บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จํากัด
คําแถลงวาดวยการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลและการใหความยินยอมเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
เลขทีบ่ ญ
ั ชีผูถือหนวยลงทุน___________________________________________________________________________________________________________________________
ชือและนามสกุล /ชือบริษัท ของผูถ ือหนวยลงทุน____________________________________________________________________________________________________________
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จํากัด ( “บลจ.” “เรา” “พวกเรา” “ของเรา”) และบริษัทในเครือ (“เอไอเอ” “เรา” “พวกเรา” “ของเรา”) ตระหนักดีถึงความ
รับผิดชอบของเรา ในเรืองของการเก็บรวบรวม การใช การเปดเผย รวมถึงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
คําแถลงวาดวยการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ (“คําแถลงวาดวยความเปนสวนตัว”) เปนการแจงใหทานไดทราบวาขอมูลสวนบุคคลของทานจะถูกเก็บรวบรวมอยางไร
ขอมูลสวนบุคคลใดที่จะมีการเก็บรวบรวม วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม การใช การเปดเผย หรือการโอนขอมูลสวนบุคคลของทาน ผูท่เี ราอาจจะเปดเผยหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปให
ตลอดจนวิธีการเขาถึง แกไข และวิธีการใชสิทธิของทานในการดําเนินการประการอื นๆ เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของทาน ทั้งนี้ ทานจะตองอานและทําความเขาใจคําแถลงฉบับนี้ กอนใหความยินยอม
แกเรา ในการเก็บรวบรวม การใช การเปดเผย และการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานในประการอืนๆ หากทานอายุนอยกวา 20 ป บิดา มารดา หรือ ผูปกครองของทานจําเปนตองใหความ
ยินยอมเปนการเพิ่มเติม
เราเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลอยางไร
เราอาจเก็บรวบรวมสวนบุคคลของทานโดยวิธีตอไปนี้



เมือทานเปดบัญชี เพือทําธุรกรรมของกองทุน รวมทั้งสมัครบริการของเรา โดยใหขอมูลที่ปรากฏในเอกสารการเปดบัญชี ใบคําขอเปดบัญชี ใบสมัครบริการ และเอกสารประกอบคําขอเปดบัญชี
หรือเมื อทานเขาถึงหรือใชเว็บไซต หรือ แอปพลิเคชัน และบริการตางๆ ทางออนไลน บนอุปกรณเคลือนที่ หรือทางโทรศัพท หรือบริการอืนๆ ของเราหรือของบุคคลใด (“ผลิตภัณฑ” หรือ
“บริการ”)

เมือทานสงเอกสารและใบคําขอเพือซือ้ ขาย โอน สับเปลี่ยนหรือทําธุรกรรมอืนใดเกี่ยวกับหนวยลงทุน หรือเมือพิจารณาจะซื้อ จะขาย จะโอน จะสับเปลี่ยนหรือ จะทําธุรกรรมอืนใดเกี่ยวกับ
หนวยลงทุน ผลิตภัณฑหรือบริการตางๆ ของเรา

เมือทานสงคํารองขอใหมีการเปลี่ย นแปลงหรือปรับปรุงผลิตภัณ ฑของทาน หรือ คํารองขออื นใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑของทาน รวมถึงการสงแบบฟอรมและเอกสารเกี่ยวกับการขอรับบริการที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ

เมือทานตอบกลับขอสอบถามของเราหรือเมือทานรองขอใหเราติดตอทาน

เมือทานติดตอกับบุคลากร เจาหนาที่ ผูแนะนําการลงทุน เจาหนาที่บริการลูกคา ผูรับจาง คูคา ผูใหบริการ หรือบุคคลอืนหรือหนวยงานอืนที่เกี่ยวของของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ
ไอเอ (ประเทศไทย) จํากัด หรือบริษัทในกลุมบริษัทเอไอเอ (“กลุมบริษัทเอไอเอ”) และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนไมวารายใดๆ ของบุคคลหรือหนวยงานดังกลาว (เรียก
รวมกันวา “บุคลากรและคูคา ของบลจ.เอไอเอ”) ผานทางเว็บไซต แอปพลิเคชัน สื อสังคมออนไลน โทรศัพท อีเมล การพบปะกันโดยตรง การสัมภาษณ SMS โทรสาร ไปรษณีย หรือโดย
วิธีการอืนๆ

เมือเราไดรับการแนะนําลูกคา หรือเมือเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากบุคลากรและคูคาของบลจ.เอไอเอ

เมือทานสงขอมูลสวนบุคคลใหแกเราเพือเขารวมในการจับฉลาก การประกวด งานอีเวนท หรือการแขงขันตางๆ ที่จัดขึ้นโดยหรือในนามบลจ. หรือบุคลากรและคูคาของบลจ.เอไอเอ หรือ

เมือเราขอขอมูลจากบุคคลภายนอกเกี่ยวกับทาน ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะการไดรับขอมูลจากการตรวจสอบ แหลงขอมูลสาธารณะ แหลงขอมูลสวนตัว หรือแหลงขอมูลเชิงพาณิชย
เว็บไซต แอปพลิเคชันแหลงขอมูลสือสังคมออนไลน ผูใหบริการขอมูล (data providers) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑของทาน การรองเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และ/
หรือผลิตภัณฑและบริการของบลจ.ที่ใชหรือซื้อโดยทาน (“แหลงขอมูลที่เปนบุคคลภายนอก”)

