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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษัท”) ขอแนะน าให้ท่านท าความเข้าใจ
นโยบายส่วนบุคคล (privacy policy) นี ้เน่ืองจากนโยบายนีอ้ธิบายถึงวิธีการท่ีบริษัทปฏิบัติต่อข้อมูล 
ส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่างๆ ของท่าน  
เป็นต้น เพ่ือให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทจึงประกาศ
นโยบายสว่นบคุคล ดงัตอ่ไปนี ้

1. นิยาม 

“บริษัท” หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

“ท่าน” หมายถึง บคุคลธรรมดาซึง่เป็นเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูล เ ก่ียวกับบุคคลซึ่ งท าใ ห้สามารถระบุตัวบุคคลนัน้ ไ ด้ 
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ช่ือ-นามสกุล อาย ุท่ีอยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น  
แตไ่มร่วมถึงข้อมลูของผู้ถึงแก่กรรม 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจ ากัด 

2.1. การจดัเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระท าโดยมี วตัถปุระสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการท่ีชอบด้วย
กฎหมายและเป็นธรรม โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมและจดัเก็บข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่าง
จ ากดัเพียงเทา่ท่ีจ าเป็นภายใต้วตัถปุระสงค์ของบริษัทเทา่นัน้ ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง  

(ก) เพ่ือการให้บริการตามผลิตภณัฑ์ของบริษัทท่ีท่านใช้บริการอยูใ่นปัจจบุนั   

(ข) เพ่ือการวิจัย วิเคราะห์ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนา การให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทท่ีมีอยูเ่ดมิ หรือผลิตภณัฑ์ของบริษัทท่ีอาจจะน าเสนอให้กบัท่านในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลให้ท่าน
ได้รับการบริการท่ีดียิ่งขึน้ หรือได้รับผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสม และ/หรือสามารถตอบสนองได้ตรงตาม
ความต้องการของทา่น  

(ค) เพ่ือการบริหารจดัการความเส่ียงของทา่น และ/หรือของบริษัท  
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(ง) เพ่ือการด าเนินการหรือส่งเสริม กิจกรรมทางการตลาด และ/หรือส่งเสริมการขาย รวมถึงการ
ประชาสมัพนัธ์การให้บริการหรือผลิตภณัฑ์ของบริษัท  

(จ) เพ่ือการตดิตาม ตรวจสอบ และ/หรือประเมินผล การให้บริการหรือผลิตภณัฑ์ของบริษัท  

ทัง้นี ้บริษัทจะด าเนินการให้ท่าน รับรู้ ให้ความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษร ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อความสัน้ (Short Message Service) หรือช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามท่ีบริษัทพิจารณาเห็นว่า
เหมาะสม 

2.2. บริษัทจะขอความยินยอมจากทา่นก่อนท าการเก็บรวบรวม เว้นแต ่

2.2.1 เป็นการปฏิบตัติามกฎหมาย 

2.2.2 เพ่ือป้องกนัหรือระงบัอนัตรายตอ่ชีวิตร่างกายหรือสขุภาพของบคุคล 

2.2.3 เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบตัิตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สญัญาหรือเพ่ือใช้ในการด าเนินการ

ตามค าขอของทา่นก่อนเข้าท าสญัญานัน้ 

2.2.4 เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบตัิหน้าท่ีในการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของบริษัท

หรือปฏิบตัหิน้าท่ีในการใช้อ านาจรัฐท่ีได้มอบให้แก่บริษัท 

2.2.5 เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบคุคลหรือนิติบคุคลอ่ืน

ท่ีไม่ใช่บริษัท เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความส าคัญน้อยกว่าสิทธิขัน้พืน้ฐานในข้อมูล  

สว่นบคุคลของทา่น 

2.3 เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีเก่ียวกับการจดัท าเอกสารประวตัิศาสตร์หรือจดหมายเหต ุเพ่ือประโยชน์

สาธารณะ หรือท่ีเก่ียวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องท่ีเหมาะสม เพ่ือ

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน ทัง้นี ้ตามท่ีกฎหมายก าหนดบริษัทจะไม่จดัเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ของทา่นซึง่เก่ียวกบัเชือ้ชาต ิเผา่พนัธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลทัธิศาสนา หรือปรัชญา 

พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูล

พนัธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอ่ืนใด ซึ่งกระทบต่อท่านในท านองเดียวกันตามท่ีคณะกรรมการ

ประกาศก าหนดโดยไมไ่ด้รับความยินยอมโดยชดัแจ้งจากทา่น เว้นแต่ 

2.3.1 เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือสุขภาพของบุคคลซึ่งท่านไม่สามารถให้
ความยินยอมได้ไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม 
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2.3.2 เป็นการด าเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีมีการคุ้มครองท่ีเหมาะสมของมูลนิธิสมาคม 
หรือองค์กรท่ีไม่แสวงหาก าไร ท่ีมีวตัถปุระสงค์เก่ียวกบัการเมือง ศาสนา ปรัชญา หรือสหภาพ
แรงงานให้แก่สมาชิก ผู้ ซึ่งเคยเป็นสมาชิก หรือผู้ ซึ่งมีการติดต่ออย่างสม ่าเสมอกับมูลนิธิ
สมาคม หรือองค์กรท่ีไม่แสวงหาก าไร ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยไม่ได้เปิดเผยข้อมูล 
สว่นบคุคลนัน้ออกไปภายนอกมลูนิธิสมาคม หรือองค์กรท่ีไมแ่สวงหาก าไรนัน้ 

