
 

หนา้ 1 ของ 10 
 

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั (“บรษิัท”) ขอแนะน าใหท้า่นท าความเขา้ใจ
นโยบายความเป็นส่วนตวั (privacy notice) นี ้เน่ืองจากบริษัทมีความตระหนกัถึงความส าคญัในการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ นโยบายนีอ้ธิบายถึงวิธีการท่ีบริษัทปฏิบตัิต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การ
เก็บรวบรวม การจดัเก็บรกัษา การใช ้การเปิดเผย รวมถึงสิทธิตา่งๆ ของทา่น เป็นตน้ เพ่ือใหท้า่นไดร้บัทราบถึง
ขอ้มลูดงักลา่ว บรษิัทจงึประกาศนโยบายความเป็นสว่นตวั ดงัตอ่ไปนี ้

1. นิยาม 

“บริษัท” หมายถึง บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

“ท่าน” หมายถึง บคุคลธรรมดาซึ่งเป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย 

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มลูท่ีเก่ียวกบับคุคลซึ่งท าใหส้ามารถระบตุวับคุคลนัน้ได ้ไมว่า่ทางตรง

หรือทางออ้ม ไดแ้ก่ 

o ขอ้มลูแสดงตวัตน (identity data): หมายถึง ขอ้มลูท่ีเก่ียวกบับคุคลธรรมดา ท่ีท าใหร้ะบตุวัตนของ

ท่านไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม เช่น ช่ือ นามสกลุ วนั/เดือน/ปีเกิด เพศ สญัชาติ ส  าเนาเอกสาร

ยืนยนัตวัตน ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาพาสปอรต์ สถานภาพการสมรส เป็นตน้  

o ขอ้มูลติดต่อลูกคา้ (contact data): เช่น ท่ีอยู่อาศยั สถานท่ีท างาน หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล ไอ

ดีไลน ์

o ขอ้มลูออ่นไหว (sensitive data): เชน่ ขอ้มลูเชือ้ชาต ิศาสนา ขอ้มลูเก่ียวกบัสขุภาพ ขอ้มลูชีวภาพ   

เช่น ขอ้มลูภาพจ าลองใบหนา้ ขอ้มลูจ าลองลายนิว้มือ ขอ้มลูจ าลองม่านตา ขอ้มลูอตัลกัษณเ์สียง 

เ พ่ือวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการท่ีขอสมัคร) ข้อมูลประวัติ

อาชญากรรมหรือการกระท าผิดในกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้มลูอ่ืนใดในท านองเดียวกนั เป็น

ตน้ 
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o ขอ้มลูรายละเอียดของผูร้บัผลประโยชน ์เชน่ ผูเ้ปิดบญัชีกองทนุรว่ม ผูถื้อบญัชีกองทนุรว่มและผูร้บั

ผลประโยชนใ์นผลิตภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิัทท่ีเป็นผูเ้ยาว ์

o ขอ้มูลทางการเงิน (financial and transaction data): เช่น หมายเลขบญัชี และ ขอ้มูลรายไดต้่อ

เดือน ขอ้มลูการช าระเงิน ขอ้มลูทางภาษี เป็นตน้ 

o ขอ้มูลการใชผ้ลิตภัณฑแ์ละบริการของบริษัท เช่น บริการธุรกรรมออนไลนเ์พ่ือการลงทุน การใช้

บรกิารตดับญัชีลงทนุโดยอตัโนมตั ิ 

o ขอ้มูลเก่ียวกับการใชผ้ลิตภัณฑแ์ละบริการท่ีท่านถืออยู่กับพันธมิตรทางการตลาดหรือบริษัทใน

เครือของบริษัท เช่น กรมธรรม์ประกัน เงินฝากธนาคาร เงินออม เงินลงทุน หรือบริการและ

ผลิตภณัฑท์างการเงิน 

o ขอ้มลูทางเทคนิคและการใชง้าน (technical and usage data): หมายเลข IP Address ขอ้มลูการ