เมือเราขอขอมูลจากบุคคลภายนอกเกี่ยวกับทานเพือวัตถุประสงคในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและเพือวัตถุประสงคเกี่ยวกับการกํากับดูแลในประการอืนๆ
การที่ทานใหขอมูลสวนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอกแกเรา (ซึ่งบุคคลภายนอกดังกลาว รวมถึงแตไมจํากัดเพียง สมาชิกในครอบครัว หรือผูรับประโยชน) ทานรับรองและ
รับประกันความถูกตองของขอมูลสวนบุคคลนั้น และรับรองและรับประกันวาทานไดแจงใหบุคคลเหลานั้นทราบอยางครบถวนแลวเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช การเปดเผย รวมถึงการประมวลผล
และการโอนขอมูลสวนบุคคลของบุคคลภายนอกเหลานั้นโดยเราเพื อวัตถุประสงคที่เกี่ยวของตางๆ และไดรับความยินยอมจากบุคคลภายนอกดังกลาวกอนการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของ
บุคคลภายนอกแลว เวนแตกฎหมายและกฎระเบียบที่ใชบังคับ ไมไดกําหนดใหตองไดรับความยินยอมนั้น
ทานตกลงเพิ่มเติมที่จะดําเนินการใหเราไดรับการชดใชอยางเต็มที่ในจํานวนสูงสุดตามขอบเขตที่กฎหมายกําหนด จากความเสียหาย ความสูญหาย คาใชจาย คาใชจายทางกฎหมาย
การลงโทษ และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินคดี ไมวาในประการใดทั้งปวง ซึ่งรวมถึงคาปรับ หรือเงินอืนๆ ที่เรียกเก็บ เรียกปรับ หรือเก็บโดยหนวยงานกํากับดูแลหรือหนวยงานที่มีอํานาจออก
กฎระเบียบ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวของกับการกระทําหรือการละเวนไมกระทําของทาน (หรือของเจาหนาที่ พนักงาน ผูใหคําปรึกษา ตัวแทน หรือผูแทนของทาน) ความผิดหรือความประมาทของทานใน
การปฏิบัติหนาที่เหลานั้น หรือที่สงผลใหเราฝาฝนกฎหมายที่ใชบงั คับ
เราเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลอะไร
ขอมูลสวนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช และเปดเผย (ซึ่งรวมถึงขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหว ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 และฉบับ
ปรับปรุงแกไขตามที่จะมีการปรับปรุงแกไขเปนคราวๆ และกฎหมายและกฎระเบียบที่ใชบังคับอืนๆ) รวมถึงขอมูลสวนบุคคลตอไปนี้









ขอมูลสวนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของทานที่ใหไวในใบคําขอเปดบัญชี คําขอสมัครบริการ หรือเอกสารหลักฐานประกอบอื นใด เชน ชือ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน เลขที่หนังสือ
เดินทาง หมายเลขโทรศัพท ที่อยูอีเมล ที่อยูเพือจัดสงไปรษณีย และรายละเอียดขอมูลติดตออืนๆ วันเกิด อาชีพ รูปถาย สถานภาพทางการสมรส สถานภาพทางการเมือง และขอมูลเกี่ยวกับ
ผูอยูในอุปการะของทาน ขอมูลทางชีวภาพ ขอมูลสุขภาพ และขอมูลภาพหรือเสียงที่บันทึกไวในกรณีที่ทานเขามาติดตอบลจ.ผานทางชองทางการติดตอของเรา เปนตน และไมวาทานไดให
ขอมูลไวหรือมีอยูกับเรา หรือที่บลจ.ไดรับ หรือเขาถึงไดจากแหลงอืนที่นาเชือถือ เชน หนวยงานราชการ บริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของบลจ. และ/หรือพันธมิตรของเรา หรือที่ปรึกษาตาง
ๆ ของเรา
ขอมูลทางการเงินหรือขอมูลการทําธุรกรรมของทานกับบลจ. เชน รายได แหลงที่มาของรายได รายจาย ขอมูลเกี่ยวกับภาษี เลขบัญชีธนาคาร รายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื อนไหวของบัญชี
ธนาคาร ขอมูลเกี่ยวกับการลงทุน เชน หมายเลขบัญชีเงินลงทุน หมายเลขบัญชีซื้อขายหนวยลงทุน หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเดบิต ยอดเงินฝาก ประวัติการลงทุนที่มีอยูในบลจ.
และรายละเอียดเกี่ยวกับการชําระเงินอืนๆ เปนตน
ขอมูลเกี่ยวกับประวัติการทํางานของทาน
ขอมูลเกี่ยวกับประวัติการดําเนินคดีความทางแพงหรืออาญาของทาน เชน ประวัติอาชญากรรม บันทึกเกี่ยวกับการดําเนินคดีไมวาทางแพง หรือ การดําเนินคดี อนๆ
ื
รายละเอียดผลิตภัณฑและบริก ารตางๆ ที่ทานเคยซื้อจากบลจ. หรือบริษัทฯ อืน ผูรับประโยชน ชือผูจาย สถานะเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและป องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงของประเทศไทย และประเทศอืนที่เกี่ยวของ และ สถานะลมละลาย กฎหมายสหรัฐอเมริก าวา
ดวยการปองกันมิใหบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีสถานะเปนบุคคลอเมริกันหลีกเลี่ยงภาษี (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA) รายงานของตํารวจ และคําสั่งศาล
ขอมูลทางเทคนิค และกิจกรรมสวนบุคคล/ลักษณะการใชงานที่ทานชอบ เมื อทานใชเว็บไซต แอปพลิเคชัน และแพลตฟอรมสือสังคมออนไลน เชน ชื อเรียกตัวตนเฉพาะของลูกคาที่ใชบน
แพลตฟอรมสือสังคมออนไลน ที่อยูไอพี ประเภทและเวอรชั่นของเบราวเซอร การตั้งคาเขตเวลา ประเภทของปลั๊กอินในเบราวเซอร ระบบปฏิบตั ิการและแพลตฟอรม ขอมูลผูใช (user profile)
ขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณ (รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณเคลือนที่ เลขอีมี่ (IMEI) ขอมูลเครือขายไรสายและขอมูลเครือขายทั่วไป การคนหาขอมูลผลิตภัณฑของบริษัท (Website Browsing) จาก
การใช Cookies หรือการเชือมตอเว็บไซตอืนๆ ที่ทานเขาไปคนหาขอมูล เปนตน และ
หนา 1/5
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ขอมูลสวนบุคคลของบุคคลภายนอกที่ทานใหแกเราที่เกี่ยวกับการซื้อ หรือ การใชผลิตภัณฑและบริการของเรา หรือเพื อการแนะนําลูกคา
การใหขอมูลสวนบุคคลของทานเปนเรืองที่กระทําโดยสมัครใจ ทานอาจเลือกที่จะไมใหขอมูลที่เรารองขอ แตการไมใหขอมูลดังกลาว อาจกระทบตอการทําธุรกิจของเรากับทาน หรือ ตอ
ตอบสนองขอรองขอตางๆ ของทานได
วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม การใช หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
จะมีการเก็บขอมูลสวนบุคคล หรือ ขอมูลสวนบุคคลอาจถูกนําไปใช เปดเผย หรือโอน เพือวัตถุประสงค ตอไปนี้