2.3.3 เป็นข้อมลูท่ีเปิดเผยตอ่สาธารณะด้วยความยินยอมโดยชดัแจ้งของทา่น 

2.3.4 เป็นการจ าเป็นเพ่ือการก่อตัง้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ตอ่สู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

2.3.5 เพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวนของพนกังานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 

2.3.6 เป็นการจ าเป็นในการปฏิบตัติามกฎหมายเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์เก่ียวกบั 

2.3.6.1 เวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์การประเมินความสามารถในการท างานของ
ลกูจ้าง การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ การให้บริการด้านสขุภาพหรือด้านสงัคม การ
รักษาทางการแพทย์ การจดัการด้านสุขภาพ หรือระบบและการให้บริการด้านสงัคม
สงเคราะห์ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีไม่ใช่การปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อมูลส่วนบุคคลนัน้อยู่
ในความรับผิดชอบของผู้ ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือผู้ มีหน้าท่ีรักษาข้อมูล  
ส่วนบคุคลนัน้ไว้เป็นความลบัตามกฎหมาย ต้องเป็นการปฏิบตัิตามสญัญาระหว่าง
ทา่นกบัผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ 

2.3.6.2 ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสขุ เช่น การป้องกนัด้านสขุภาพจากโรคติดต่อ
อันตราย หรือโรคระบาดท่ีอาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร หรือการ
ควบคุมมาตรฐาน หรือคุณภาพของยาเวชภัณฑ์ หรือเคร่ืองมือแพทย์ซึ่งได้จัดให้มี
มาตรการท่ีเหมาะสมและเจาะจง เพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน โดยเฉพาะ
การรักษาความลบัของข้อมลูสว่นบคุคลตามหน้าท่ีหรือตามจริยธรรมแหง่วิชาชีพ 

2.3.6.3 การคุ้ มครองแรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการ
เก่ียวกบั การรักษาพยาบาลของผู้ มีสิทธิตามกฎหมายการคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ
หรือการคุ้มครองทางสงัคมซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลเป็นสิ่งจ าเป็นในการ
ปฏิบตัิตามสิทธิหรือหน้าท่ีของผู้ควบคมุข้อมลูส่วนบคุคลหรือของท่าน โดยได้จดัให้มี
มาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือคุ้มครองสิทธิขัน้พืน้ฐานและประโยชน์ของทา่น 
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2.3.6.4 การศกึษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอ่ืน  
ทัง้นี ้ต้องกระท าเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงักลา่วเพียงเท่าท่ีจ าเป็นเท่านัน้ และได้จดั
ให้มีมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือคุ้มครองสิทธิขัน้พืน้ฐานและประโยชน์ของท่านตามท่ี
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

2.3.6.5 ประโยชน์สาธารณะท่ีส าคญั โดยได้จดัให้มีมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือคุ้มครองสิทธิขัน้
พืน้ฐานและประโยชน์ของทา่น 

3. คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นท่ีบริษัทได้รับมา เชน่ ช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลขบตัรประชาชน ข้อมลู
ทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตวับุคคลของท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความสมบูรณ์
และเป็นปัจจบุนั จะถกูน าไปใช้ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์การด าเนินงานของบริษัทเท่านัน้ และบริษัทจะ
ด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการน าข้อมูล
สว่นบคุคลไปใช้โดยมิได้รับอนญุาตจากทา่นก่อน 

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล 

4.1 บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น เพ่ือการด าเนินงานของบริษัท ในการ  

(ก) ให้บริการตามผลิตภณัฑ์ของบริษัทท่ีทา่นใช้บริการอยูใ่นปัจจบุนั   

(ข) วิจยั วิเคราะห์ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขหรือพฒันา การให้บริการหรือผลิตภณัฑ์ของบริษัทท่ีมีอยู่เดิม 
หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทท่ีอาจจะน าเสนอให้กับท่านในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านได้รับการบริการท่ีดี
ยิ่งขึน้ หรือได้รับผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสม และ/หรือสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของทา่น  

(ค) บริหารจดัการความเส่ียงของทา่น และ/หรือของบริษัท  

(ง) ด าเนินการหรือส่งเสริม กิจกรรมทางการตลาด และ/หรือส่งเสริมการขาย รวมถึงประชาสมัพันธ์การ
ให้บริการหรือผลิตภณัฑ์ของบริษัท  