เขา้สูร่ะบบขอ้มลูการคน้หา (website browsing) จากการใชข้อ้มลู Cookie ID ประเภทอปุกรณก์าร

ตัง้คา่ แพลตฟอรม์และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นการเขา้ถึงเว็บไซตข์องบรษิัท 

o ข้อมูลการตลาดและการส่ือสาร (marketing and communication data): การตัง้ค่าของท่านใน

การรบัขอ้มลูการตลาดจากบริษัท และบคุคลท่ีสาม (third party) รวมถึงขอ้มลูการติดตอ่กบับริษัท 

เช่น เทปบนัทึกกรณีท่ีลูกคา้เขา้มาติดต่อทาง contact center หรือผ่านทางช่องทางอีเมล social 

media อ่ืน ๆ เป็นตน้  

บริษัทจะรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเฉพาะส่วนท่ีจ าเป็นส าหรบัการจัดหาหรือน าเสนอผลิตภัณฑห์รือ

บริการท่ีท่านขอหรือใชบ้ริการ ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถใหข้อ้มูลส่วนบุคคลบางอย่างท่ีจ  าเป็น อาจจะส่งผล

กระทบต่อการใหบ้ริการของบริษัทแก่ท่าน หรือไม่ไดร้บัการปฏิบตัิตามสญัญาและอาจส่งผลกระทบต่อการ

ปฏิบตัติามกฎหมายใด ๆ ท่ีตอ้งปฏิบตัติาม ซึ่งอาจมีบทก าหนดโทษท่ีเก่ียวขอ้งตอ่การไมป่ฏิบตัติามกฎหมาย  

ขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีบริษัทท าการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย เป็นขอ้มลูท่ีไดร้บัจากท่านหรือจากแหลง่

อ่ืนท่ีมีความเช่ือถือได ้เช่น หน่วยงานราชการ บุคคลท่ีสามท่ีเก่ียวขอ้งกับท่าน (เช่น นายจา้ง ผูเ้ปิดบญัชีร่วม 

เป็นตน้) พนัธมิตรทางธุรกิจ บริษัทในเครือ เป็นตน้ โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแหล่งอ่ืนต่อเม่ือไดร้บั

ความยินยอมจากทา่นตามท่ีกฎหมายก าหนด เวน้แตจ่ะมีความจ าเป็นตามกรณีท่ีกฎหมายอนญุาต 
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นอกจากนีบ้ริษัทมีการรวบรวม ใช ้และ เปิดเผย ขอ้มลูโดยรวม (aggregated data) ซึ่งขอ้มลูโดยรวม

นัน้อาจไดม้าจากขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน อยา่งไรก็ตามขอ้มลูดงักล่าว เป็นขอ้มลูท่ีไมส่ามารถระบตุวัตนของ

บคุคลได ้ตวัอยา่งเชน่ บรษิัทอาจใชข้อ้มลูบางส่วนของท่านท่ีผา่นกระบวนการท าใหข้อ้มลูนัน้เป็นขอ้มลูนิรนาม 

(anonymization) เพ่ือท าขอ้มลูเชิงสถิตติา่ง ๆ บรษิัทตระหนกัดีวา่ขอ้มลูท่ีน ามาใชจ้ะตอ้งไมส่ามารถน ากลบัมา

ระบตุวัตนได ้

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจ ากัด 

3.1 บริษัทจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  เพ่ือประโยชนข์องท่านในการใชผ้ลิตภัณฑ์ 

และ/หรือบริการ ตลอดจนเพ่ือปฏิบตัิตามกฎหมายใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นใดตามท่ีระบุใน

นโยบายฉบบันี ้บรษิัทจะท าการประมวลผลขอ้มลูของทา่นภายใตฐ้านอนัชอบดว้ยกฎหมาย ดงัตอ่ไปนี ้