เพือเสนอ ขาย จัดให บริหารจัดการ ดําเนินการ ปฏิบตั ิตามขั้นตอนกระบวนการ และจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการของเราใหแกทาน
เพือปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการ จัดการ ทําใหแลวสําเร็จ และ ทําใหเกิดผลซึ่งขอรองขอ หรือ ธุรกรรมที่ระบุในเอกสารนี้ หรือ เอกสารอืนใดที่ทานอาจสงใหกับเราเปนครั้งคราว รวมทั้งแต
ไมจํากัดเฉพาะการประเมินความจําเปนทางการเงินของทาน และการแนะนําผลิตภัณฑและบริการที่เหมาะสมใหแกทาน การปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการเกี่ยวกับใบคําขอเปดบัญชีสําหรับ
การลงทุน การยืนยันตัวบุคคลและการตรวจสอบเพือทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Customer Due Diligence) การจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑของทาน การสืบสวน วิเคราะห ประมวลผล
และกระบวนการเกี่ยวกับใบคําสั่งซื้อ ขาย สับเปลี่ยน โอนหนวยลงทุนของกองทุน และการชําระเงินเพือซื้อหนวยลงทุนของกองทุน การสับเปลี่ยน โอนหนวยลงทุนของกองทุน และการ
ปรับปรุงแกไขขอมูลเกี่ยวกับกองทุน และการที่ทานขอแกไขขอมูลของทานเอง

การใชสิทธิใดๆ ภายใตการลงทุนของทาน ซึ่งรวมถึงสิทธิในการรับโอนหนวยลงทุน (หากมี)

การออกแบบผลิตภัณฑและบริการใหมของ บลจ. หรือการเสริมเพิ่มเติมผลิตภัณฑและบริการที่มีอยูของ บลจ.

การติดตอสือสารกับทาน การรับ-สงเอกสารติดตอระหวางทานกับบลจ. ซึ่งรวมถึงการสือสารขอมูลเกี่ยวกับการจัดการและขอมูลอืนๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบัญชีใดๆ ที่ทานอาจมีกับเรา การ
ใหการสนับสนุนทางเทคนิคเกี่ยวกับเว็บไซตและแอปพลิเคชันของเรา หรือการสือสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะมีขึ้นตอคําแถลงฉบับนี้ในอนาคต

การทําวิจัยตลาด การวิเคราะหขอมูลขั้นสูง การรายงานหรือการประเมินผลทางการเงินที่จัดทําขึ้นโดย บลจ. กลุมบริษัทเอไอเอ บุคลากรและคูคาของบลจ.เอไอเอ หรือหนวยงานกํากับดูแ ลที่
เกี่ยวของกับเรา

