นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด (“บริ ษัท”) ขอแนะนาให้ ท่านทาความเข้ าใจ
นโยบายส่วนบุคคล (privacy policy) นี ้ เนื่ องจากนโยบายนี อ้ ธิ บายถึง วิธี การที่บริ ษัทปฏิ บัติต่อข้ อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิ ดเผย รวมถึงสิทธิ ต่างๆ ของท่าน
เป็ นต้ น เพื่ อให้ ท่านได้ รับทราบถึง นโยบายในการคุ้ม ครองข้ อ มูล ส่วนบุค คลของบริ ษั ท บริ ษัท จึง ประกาศ
นโยบายส่วนบุคคล ดังต่อไปนี ้
1. นิยาม
“บริษัท”

หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด

“ท่ าน”

หมายถึง บุคคลธรรมดาซึง่ เป็ นเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล

“ข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ บุ ค คลซึ่ ง ท าให้ สามารถระบุ ตั ว บุ ค คลนั น้ ได้
ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น ชื่อ -นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพ ท์ หมายเลขบัต รประชาชน ข้ อ มูล ทางการเงิ น เป็ นต้ น
แต่ไม่รวมถึงข้ อมูลของผู้ถึงแก่กรรม
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลอย่ างจากัด
2.1. การจัดเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลจะกระทาโดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้ วิธีการที่ชอบด้ วย
กฎหมายและเป็ นธรรม โดยบริ ษัทจะเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้ อมูล ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่าง
จากัดเพียงเท่าที่จาเป็ นภายใต้ วตั ถุประสงค์ของบริษัทเท่านัน้ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
(ก) เพื่อการให้ บริการตามผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ท่านใช้ บริการอยูใ่ นปั จจุบนั
(ข) เพื่อการวิจัย วิเคราะห์ สาหรับ การปรับปรุ งแก้ ไขหรื อพัฒนา การให้ บริ การหรื อผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทที่มีอยูเ่ ดิม หรื อผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่อาจจะนาเสนอให้ กบั ท่านในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลให้ ท่าน
ได้ รับการบริ การที่ดียิ่งขึ ้น หรื อได้ รับผลิตภัณฑ์ที่ เหมาะสม และ/หรื อสามารถตอบสนองได้ ตรงตาม
ความต้ องการของท่าน
(ค) เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงของท่าน และ/หรื อของบริษัท

หน้ า 1 ของ 6

(ง) เพื่อการดาเนินการหรื อส่งเสริ ม กิจกรรมทางการตลาด และ/หรื อส่งเสริ มการขาย รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์การให้ บริการหรื อผลิตภัณฑ์ของบริษัท
(จ) เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และ/หรื อประเมินผล การให้ บริการหรื อผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจะดาเนินการให้ ท่าน รั บรู้ ให้ ความยินยอม เป็ นลายลักษณ์ อักษร ทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้ อความสัน้ (Short Message Service) หรื อช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามที่บริ ษัทพิจารณาเห็นว่า
เหมาะสม
2.2. บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนทาการเก็บรวบรวม เว้ นแต่
2.2.1 เป็ นการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
2.2.2 เพื่อป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรื อสุขภาพของบุคคล
2.2.3 เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาซึ่งท่านเป็ นคู่สญ
ั ญาหรื อเพื่อใช้ ในการดาเนินการ
ตามคาขอของท่านก่อนเข้ าทาสัญญานัน้
2.2.4 เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ในการดาเนินภารกิจเพื่ อประโยชน์สาธารณะของบริ ษัท
หรื อปฏิบตั หิ น้ าที่ในการใช้ อานาจรัฐที่ได้ มอบให้ แก่บริษัท
2.2.5 เป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้ วยกฎหมายของบริ ษัทหรื อของบุคคลหรื อนิติบคุ คลอื่น
ที่ ไ ม่ใ ช่ บ ริ ษั ท เว้ น แต่ป ระโยชน์ ดัง กล่า วมี ค วามส าคัญ น้ อ ยกว่ า สิ ท ธิ ขัน้ พื น้ ฐานในข้ อ มูล
ส่วนบุคคลของท่าน
2.3 เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทาเอกสารประวัติศาสตร์ หรื อจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์
สาธารณะ หรื อที่ เ กี่ ยวกับการศึกษาวิ จัยหรื อสถิ ติซึ่ง ได้ จัดให้ มี ม าตรการปกป้องที่ เ หมาะสม เพื่ อ
คุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพของท่าน ทังนี
้ ้ ตามที่กฎหมายกาหนดบริ ษัทจะไม่จดั เก็บข้ อมูลส่วนบุคคล
ของท่านซึง่ เกี่ยวกับเชื ้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิศาสนา หรื อปรัชญา
พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้ อมูลสุขภาพความพิการ ข้ อมูลสหภาพแรงงาน ข้ อมูล
พันธุกรรม ข้ อมูลชีวภาพ หรื อข้ อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อท่านในทานองเดียวกันตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนดโดยไม่ได้ รับความยินยอมโดยชัดแจ้ งจากท่าน เว้ นแต่
2.3.1 เพื่อป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชี วิตร่ างกายหรื อสุขภาพของบุคคลซึ่งท่านไม่สามารถให้
ความยินยอมได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม
หน้ า 2 ของ 6

