดต่อ
4.

สิ ทธิของเจ้ ำของข้ อมูลส่ วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิ ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคล พ.ศ. 2562
ซึ่ งรวมถึงสิ ทธิ ในการถอนความยินยอม สิ ทธิ ในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่ วนบุคคล สิ ทธิ ในการขอแก้ไขข้อมูล
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ส่ วนบุคคลให้ถูกต้องสิ ทธิ ในการขอให้ลบหรื อทาลายข้อมูลส่ วนบุคคล สิ ทธิ ในการขอระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วน
บุคคล สิ ทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่ วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด สิ ทธิร้องเรี ยน และสิ ทธิในการคัดค้าน
การเก็บรวบรวม ใช้งาน หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
4.

ระยะเวลำในกำรเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จัดการจะเก็บรักษาส่ วนบุคคลตามข้อ 1. ตลอดระยะเวลาตามที่บริ ษทั จัดการสามารถเก็บได้ หรื อมี
หน้าที่ตอ้ งจัดเก็บตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรื อ ตามความจาเป็ น เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามข้อ 2.
5.

กำรติดต่ อบริษัทเพื่อใช้ สิทธิของเจ้ ำของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุ งไทย จากัด(มหาชน)
ส่ วนงานบริ การลูกค้าสัมพันธ์
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ช้ นั 32 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
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