การสืบสวนหรือปองกันการกระทําที่เกี่ยวกับการฉอโกง และการกระทําผิดอื นๆ ไมวาจะเปนการกระทําผิดจริงหรือการกระทํา ที่สงสัยวาจะเปนการกระทําผิด โดยเฉพาะอยางยิ่งเพือการ
ติดตอสือสารกับบริษัทตางๆ ในธุรกิจบริการทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการแบงปนขอมูลสวนบุคคลเพือยกระดับมาตรฐานการทํางานของบริษัทในธุรกิจเดียวกันในการปองกัน รับมือ ลดความเสี่ยง
ขางตน ตลอดจนเพือการติดตอสือสารกับหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของกับเรา

เพือวัตถุประสงคในการปรับโครงสรางองคกร และ การทําธุรกรรมขององคกร

เพือใหทานสามารถเขาถึงเนื้อหาในเว็บไซต แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอรมสือสังคมออนไลนหนึ่งๆ เปนการเฉพาะ

เพือการติดตามพฤติกรรมของทาน เชน พฤติกรรมการใชเว็บไซต แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอรมสื อสังคมออนไลน การทําการวิเคราะหการใชงานเว็บไซต แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอรมสือ
สังคมออนไลนของทาน และการทําความเขาใจลักษณะการใชงานที่ทานชอบ เพือจัดทําใหเว็บไซต แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอรมสือสังคมออนไลนเหลานั้นเหมาะสมกับทานโดยเฉพาะ เพื อ
ดําเนินการ หรือประเมิน และปรับปรุงเว็บไซต แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอรมสือสังคมออนไลนเหลานั้น หรือผลิตภัณฑและบริการของเรา การแกไขปญหาตางๆ การแนะนําผลิตภัณฑและ
บริการที่เกี่ยวของ และการจัดโฆษณาบนเว็บไซต แอปพลิเคชัน และชองทางอืนๆ ตามกลุมเปาหมาย

เพือการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบธุรกิจของ บลจ. (ทั้งการตรวจสอบภายในและภายนอก)

เพื อการดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดภายใตนโยบายภายในของ บลจ. หรือบริษัทในกลุมเอไอเอ ที่ยึดถือปฏิบัติ รวมถึงการสงตอไปยังบริษ ัทในเครือกิจการเพื อการดังกลาว ภายใต
นโยบายในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเครือกิจการ (Binding Corporate Rules) อาจมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของลูกคาไปยังผูใหบริการภายนอก (Outsource) เพือเก็บรักษาขอมูล
สวนบุคคลไวในระบบคลาวด (Cloud Computing) และเพือวัตถุประสงคในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของบลจ.

เพือการตรวจสอบการรับสงอีเมลหรือการใชอนิ เตอรเน็ตของพนักงานกับลูกคา เพือปองกันการเปดเผยขอมูลลับของบลจ. ตอบุคคลภายนอก

เพือวัตถุประสงคในการจัดเก็บ บันทึก สํารอง หรือทําลายขอมูลสวนบุคคล

เพื อดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอตกลง หรือ นโยบายที่ใชบังคับ ซึ่งกําหนดขึ้นโดยหนวยงานกํากับดูแลของรัฐ หนวยงานที่มีหนาที่บังคับใชกฎหมาย
หนวยงานรัฐ หนวยงานที่มีหนาที่ระงับขอพิพาท หรือหนวยงานที่ดูแลธุรกิจจัดการกองทุน ไมวาหนวยงานใดก็ตาม เชน การปองกันและตรวจจับความผิดปกติของธุรกรรมที่นําไปสูกิจกรรมที่
ผิดกฎหมายหรือธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย การปฏิบัติตามกฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎหมายประกั นชีวิต กฎหมายประกันวินาศภัย กฎหมาย
ภาษีอากร กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง
กฎหมายคอมพิวเตอร กฎหมายลมละลาย และกฎหมายอืนๆ ที่บลจ.จําเปนตองปฏิบตั ิตามทั้งของในประเทศไทยและตางประเทศ รวมถึงประกาศและระเบียบที่ออกตามกฎหมายดังกลาว

เพือการใหความชวยเหลือเพือวัตถุประสงคของการบังคับใชกฎหมาย การสืบสวนโดยเราหรือในนามของเรา โดยเจาหนาที่ตํารวจ หรือโดยหนวยงานรัฐหรือหนวยงานกํากับดูแลอืนๆ ในประเทศ
หรือเขตการปกครองใดๆ และ การดําเนินการตามหนาที่ในการรายงาน และ ขอกําหนดตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนด หรือ ตามทีม่ กี ารตกลงเห็นชอบกับหนวยงานรัฐหรือหนวยงานกํากับดูแล
อืนๆ ในประเทศหรือเขตการปกครองใดๆ

การบันทึกภาพผูที่มาติดตอทําธุรกรรมกับบลจ. บนระบบ CCTV รวมถึง การแลกบัตรกอนเขาอาคาร เพือการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณที่ทําการของบลจ.