3.1.1 ฐานความยินยอม (Consent) ตามท่ีท่านไดใ้หค้วามยินยอมไวก้บับริษัท เพ่ือใหท้่านไดร้บัผลิตภัณฑ์

และ/หรือบรกิารท่ีดียิ่งขึน้และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทา่น ไดแ้ก่  

- เพ่ือขยายสิทธิประโยชนใ์หท้า่นมากขึน้ผา่นการน าเสนอผลิตภณัฑห์รือบรกิารประเภทเดียวกนั

กับท่ีท่านมีอยู่กับ  บลจ.และผลิตภัณฑ์หรือบริการอ่ืนของ  บลจ. ซึ่งอาจเหมาะสม  เป็น

ประโยชน ์หรือตรงตามความตอ้งการของท่าน รวมถึงการแจง้ ข่าวสาร สิทธิประโยชนต์่างๆ 

การเชิญชวนเขา้ร่วมงานกิจกรรม ขอ้มูลการตลาด และ/หรือโปรแกรมส่งเสริมการขายท่ีตรง

หรืออาจตรงตามความตอ้งการของทา่น  

- เพ่ือใชส้  าหรบัการวิเคราะห  ์วิจยั และ/หรือพฒันาผลิตภณัฑข์อง บลจ. รวมถึง บริษัทแม่ กลุ่ม

ธุรกิจทางการเงิน และ/หรือพนัธมิตรทางธุรกิจของ บลจ. ใหเ้หมาะสมกับความตอ้งการของ

ทา่น 

- เพ่ือการตดิตาม ตรวจสอบ และการประเมินผล การใหบ้รกิารหรือผลิตภณัทข์องบรษิัท 

ทัง้นี ้บรษิัทจะด าเนินการใหท้า่น รบัรู ้ใหค้วามยินยอม เป็นลายลกัษณอ์กัษรทางอิเล็กทรอนิกส ์ขอ้ความสัน้ 
(Short Message Service) หรือชอ่งทางใดชอ่งทางหนึ่งตามท่ีบรษิัทพิจารณาเห็นวา่เหมาะสม 

3.1.2 ฐานสญัญา (Contract) เพ่ือใชใ้นการประมวลผลขอ้มลูท่ีจ  าเป็นตอ่การใหบ้ริการตามสญัญา บริษัท

จะปฏิบตัติามกระบวนการภายในเพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคใ์นการปฏิบตัิตามสญัญา เพ่ือใหท้า่นสามารถใช้

ผลิตภณัฑแ์ละหรือบรกิารของบรษิัทในฐานะท่ีทา่นเป็นคูส่ญัญา 
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3.1.3 ฐานการปฏิบตัิตามกฎหมาย (Legal Obligation) เพ่ือประมวลผลขอ้มลูตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น 

การปฏิบตัิตามค าสั่งของผูมี้อ านาจตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจสถาบัน

การเงิน พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงินและการก่อการรา้ยและแพรข่ยายอาวธุท่ีมีอานภุาพท าลายลา้งสงู และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง     

3.1.4 บริษัทอาจจะมีการประมวลผลท่ีจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติหน้าท่ีในการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์

สาธารณะ หรือปฏิบตัหินา้ท่ีในการใชอ้  านาจรฐัตามท่ีรฐั (Public Task) ไดม้อบหมายใหแ้ก่บรษิัท 

3.1.5 ฐานประโยชนอ์ันชอบธรรม (Legitimate Interest) เพ่ือประโยชน ์เช่น การบริหารจัดการภายใน  

การบรหิารความเส่ียง การก ากบัตรวจสอบ การรกัษาความปลอดภยั การรกัษาความสมัพนัธก์บัลกูคา้  

3.2  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงคท่ี์เก่ียวกับการจัดท าเอกสารประวัติศาสตรห์รือจดหมายเหตุ เพ่ือประโยชน์