2.3.2 เป็ นการดาเนินกิจกรรมโดยชอบด้ วยกฎหมายที่มีการคุ้มครองที่เหมาะสมของมูลนิธิสมาคม
หรื อองค์กรที่ไม่แสวงหากาไร ที่มีวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับการเมือง ศาสนา ปรัชญา หรื อสหภาพ
แรงงานให้ แก่ ส มาชิ ก ผู้ซึ่ง เคยเป็ นสมาชิ ก หรื อผู้ซึ่ง มี การติด ต่ออย่างสม่ า เสมอกับมูลนิ ธิ
สมาคม หรื อองค์กรที่ ไ ม่แสวงหากาไร ตามวัตถุประสงค์ดัง กล่าว โดยไม่ไ ด้ เปิ ดเผยข้ อมูล
ส่วนบุคคลนันออกไปภายนอกมู
้
ลนิธิสมาคม หรื อองค์กรที่ไม่แสวงหากาไรนัน้
2.3.3 เป็ นข้ อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะด้ วยความยินยอมโดยชัดแจ้ งของท่าน
2.3.4 เป็ นการจ าเป็ นเพื่ อ การก่ อ ตัง้ สิท ธิ เ รี ย กร้ องตามกฎหมายการปฏิ บัติต ามหรื อ การใช้ สิ ท ธิ
เรี ยกร้ องตามกฎหมาย หรื อการยกขึ ้นต่อสู้สิทธิเรี ยกร้ องตามกฎหมาย
2.3.5 เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรื อการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
2.3.6 เป็ นการจาเป็ นในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับ
2.3.6.1 เวชศาสตร์ ป้องกันหรื ออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทางานของ
ลูกจ้ าง การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ การให้ บริ การด้ านสุขภาพหรื อด้ านสังคม การ
รักษาทางการแพทย์ การจัดการด้ านสุขภาพ หรื อระบบและการให้ บริ การด้ านสังคม
สงเคราะห์ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่ใช่การปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อมูลส่วนบุคคลนันอยู
้ ่
ในความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ประกอบอาชี พ หรื อ วิ ช าชี พ หรื อ ผู้มี ห น้ า ที่ รั ก ษาข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลนันไว้
้ เป็ นความลับตามกฎหมาย ต้ องเป็ นการปฏิบตั ิตามสัญญาระหว่าง
ท่านกับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
2.3.6.2 ประโยชน์สาธารณะด้ านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันด้ านสุขภาพจากโรคติดต่อ
อัน ตราย หรื อ โรคระบาดที่ อ าจติด ต่อ หรื อ แพร่ เ ข้ า มาในราชอาณาจัก ร หรื อ การ
ควบคุมมาตรฐาน หรื อคุณภาพของยาเวชภัณฑ์ หรื อเครื่ องมือแพทย์ซึ่งได้ จัดให้ มี
มาตรการที่เหมาะสมและเจาะจง เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพของท่าน โดยเฉพาะ
การรักษาความลับของข้ อมูลส่วนบุคคลตามหน้ าที่หรื อตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
2.3.6.3 การคุ้ม ครองแรงงาน การประกัน สัง คม หลัก ประกัน สุข ภาพแห่ง ชาติ สวัส ดิก าร
เกี่ยวกับ การรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิตามกฎหมายการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
หรื อการคุ้มครองทางสังคมซึ่งการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลเป็ นสิ่งจาเป็ นในการ
ปฏิบตั ิตามสิทธิหรื อหน้ าที่ของผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลหรื อของท่าน โดยได้ จดั ให้ มี
มาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานและประโยชน์ของท่าน
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2.3.6.4 การศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรื อสถิติ หรื อประโยชน์สาธารณะอื่น
ทังนี
้ ้ ต้ องกระทาเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวเพียงเท่าที่จาเป็ นเท่านัน้ และได้ จดั
ให้ มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานและประโยชน์ของท่านตามที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด
2.3.6.5 ประโยชน์สาธารณะที่สาคัญ โดยได้ จดั ให้ มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขนั ้
พื ้นฐานและประโยชน์ของท่าน
3. คุณภาพของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้ รับมา เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ข้ อมูล