เพือการรักษาความสัมพันธกับลูกคา เชน การจัดการขอรองเรียน การเสนอสิทธิประโยชนพิเศษโดยไมมวี ัตถุประสงคทางการตลาดใหแกลู กคา เปนตน

เพือวัตถุประสงคในดานคุณภาพและการฝกอบรม เมือมีการบันทึกการติดตอสือสารของเรา

เพือการดําเนินการดานการจัดการทั่วไปอันเกี่ยวของกับวัตถุประสงคตางๆ ขางตน และ

เพือการดําเนินการอืนๆ ที่จําเปน ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับวัตถุประสงคใดๆ ขางตน
เวนแตกฎหมายและกฎระเบียบที่ใชบังคับจะอนุญาตใหกระทําเปนอยางอื น เราจะขอความยินยอมจากทาน หากเราประสงคจะใชขอมูลสวนบุคคลของทานเพือวัตถุประสงคอื นใด
นอกเหนือไปจากที่ระบุไวในคําแถลงวาดวยความเปนสวนตัวฉบับนี้ หรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงคที่เกี่ยวของโดยตรงกับคําแถลงนี้
ในสวนของผลิตภัณฑของเรา สําหรับการใชขอ มูลสวนบุคคลของทานเพือวัตถุประสงคในการสงเสริมการขายหรือวัตถุประสงคทางการตลาด กรุณาดูหวั ขอ “การใชขอมูลสวนบุคคล
เพือวัตถุประสงคในการทําการตลาดทางตรง”
ขอมูลของทานอาจถูกเปดเผยใหแกบุคคลใดบาง
ขอมูลสวนบุคคลของทานจะถูกรักษาไวเปนความลับ แตทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายที่ใชบังคับอนุญาตใหกระทําได หรือกรณีท่กี ารเปดเผยดั งกลาวมีความจําเปนเพือใหส ามารถบรรลุต าม
วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล หรือวัตถุประสงคท่เี กี่ยวของโดยตรงกับการนั้น เราอาจใหขอ มูลสวนบุคคลนั้นแกบุคคลตางๆ ดังตอไปนี้






บุคคลใดก็ตามที่ไดรับอนุญาตใหกระทําการในฐานะบุคลากรและคูคาของ บลจ.เอไอเอ เพือทําการขาย จัดจําหนาย หรือใหบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการที่เสนอโดย บลจ. หรือบริษัท
ในกลุมบริษัทเอไอเอใหแกทาน
บุคคลใดก็ตามที่ไดรับการวาจาง หรือ เขาทําสัญญาเพือปฏิบตั ิงานใหแกบุคลากรและคูคาของ บลจ.เอไอเอ ดังกลาว เพือทําการขาย จัดจําหนาย หรือใหบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการ
ที่เสนอโดย บลจ. หรือบริษัทในกลุมบริษัทเอไอเอใหแกทาน
บุคคลใดก็ตามที่ไดรับอนุญาตใหกระทําการในฐานะบุคลากรและคูคาของ บลจ.เอไอเอ เพื อชวยสงมอบผลิตภัณฑหรือบริการของ บลจ. ที่มีการเสนอ/ขายใหแกทาน เชน บริษัทหลักทรัพย
บริษัทประกัน บริษัทประกันภัยตอ บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการการลงทุน สถาบันจัดอันดับความนาเชือถือ บริษัทตางๆ ซึ่งทําการสืบสวน หรือคูคารายอืนๆ
เปนตน
บุคลากรและคูคาของ บลจ.เอไอเอ ไมวารายใดก็ตาม ซึ่งใหบริการเกี่ยวกับการจัดการตางๆ ที่รวมทั้งแตไมจํากัดสําหรับการใหบริการประมวลผลขอมูล บริการเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ
บริการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี บริการเกี่ยวกับการชําระเงิน การทวงหนี้ หรือ การหักบัญชีหลักทรัพย บริการโทรคมนาคม บริการดานเทคโนโลยี บริการคลาวด บริการจัดหาผูรับจาง
ปฏิบัติงาน บริการคอลเซ็นเตอร บริการจัดเก็บของ การดําเนินการเกี่ยวกับเอกสาร บริการเก็บบันทึกขอมูล บริการสแกน บริการรับสงไปรษณีย บริการจัดพิมพ บริการสงพัสดุหรือบริการรับสง
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พัสดุโดยพนักงานรับสงพัสดุ บริการวิเคราะหขอมูล บริการทําการตลาด บริการทําการวิจัย บริการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน หรือบริการอืนๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบลจ. หรือการ
จัดใหมีการบริหารจัดการ การดําเนินการ การปฏิบตั ิตามขั้นตอน หรือการจัดการตางๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการของบลจ.ใหแกทาน
เปดเผยขอมูลผูรับผลประโยชน (Beneficial Owner) ไปยังบริษัทหลักทรัพย/บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนในตางประเทศ โดยอางอิงการปฏิบตั ิตามกฎหมายของตางประเทศ
ผูท่มี ีบัญชีรวมกับทาน หรือบุคคลอืนภายใตบัญชีเดียวกัน
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
สมาคมบริษัทหลักทรัพย หรือชมรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่มีหนาที่บังคับใชกฎหมาย คณะกรรมการตางๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หนวยงานรัฐหรือหนวยงานกํากับดูแล หนวยงานที่มีหนาที่ระงับขอพิพาท หรือบุคคลอืนใดในประเทศหรือ
เขตการปกครองใดๆ ที่ บลจ. หรือบริษัทในกลุมบริษัทเอไอเอตองเปดเผยขอมูลให เชน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน กรมสรรพากร กรมบังคับคดี สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สํานัก งานตํารวจแหงชาติ และบุคคลใดๆ ตามที่ก ฎหมายหรือกฎระเบียบที่
เกี่ยวของกําหนด เปนตน (ก) ตามหนาที่ตามกฎหมายและ/หรือตามหนาที่ในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบในประเทศหรือเขตการปกครองนั้นหรือประเทศหรือเขตการปกครองอืนใด ที่ใชบงั คับกับ
บริษัทนั้นๆ ในกลุมบริษัทเอไอเอ หรือ (ข) ตามขอตกลง หรือ นโยบายระหวางบริษัทในกลุมบริษัทเอไอเอกับรัฐ หนวยงานกํากับดูแล หรือบุคคลอืนๆ ที่เกี่ยวของ
บริษัทใดๆ ในกลุมบริษัทเอไอเอ
ผูใหคําปรึกษาของ บลจ. ซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพ อาทิเชน ทนายความ ผูตรวจสอบบัญชี หรือที่ปรึกษา
บุคคลหรือหนวยงานใดๆ ที่ทานใหความยินยอมใหเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตอบุคคลหรือหนวยงานนั้นๆ ได
บุคคลหรือหนวยงานอืนใดที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายที่ใชบงั คับ
บุคคลภายนอกอืนๆ