สาธารณะ หรือท่ีเก่ียวกับการศึกษาวิจยัหรือสถิติซึ่งไดจ้ดัใหมี้มาตรการปกป้องท่ีเหมาะสม เพ่ือคุม้ครองสิทธิ

และเสรีภาพของท่าน ทัง้นี ้ตามท่ีกฎหมายก าหนดบริษัทจะไม่จดัเก็บขอ้มูลอ่อนไหวของท่านซึ่งเก่ียวกับเชือ้

ชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลัทธิศาสนา หรือปรชัญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ

อาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพความพิการ ขอ้มลูสหภาพแรงงาน ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูชีวภาพ หรือขอ้มลูอ่ืนใด 

ซึ่งกระทบตอ่ทา่นในท านองเดียวกนัตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลประกาศก าหนดโดยไม่ไดร้บั

ความยินยอมโดยชดัแจง้จากทา่น เวน้แต ่

3.2.1 เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือสุขภาพของบุคคลซึ่งท่านไม่สามารถให้ความ
ยินยอมไดไ้มว่า่ดว้ยเหตใุดก็ตาม 

3.2.2 เป็นการด าเนินกิจกรรมโดยชอบดว้ยกฎหมายท่ีมีการคุม้ครองท่ีเหมาะสมของมูลนิธิสมาคม หรือ
องคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไร ท่ีมีวัตถุประสงคเ์ก่ียวกับการเมือง ศาสนา ปรชัญา หรือสหภาพแรงงานใหแ้ก่
สมาชิก ผูซ้ึ่งเคยเป็นสมาชิก หรือผูซ้ึ่งมีการติดตอ่อย่างสม ่าเสมอกบัมลูนิธิสมาคม หรือองคก์รท่ีไม่แสวงหา
ก าไรตามวตัถุประสงคด์งักล่าว โดยไม่ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ออกไปภายนอกมูลนิธิ สมาคม หรือ
องคก์รท่ีไมแ่สวงหาก าไรนัน้ 

3.2.3 เป็นขอ้มลูท่ีเปิดเผยตอ่สาธารณะดว้ยความยินยอมโดยชดัแจง้ของทา่น 

3.2.4 เป็นการจ าเป็นเพ่ือการก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมายการปฏิบตัิตามหรือการใชส้ิทธิเรียกรอ้งตาม
กฎหมาย หรือการยกขึน้ตอ่สูส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย 
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3.2.5 เพ่ือประโยชนแ์ก่การสอบสวนของพนกังานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 

3.2.6 เป็นการจ าเป็นในการปฏิบตัติามกฎหมายเพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบั 

3.2.6.1 เวชศาสตรป์้องกัน หรืออาชีวเวชศาสตร ์การประเมินความสามารถในการท างานของลูกจ้าง 
การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์  
การจดัการดา้นสขุภาพ หรือระบบและการใหบ้รกิารดา้นสงัคมสงเคราะห ์ทัง้นี ้ในกรณีท่ีไมใ่ชก่ารปฏิบตัิ
ตามกฎหมายและข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือ  
ผู้มีหน้าท่ีรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้เป็นความลับตามกฎหมาย ตอ้งเป็นการปฏิบัติตามสัญญา
ระหวา่งทา่นกบัผูป้ระกอบวิชาชีพทางการแพทย ์