(จ) ตดิตาม ตรวจสอบ และ/หรือประเมินผล การให้บริการหรือผลิตภณัฑ์ของบริษัท  

(ฉ) เพ่ือการปฏิบตัติามกฎหมายอ่ืนๆ  

4.2 หากภายหลังมีการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งให้ท่าน
ทราบ และขอความยินยอมจากทา่นในภายหลงั 
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5. ข้อจ ากัดในการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ 

5.1 บริษัทจะใช้ เปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่านได้ ตามความยินยอมของท่าน โดยจะต้องเป็นการใช้  หรือ
เปิดเผย ตามวตัถปุระสงค์ของการเก็บรวบรวม จดัเก็บ ข้อมลูของบริษัทเทา่นัน้ 

5.2 บริษัทจะดแูลให้ผู้ปฏิบตังิานของบริษัทมิให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือท าให้ปรากฏในลกัษณะอ่ืนใดซึ่ง
ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นนอกเหนือไปจากวตัถปุระสงค์ หรือตอ่บคุคลภายนอก เว้นแตไ่ด้รับยกเว้นตามท่ี
ก าหนดไว้ในข้อ 2.2 และข้อ 2.3 

5.3 ในบางกรณีบริษัทอาจก าหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคล ท่ีเป็นผู้ รับจ้างของบริษัท เก็บรักษาข้อมูลส่วน
บคุคลและความปลอดภยัของข้อมูลของท่าน โดยห้ามบคุคลดงักล่าวน าข้อมลูส่วนบคุคลของท่านไปใช้
นอกเหนือจากท่ีบริษัทก าหนดให้บคุคลดงักลา่วด าเนินการ 

6. การรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน บริษัท
จึงก าหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ท าลาย ใช้ 
แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีสิทธิ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในนโยบายเร่ืองการรักษาความมัน่คงปลอดภยัข้อมลูสารสนเทศของบริษัท 

7. การเปิดเผยเก่ียวกับการด าเนินการ แนวปฏิบัต ิและนโยบายท่ีเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทมีนโยบายปฏิบตัิตามกฏหมาย ประกาศของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
และกฏหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงบริษัทได้ประกาศมาตรการคุ้มครองข้อมลูผู้ ใช้บริการบนหน้าเว็บไซต์
ของบริษัทด้วย  

8. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล 

8.1 ทา่นสามารถขอเข้าถึง ขอรับส าเนาข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีบริษัทก าหนด 
หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลท่ีท่านไม่ได้ให้ความยินยอม ทัง้นี ้บริษัทอาจปฏิเสธ  
ค าขอของทา่นได้ตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือตามค าสัง่ของศาล 
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8.2 ทา่นมีสิทธิตรวจดคูวามมีอยู ่ลกัษณะของข้อมลูสว่นบคุคล วตัถปุระสงค์ของการน าข้อมลูไปใช้ของบริษัท 
อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของท่านได้ในกรณีท่ีกฎหมายก าหนด หรือในกรณีท่ีข้อมูลส่วน
บคุคลของทา่นถกูท าให้ไมป่รากฏช่ือหรือสิ่งบอกลกัษณะอนัสามารถระบตุวัทา่นได้อีก 

8.3 หากท่านเห็นว่า ข้อมูลส่วนบคุคลใดท่ีเก่ียวกับตนของท่านไม่ถกูต้องตามท่ีเป็นจริง ท่านสามารถแจ้งให้
บริษัทแก้ไข เปล่ียนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้หมดหรือแต่บางส่วนนัน้ได้ ในการนี ้บริษัทจะ
จดัท าบนัทกึค าคดัค้านการจดัเก็บ ความถกูต้อง หรือการกระท าใดๆ เก่ียวกบัข้อมลูส่วนบคุคลของท่านไว้
เป็นหลกัฐานด้วย ในกรณีท่ีท่านเสียชีวิต เม่ือมีค าสัง่จากศาล บริษัทจะอนุญาตให้ผู้ สืบสิทธิ และ/หรือ
ทายาทโดยชอบธรรมของทา่นมาแจ้งความประสงค์ขอข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นได้ 

9. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งท าหน้าท่ีควบคุมข้อมูล 

บริษัทมีระเบียบ ค าสัง่ ให้ผู้ควบคมุข้อมลูส่วนบคุคลปฏิบตัิหน้าท่ีตาม ระเบียบ ค าสัง่ ท่ีก าหนดไว้ เพ่ือให้
การด าเนินงานตามแนวนโยบายเก่ียวกบัการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลเป็นไปตามมาตรฐานของประกาศ
ฉบบันี ้ผู้ควบคมุข้อมลูมีหน้าท่ีปฏิบตัิตามนโยบายเร่ืองการรักษาความมัน่คงปลอดภัยข้อมลูสารสนเทศ
ของบริษัท 

10. ช่องทางการตดิต่อ  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั  
173/27-30, 32-33 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ ชัน้ 23เอ และ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 
หมายเลขโทรศพัท์ 02-786-2222 และ หมายเลขโทรสาร 02-786-2369 

E-mail : thuobamdpocenter@UOBgroup.com 

หนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ : ศนูย์ประสานงานคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล (DPO Contact Center)  
 _____________________________________________________________________________________ 

 