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกร
ในบางครั้งคราว เราอาจเขาซื้อหรืออาจจําหนายธุรกิจ หรือ มากกวาหนึ่งธุรกิจ (บางสวนของธุรกิจ) ของเรา และเพือวัตถุประสงคในการนี้ และเทาที่กฎหมายที่ใชบังคับอนุญาตให
กระทําได ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจถูกโอนหรือเปดเผย โดยเปนสวนหนึ่งของการซื้อหรือขายดังกลาว หรือเปนสวนหนึ่งของการเสนอซื้อหรือเสนอขาย
ในกรณีที่เราซื้อธุรกิจ ขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับมาจากธุรกิจนั้นจะถูกดําเนินการตามคําแถลงวาดวยความเปนสวนตัวฉบับนี้ หากสามารถกระทําไดในทางปฏิบัติและหากไดรับอนุญาตให
กระทําเชนนั้นได ในกรณีของการขายธุรกิจ เราจะระบุในสัญญาซื้อขายธุรกิจใหผูซื้อดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของทานเชนเดียวกันกับที่กําหนดไวในคําแถลงฉบับนี้
การโอนขอมูลไปยังประเทศอืน/การโอนขอมูลขามประเทศ
ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจถูกโอนไป ถูกจัดเก็บไว หรือประมวลผลในประการอืนโดย บลจ. หรืออาจถูกสงใหแกบุคคลหรือหนวยงานใดๆ ขางตน ซึ่งอาจมีท่ตี ั้งหรืออาจใหบริการอยู
ในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย ทั้งนี้ หากกฎหมายที่เกี่ยวของไดกําหนดไว เราอาจขอใหทานใหความยินยอมตอการโอนขอมูลดังกลาวออกนอกประเทศไทย ไปยังสถานที่ดําเนินการตางๆ ของ
เรา หรือไปยังบุคคลภายนอกที่เราจะแบงปนขอมูลสวนบุคคลของทาน ตามที่ระบุขางตน ขอมูลสวนบุคคลของทาน จะถูกโอนไปยังสถานที่อืนๆ ที่มีระดับการคุมครองความถูกตองและความปลอดภัย
ของขอมูลสวนบุคคลของทานอยูในระดับที่นาพอใจเทานั้น ซึ่งอยางนอยที่สุดตองเทียบไดกับระดับความคุมครองในประเทศหรือเขตการปกครอง หรือดินแดน ที่ทานไดใหขอมูลสวนบุคคล
ความปลอดภัยและการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล
บลจ. มีมาตรการความปลอดภัยอันเหมาะสม เพือใชในการปองกันการเขาถึง การประมวลผล การลบ การสูญหาย หรือการใชงานโดยไมไดรับอนุญาตหรือโดยไมไดตั้งใจ
บลจ. อาจเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไว นานเทาที่จําเปนตองเก็บเพือการดําเนินการใหบรรลุตามวัตถุประสงคตางๆ ของการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลนั้น หรือนานกวานั้น
หากมีการกําหนดใหตองปฏิบัติเปนประการอืน เพือใหมั่นใจไดวาเราปฏิบัติตามกฎหมาย และ กฎระเบียบที่ใชบงั คับจะมีการดําเนินการในขั้นตอนอันเหมาะสม เพือทําการลบหรื อทํ าลายขอมูลสวน
บุคคลของทาน เมือขอมูลดังกลาวไมมีความจําเปนตองใชเพือวัตถุประสงคใดๆ ขางตนอีกตอไปแลว
สิทธิของทานเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลและชองทางการติดตอ
ทานมีสิทธิดําเนินการตอไปนี้



ตรวจสอบวา บลจ. มีขอมูลสวนบุคคลใดๆ เกี่ยวกับทานหรือไม และทานมีสิทธิเขาถึง หรือขอรับสําเนาของขอมูลใดๆ ดังกลาว และ/หรือเขาถึงขอมูลวา บลจ. ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ของทานอยางไร

ขอให บลจ. ทําการแกไขขอมูลสวนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวของกับทาน ซึ่งเปนขอมูลที่ไมถูกตอง

ขอใหคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานในบางสถานการณ

ขอใหลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคลของทานในบางสถานการณ

ขอใหระงับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานเปนการชั่วคราวในบางสถานการณ