    3.2.6.2    ประโยชนส์าธารณะดา้นการสาธารณสขุ เช่น การปอ้งกนัดา้นสขุภาพจากโรคติดตอ่อนัตราย 
หรือโรคระบาดท่ีอาจติดตอ่หรือแพรเ่ขา้มาในราชอาณาจกัร หรือการควบคมุมาตรฐาน หรือคณุภาพของ
ยาเวชภัณฑ ์หรือเครื่องมือแพทยซ์ึ่งไดจ้ดัใหมี้มาตรการท่ีเหมาะสมและเจาะจง เพ่ือคุม้ครองสิทธิและ
เสรีภาพของท่าน โดยเฉพาะการรกัษาความลบัของขอ้มลูส่วนบุคคลตามหนา้ท่ีหรือตามจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพ 
3.2.6.3   การคุม้ครองแรงงาน การประกันสงัคม หลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ สวสัดิการเก่ียวกับการ
รกัษาพยาบาลของผูมี้สิทธิตามกฎหมาย การคุม้ครองผูป้ระสบภัยจากรถ หรือการคุม้ครองทางสงัคม  
ซึ่งการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งจ  าเป็นในการปฏิบตัิตามสิทธิหรือหนา้ท่ีของผูค้วบคมุขอ้มูล
ส่วนบคุคลหรือของท่าน โดยไดจ้ดัใหมี้มาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือคุม้ครองสิทธิขัน้พืน้ฐานและประโยชน์
ของทา่น 
3.2.6.4   การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร ์ประวัติศาสตร ์หรือสถิติ หรือประโยชนส์าธารณะอ่ืน ทัง้นี ้  
ต้องกระท าเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงคด์ังกล่าวเพียงเท่าท่ีจ  าเป็นเท่านั้น และได้จัดให้มีมาตรการท่ี
เหมาะสมเพ่ือคุม้ครองสิทธิขัน้พืน้ฐานและประโยชนข์องท่านตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บคุคลประกาศก าหนด 
3.2.6.5     ประโยชนส์าธารณะท่ีส าคญั โดยไดจ้ดัใหมี้มาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือคุม้ครองสิทธิขัน้พืน้ฐาน
และประโยชนข์องทา่น 

4. วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล 

4.1 บรษิัทเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น เพ่ือการด าเนินงานของบรษิัท ในการ  

(ก) ใหบ้รกิารตามผลิตภณัฑข์องบรษิัทท่ีทา่นใชบ้รกิารอยูใ่นปัจจบุนั   
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(ข) วิจยั วิเคราะห ์ส าหรบัการปรบัปรุงแกไ้ขหรือพฒันา การใหบ้ริการหรือผลิตภณัฑข์องบริษัทท่ีมีอยู่เดิม 
หรือผลิตภัณฑข์องบริษัทท่ีอาจจะน าเสนอใหก้ับท่านในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลใหท้่านไดร้บัการบริการท่ีดี
ยิ่งขึน้ หรือไดร้บัผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสม และ/หรือสามารถตอบสนองไดต้รงตามความตอ้งการของทา่น  

(ค) บรหิารจดัการความเส่ียงของทา่น และ/หรือของบรษิัท  

(ง) ด  าเนินการหรือส่งเสริม กิจกรรมทางการตลาด และ/หรือส่ งเสริมการขาย รวมถึงประชาสัมพันธ์ 
การใหบ้รกิารหรือผลิตภณัฑข์องบรษิัท  

(จ) ตดิตาม ตรวจสอบ และ/หรือประเมินผล การใหบ้รกิารหรือผลิตภณัฑข์องบรษิัท  

(ฉ) เพ่ือการปฏิบตัติามกฎหมายอ่ืนๆ  

4.2 หากภายหลังมีการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจง้ใหท้่าน
ทราบ และขอความยินยอมจากทา่นในภายหลงั 

5.  ข้อจ ากัดในการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้และเผยแพร่ 

5.1 บริษัทจะใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ตามความยินยอมของท่านหรือภายใต้

หลกัเกณฑท่ี์กฎหมายอนญุาตใหเ้ปิดเผยได ้โดยจะตอ้งเป็นการใช ้และ/หรือเปิดเผย ตามวตัถปุระสงคข์องการ

เก็บรวบรวม จดัเก็บ ขอ้มลูของบรษิัทเทา่นัน้ 

 5.2 บริษัทจะดแูลใหผู้ป้ฏิบตัิงานของบริษัทมิใหเ้ก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือท าใหป้รากฏในลกัษณะอ่ืนใดซึ่ง