ขอใหโอนยายขอมูลสวนบุคคลของทาน โดยการขอรับขอมูลที่เกี่ยวกับทานจากบลจ. ในกรณีที่บลจ.ไดทําใหขอมูลนั้นอยูในรูปแบบที่ส ามารถอาน หรือใชงานโดยทั่วไปไดดว ยเครืองมื อ หรือ
อุปกรณที่ทํางานไดโดยอัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผยไดดวยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้ง (ก) มีสิทธิขอใหบลจ. สงหรือโอนขอมูลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอืนถาหาก
สามารถทําไดดวยวิธีการอัตโนมัติ หรือ (ข) ขอรับขอมูลที่บลจ. สงหรือโอนขอมูลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอื นโดยตรง เวนแตสภาพทางเทคนิคไมสามารถทําได

เพิกถอนความยินยอมของทานหรือรองขอใหเปลี่ยนแปลงขอบเขตความยินยอมของทาน เวนแตมีขอจํากัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ใหประโยชนแกทา นอยู

ขอใหเพิกถอนการลงทะเบียนบัญชีหรือลบบัญชีของทานที่ลงทะเบียนไว (ถามี)

รองเรียนเกี่ยวกับการจัดการขอมูลที่ บลจ. ดําเนินการ และ

สอบถามเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติของ บลจ. เกี่ยวกับเรืองขอมูลสวนบุคคล
ทานสามารถสงคํารองขอเขาถึงขอมูล ขอแกไข และขอรองเรียน หรือคํารองขออืนๆ เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของทานไดดวยตนเองไดที่ สํานักงานใหญ บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จํากัด 181/19 เอไอเอ ทาวเวอร 2 ชั้น 11 ถนนสุรวงศ แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 02-353-8822 หรือ
ที่อเี มล aiaimt.customer@aia.com
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใชบงั คับ เราอาจมีสิทธิเรียกเก็บคาใชจายที่สมเหตุสมผล สําหรับการดําเนินการเกี่ยวกับคํารองขอในเรืองขอมูลสวนบุคคล ขางตน
หากทานสงสัยวามีการละเมิดขอมูลสวนบุคคล โปรดแจงมาที่เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลของเอไอเอ (Data Protection Officer: DPO) ผานอีเมลมาที่ aiaimt.privacy@aia.com
หรือติดตอตามที่อยูท่ปี รากฏดานลางนี้
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จํากัด
181/19 เอไอเอ ทาวเวอร 2 ชั้น 11
ถนนสุรวงศ แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
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ผลของการเพิกถอนความยินยอม
ทานอาจเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช รักษาไว หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน (หรือบางสวนของขอมูลสวนบุคคลของทาน) ตามที่ระบุไวในคําแถลงวาดวยความ
เปนสวนตัวฉบับนี้ โดยการแจงใหเราทราบอยางเหมาะสม
หากทานเพิกถอนความยินยอมของทาน ที่ย ินยอมใหเราเก็บรวบรวม ใช รัก ษาไว หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน อันเนื องมาจากเหตุผลที่ไมใชสําหรับการดําเนินการดาน
การตลาด เราอาจไมสามารถดําเนินการในขั้นตอนตางๆ หรือบริการ และ/หรือบริหารจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑของทาน หรือความสัมพันธของทาน และ/หรือ บัญชีของทานที่มีกับเราได ในกรณีนี้
ทานอาจไดรับการรองขอใหขายคืนหนวยลงทุน หรือปดบัญชี หรือ เพิกถอนบัญชีตางๆ ทั้งหมดของทาน หรือเพิกถอนจากโปรแกรมใดๆ ก็ตามที่ทานกําลังเขารวมอยู ซึ่งสิ่งเหลานี้อาจทําใหทานเสีย
ประโยชน เนืองจากทานอาจสูญเสียผลประโยชนอันมีคาที่จะไดรับจากบัญชีของทาน หรือ จากการเขารวมในโปรแกรมใดๆ หรืออาจมีคาใชจายสําหรับการปดบัญชี หรือ ทานอาจไมสามารถไดรับความ
คุมครองในระดับเดียวกับความคุมครองตามเงือนไขเดิมในอนาคตไดอีก
การแกไขเปลี่ยนแปลงคําแถลงวาดวยความเปนสวนตัวฉบับนี้
ไมว าในเวลาใดก็ตามและโดยไมตองบอกกลาว บลจ. ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนคําแถลงวาดวยความเปนสวนตัวฉบับนี้ เทาที่กฎหมาย
อนุญาต โดยเพียงแจงการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุง หรือการปรับเปลี่ยนดังกลาวแกทา นเทานั้น การแจงนั้นสามารถทําไดทางอีเมล หรือวิ ธีการสือสารทั่วไปวิธีอืนๆ
หากกฎหมายที่ใชบงั คับกําหนดไว เราอาจแจงใหทานทราบ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในประการสําคัญของคําแถลงวาดวยความเปนสวนตัวฉบับนี้ และหากจําเปน เราอาจขอความ
ยินยอมจากทานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น
ขอมูลเพิ่มเติม
หากทานมีคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาสว นใดๆ ในคําแถลงวาดวยความเปนสวนตัวฉบับนี้ หรือ ตองการขอ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติของบลจ. ในเรืองความเปนสวนตัวของขอมูล
กรุณาติดตอเราไดทันที (กรุณาดูหัวขอ “สิทธิของทานเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลและชองทางการติดตอ” ขางตน)
ความยินยอม
การที่ทานลงลายมือชือดานลางนี้ เปนการที่ทานรับทราบและตกลงให บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จํากัด มีการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูล รวมถึง
ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานได (รวมถึงขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหว หากมี และการโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปตางประเทศ) ตามคําแถลงวาดวยการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
ของบลจ. ขางตน
วันที่