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ หรือต่อบุคคลภายนอก เวน้แต่ไดร้บัยกเวน้ตามท่ี

ก าหนดไวใ้นขอ้ 4.1 และขอ้ 4.2 

 5.3 ในบางกรณี บริษัทอาจก าหนดใหบ้คุคลหรือนิติบคุคล ท่ีเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินหรือพนัธมิตร
ของบริษัท ผู้ให้บริการภายนอก (Supplier/Outsourcer/Service Provider) และหน่วยงานก ากับดูแล เก็บ
รวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน ภายใตค้วามยินยอมของท่านหรือภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์
กฎหมายอนุญาตใหเ้ปิดเผยได้ โดยหา้มบุคคลดงักล่าวน าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใชน้อกเหนือจากท่ี
บรษิัทก าหนดใหบ้คุคลดงักล่าวด าเนินการ 

6.   การรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
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บริษัทตระหนักถึงความส าคญัของการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึง
ก าหนดใหมี้มาตรการในการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลอยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
การรกัษาความลบัของขอ้มลูสว่นบคุคลเพื่อปอ้งกนัการสญูหาย การเขา้ถึง ท าลาย ใช ้แปลง แกไ้ข หรือเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีสิทธิ หรือโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในนโยบาย
เรื่องการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัขอ้มลูสารสนเทศของบรษิัท 

7.  คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษัทไดร้บัมา เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขบตัรประชาชน ขอ้มูล
ทางการเงิน เป็นตน้ ซึ่งสามารถบ่งบอกตวับุคคลของท่านได ้และเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความสมบูรณแ์ละ
เป็นปัจจุบนั จะถูกน าไปใชใ้หเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารด าเนินงานของบริษัทเท่านัน้ และบริษัทจะด าเนิน
มาตรการท่ีเหมาะสมในการรกัษาความมั่นคงปลอดภยั ตลอดจนการปอ้งกนัมิใหมี้การน าขอ้มลูส่วนบคุคลไป
ใชโ้ดยมิไดร้บัอนญุาตจากทา่นก่อน 

 

8. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (Data Retention) 

บริษัทจะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวใ้นระยะเวลาเท่าท่ีจ  าเป็นในการบรรลุวัตถุประสงคท่ี์บริษัท

รวบรวมไว ้กรณีท่ีลกูคา้สิน้สดุความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัทแลว้ บรษิัทจะท าการเก็บรกัษาขอ้มลูของท่านไว้

ตามนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือการตรวจสอบจากหน่วยงานทางการท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ือ

วัตถุประสงคท์างกฎหมาย เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นก าหนดระยะเวลา 

อย่างนอ้ย 10 ปี และเม่ือสิน้สดุระยะเวลาในการเก็บรกัษาแลว้ บริษัทจะท าลายขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าวตาม

นโยบายของบรษิัทตอ่ไป 

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights) 

9.1 สิทธิในการขอถอนความยินยอม (Right to Withdraw) ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมท่ีท่านให้ไวก้ับ

บริษัทเม่ือใดก็ได ้และบริษัทจะหยุดประมวลผลขอ้มูลของท่านโดยเร็วท่ีสดุ ทัง้นีบ้ริษัทอาจประมวลผลขอ้มลู

ส่วนบคุคลของท่านตอ่ไปหากบริษัทมีฐานความชอบธรรมอ่ืนในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน เชน่ 

บรษิัทตอ้งปฏิบตัติามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการเก็บรกัษาขอ้มลูดงักลา่ว เป็นตน้ 

9.2 สิทธิในการขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล (Right to Access) ท่านมีสิทธิในการขอรบัส าเนาขอ้มลูส่วนบุคคล

ของทา่นจากบรษิัทและตรวจสอบวา่บรษิัทไดป้ระมวลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นตามกฎหมาย 
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9.3 สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้ง (Right to Correction) ทา่นมีสิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มลูส่วน

บคุคลใหถ้กูตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบรูณแ์ละไมก่่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

9.4 สิทธิในการขอลบขอ้มูลส่วนบุคคล (Right to Deletion) ท่านมีสิทธิรอ้งขอใหบ้ริษัทลบ ท าลาย หรือท าให้

ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไม่สามารถระบตุวัตนของทา่นไดใ้นกรณีท่ีไมมี่เหตผุลอนัสมควรใหบ้รษิัทประมวลผล

ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านตอ่ไป โดยท่านสามารถใชส้ิทธิในการขอใหบ้ริษัทลบขอ้มลูส่วนบุคคลนีค้วบคู่ไปกับ

สิทธิในการคดัคา้น อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นตอ่ไปหากว่าบริษัทมีฐาน

ทางกฎหมายท่ีอนญุาตใหบ้รษิัทประมวลผลตอ่ไปได ้

9.5 สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล (Right to Object) ท่านมีสิทธิคดัคา้นการประมวลผล

ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านท่ีบริษัทประมวลผลภายใตฐ้านผลประโยชนอ์นัชอบธรรมของบริษัท นอกจากนีท้่าน

ยงัมีสิทธิคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน หากบรษิัทประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเพ่ือ

วตัถปุระสงคท์างการตลาด และเก่ียวกบัการรวบรวมขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน ์(Profiling) (การประมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมตัิเพ่ือช่วยใหบ้ริษัทประเมินเก่ียวกับท่าน เช่น ความชอบและความสนใจของ

ทา่นท่ีเก่ียวกบัการตลาดแบบตรง) เวน้แตใ่นกรณีตอ่ไปนี ้

 มีความจ าเป็นเพ่ือการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชนส์าธารณะของบริษัท  และกรณีท่ีเป็นขอ้มูลท่ีเก็บ

รวบรวมไดด้ว้ยเหตจุ  าเป็นเพ่ือการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชนส์าธารณะ เช่น งานวิจยัทางวิทยาศาสตร ์

ประวตัศิาสตร ์หรือสถิติ 

 เหตจุ  าเป็นเพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย หรือ เป็นไปเพ่ือก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การ

ปฏิบตัติาม หรือ การใชส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือ การยกขึน้ตอ่สูส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย 

9.6 สิทธิในการหา้มมิใหป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (Right to Suspense) ท่านมีสิทธิขอใหบ้ริษัทระงับการ

ประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของทา่นชั่วคราว เชน่ เม่ือทา่นตอ้งการใหบ้ริษัทแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านให้

ถูกตอ้ง หรือเม่ือท่านรอ้งขอใหบ้ริษัทพิสูจนเ์หตุผลในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนี้ 

ทา่นยงัสามารถใชส้ิทธ์ินีเ้ม่ือเขา้เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

 เม่ือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลห้ามมิให้ประมวลข้อมูลของตนและเหตุผลนั้นมีความจ าเป็นมากกว่า

ผลประโยชนอ์นัชอบธรรมของบรษิัท 
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 การประมวลผลไม่จ  าเป็นอีกตอ่ไป แตก่ารเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลยงัคงมีความจ าเป็นเพ่ือการใชส้ิทธิ

เรียกรอ้งทางกฎหมาย 

9.7 สิทธิในการโอนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคล (Right to Portability) ท่านสามารถขอใหบ้ริษัทส่งหรือโอนขอ้มูลไป

ยงัผูค้วบคมุขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน เม่ือสามารถท าไดด้ว้ยวิธีการอัตโนมัติ หรือขอรบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษัท  

ส่งหรือโอนขอ้มูลไปยงัผูค้วบคมุขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนโดยตรง เวน้แต่ไม่สามารถด าเนินการได้เพราะเหตุทาง