วันที่

ลงชือ

ลงชือ
(

ผูถอื หนวยลงทุน/ผูมีอํานาจลงนาม

)

(

ผูใหความยินยอม
บิดา / มารดา / ผูแทนโดยชอบธรรม
(กรณีผถู อื หนวยลงทุนยังไมบรรลุนิติภาวะ)

หนา 4/5
PDPA Consent form version 30 April 2021

)

การใชขอมูลสวนบุคคลเพือวัตถุประสงคในการทําการตลาดทางตรง
เพือเปนการใหขอมูลแกทานเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการของเราบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จํากัด ( “บลจ.” “เรา” “พวกเรา” “ของเรา”) ประสงคจะใช
ขอมูลดังตอไปนี้ของทาน กลาวคือ ชือ นามสกุล อายุ เพศ ที่อยูอีเมล หมายเลขโทรศัพท (ซึ่งรวมถึงหมายเลขโทรศัพทมือถือ) และรหัสไปรษณีย ที่ทานไดใหไวแกเรา (“รายละเอียดขอมูล ติดตอ”)
เพือใชในการดําเนินการตอไปนี้
การสงเนื้อหาเกี่ยวกับการสงเสริมการขายและการสือสารการตลาดทางตรงเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการของเรา คําแนะนําและใหขอมูลในเรืองตางๆ ซึ่งรวมถึงหนังสือชี้ชวนโครงการ หนังสือ
ชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ การประชาสัมพันธผลิตภัณฑ การจัดโปรโมชั่นสงเสริมการขาย ขาวสารกองทุน ขอมูลขาวสารดานการลงทุน การวิเคราะหขอมูล การจัดอบรม/สัมมนา โปรแกรม
ใหรางวัล/ใหประโยชนสําหรับการเปนลูกคาที่มีความภักดีตอแบรนด/ใหสิทธิพิเศษ กิจกรรมการกุศล/กิจกรรมที่ไมหวังผลกําไร (“ขอมูลที่จะสงใหทานเพือทําการตลาด”) และ
การจัดการประกวด จับฉลาก งานอีเวนท และการแขงขัน ซึ่งทานเลือกที่จะเขารวม
ตามที่กฎหมายกําหนด เราจําตองไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจากทานเพือที่จะดําเนินการเหลานี้ได
เราประสงคจะแจงชือของทาน และใหรายละเอียดขอมูลติดตอของทาน แกบุคลากรและคูคาของ บลจ.เอไอเอ ที่เปนผูใหขอมูลที่จะสงใหทานเพือทําการตลาด และใหบริการคอลเซ็น
เตอร หรือใหบริการทางการตลาดใดๆ เพือที่บุคคลดังกลาวจะสามารถสงเนื้อหาเกี่ยวกับการสงเสริมการขาย และทําการตลาดทางตรง เกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการที่บุคคลดังกล าวตองการเสนอ
ใหแกทานได แตท้งั นี้เราจะไมสามารถดําเนินการดังกลาวไดหากทานไมไดใหความยินยอมเปนลายลักษณอกั ษร
หากทานไมตองการรับการสื อสารการตลาดทางตรงใดๆ ทานอาจขอเพิกถอนความยิน ยอมไมว าในเวลาใดก็ต าม โดยไมเสียคาใชจาย ไดดวยตนเองไดที่ สํานักงานใหญ บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จํากัด 181/19 เอไอเอ ทาวเวอร 2 ชั้น 11 ถนนสุรวงศ แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 02-3538822 หรือที่อีเมล aiaimt.customer@aia.com
ขาพเจารับทราบการใชขอมูลสวนบุคคลเพือวัตถุประสงคในการทําการตลาดทางตรงขางตนแลว ทั้งนี้ ขาพเจา
 ยินยอม
 ไมยินยอม
(โปรดเลือกเพียงขอใดขอหนึ่ง เทานั้น)
ใหใชขอ มูลสวนบุคคลของขาพเจาเพือวัตถุประสงคในการทําการตลาดทางตรง (รวมถึงขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหว หากมี และการโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปตางประเทศ) ตามคําแถลง
วาดวยการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของ บลจ. ขางตน และใหถือวาการแสดงเจตนาขางตนมีผลแทนที่การแสดงเจตนาที่ขาพเจาไดเคยใหไวกอนหนา (ถามี)
วันที่

วันที่

ลงชือ

ลงชือ
(

)

(

ผูถือหนวยลงทุน/ผูมีอํานาจลงนาม

)
ผูใหความยินยอม
บิดา / มารดา / ผูแทนโดยชอบธรรม
(กรณีผูถือหนวยลงทุนยังไมบรรลุนิติภาวะ)
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