เทคนิค 

นอกจากนี ้ทา่นสามารถรอ้งเรียน (Right to Lodge a Complaint) โดยทา่นมีสิทธิในการรอ้งเรียนตอ่หนว่ยงาน

ของรัฐท่ีเ ก่ียวข้องในกรณีท่ีบริษัท ลูกจ้างหรือผู้ร ับจ้างของบริษัท ท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

ทัง้นี ้ทา่นมีความรบัผิดชอบท่ีจะท าใหบ้ริษัทมั่นใจไดว้า่ ขอ้มลูของทา่นท่ีใหก้บับรษิัทนัน้ถกูตอ้ง ครบถว้น ไมท่  า

ใหเ้กิดความเขา้ใจผิดและเป็นปัจจบุนัเสมอ 

10. การยกเลิกการรับข้อมูลการตลาด (Opting Out) 

ท่านสามารถปฏิเสธไม่รบัข่าวสารจากบริษัทได้ โดยส่งอีเมลมาท่ี thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

หรือ โทรติดต่อเข้ามายังหมายเลข +66 (0)2786-2222 ในกรณีท่ีท่านเลือกท่ีจะปฏิเสธไม่รับข่าวสารทาง

การตลาด การยกเลิก/ปฏิเสธนีจ้ะไม่มีผลกระทบต่อการใหบ้ริการของบริษัทท่ีมีต่อท่าน  หรือธุรกรรมอ่ืนใดท่ี

ทา่นมีกบับรษิัท 

11. คุกกี ้(Cookies)  

เว็บไซตข์องบริษัทมีระบบจัดเก็บคุกกี้ เพ่ือปรบัปรุงเว็บไซตท่ี์ใหบ้ริการ และสรา้งขอ้มูลประวัติการเย่ียมชม

เว็บไซตข์องบริษัท โดยไม่มีการเขา้ถึงฐานขอ้มูลในเครื่องของท่าน เว็บไซตข์องบริษัทใชค้กุกีเ้พ่ือจ าแนกท่าน

ออกจากผูใ้ชง้านรายอ่ืน ๆ ซึ่งจะช่วยใหบ้ริษัท สามารถมอบประสบการณท่ี์ดีในการใชง้านเว็บไซตใ์หท้่านได้ 

และช่วยใหบ้ริษัทสามารถปรบัปรุงเว็บไซตไ์ดอี้กดว้ย หากท่านตอ้งการทราบวิธีการจดัการฟังกช์ั่นคกุกี ้ โปรดดู

ประกาศความเป็นสว่นตวัในการใชง้านคกุกี ้
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12. การเปิดเผยเกี่ยวกับการด าเนินการ แนวปฏิบัต ิและนโยบายทีเ่กี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทมีนโยบายปฏิบตัิตามกฏหมาย ประกาศของส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และ

กฏหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงบริษัทไดป้ระกาศมาตรการคุม้ครองขอ้มลูผูใ้ชบ้ริการบนหนา้เว็บไซตข์องบรษิัท

ดว้ย 

13. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งท าหน้าทีค่วบคุมข้อมูล 

บริษัทมีระเบียบ ค าสั่ง ใหผู้ค้วบคมุขอ้มูลส่วนบุคคลปฏิบตัิหนา้ท่ีตาม ระเบียบ ค าสั่ง ท่ีก าหนดไว ้เพ่ือใหก้าร
ด าเนินงานตามแนวนโยบายเก่ียวกับการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นไปตามมาตรฐานของประกาศฉบบันี ้  
ผูค้วบคมุขอ้มลูมีหนา้ท่ีปฏิบตัติามนโยบายเรื่องการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัขอ้มลูสารสนเทศของบรษิัท 

14 ช่องทางการตดิต่อ 

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

E-mail : thuobamdpocenter@UOBgroup.com 

หนว่ยงานผูร้บัผิดชอบ : ศนูยป์ระสานงานคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (DPO Contact Center)  