ทางการเงิน เป็ นต้ น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ และเป็ นข้ อมูลส่วนบุคคลที่มีความสมบูรณ์
และเป็ นปั จจุบนั จะถูกนาไปใช้ ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์การดาเนินงานของบริ ษัทเท่านัน้ และบริ ษัทจะ
ดาเนินมาตรการที่เหมาะสมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้ มีการนาข้ อมูล
ส่วนบุคคลไปใช้ โดยมิได้ รับอนุญาตจากท่านก่อน
4. วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย ข้ อมูลส่ วนบุคคล
4.1 บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการดาเนินงานของบริษัท ในการ
(ก) ให้ บริการตามผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ทา่ นใช้ บริการอยูใ่ นปั จจุบนั
(ข) วิจยั วิเคราะห์ สาหรับการปรับปรุงแก้ ไขหรื อพัฒนา การให้ บริ การหรื อผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทที่มีอยู่เดิม
หรื อผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทที่อาจจะนาเสนอให้ กับท่านในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลให้ ท่านได้ รับการบริ การที่ดี
ยิ่งขึ ้น หรื อได้ รับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม และ/หรื อสามารถตอบสนองได้ ตรงตามความต้ องการของท่าน
(ค) บริหารจัดการความเสี่ยงของท่าน และ/หรื อของบริษัท
(ง) ดาเนินการหรื อส่งเสริ ม กิจกรรมทางการตลาด และ/หรื อส่งเสริ มการขาย รวมถึงประชาสัมพันธ์ การ
ให้ บริการหรื อผลิตภัณฑ์ของบริษัท
(จ) ติดตาม ตรวจสอบ และ/หรื อประเมินผล การให้ บริการหรื อผลิตภัณฑ์ของบริษัท
(ฉ) เพื่อการปฏิบตั ติ ามกฎหมายอื่นๆ
4.2 หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคล บริ ษัทจะแจ้ งให้ ท่าน
ทราบ และขอความยินยอมจากท่านในภายหลัง
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5. ข้ อจากัดในการนาข้ อมูลส่ วนบุคคลไปใช้
5.1 บริ ษัทจะใช้ เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ตามความยินยอมของท่าน โดยจะต้ องเป็ นการใช้ หรื อ
เปิ ดเผย ตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ข้ อมูลของบริษัทเท่านัน้
5.2 บริษัทจะดูแลให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านของบริษัทมิให้ เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรื อทาให้ ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่ง
ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ หรื อต่อบุคคลภายนอก เว้ นแต่ได้ รับยกเว้ นตามที่
กาหนดไว้ ในข้ อ 2.2 และข้ อ 2.3
5.3 ในบางกรณี บริ ษัทอาจกาหนดให้ บุคคลหรื อนิติบุคคล ที่เป็ นผู้รับจ้ างของบริ ษัท เก็ บรักษาข้ อมูลส่วน
บุคคลและความปลอดภัยของข้ อมูลของท่าน โดยห้ ามบุคคลดังกล่าวนาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้
นอกเหนือจากที่บริษัทกาหนดให้ บคุ คลดังกล่าวดาเนินการ
6. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริ ษัท
จึงกาหนดให้ มีมาตรการในการรั กษาความมั่นคงปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและ
สอดคล้ องกับการรักษาความลับของข้ อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้ าถึง ทาลาย ใช้
แปลง แก้ ไข หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีสิทธิ หรื อโดยไม่ชอบด้ วยกฎหมาย โดยให้
เป็ นไปตามที่กาหนดในนโยบายเรื่ องการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยข้ อมูลสารสนเทศของบริ ษัท
7. การเปิ ดเผยเกี่ยวกับการดาเนินการ แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวกับข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษัทมีนโยบายปฏิบตั ิตามกฏหมาย ประกาศของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงบริ ษัทได้ ประกาศมาตรการคุ้มครองข้ อมูลผู้ใช้ บริ การบนหน้ าเว็บไซต์
ของบริษัทด้ วย
8. การมีส่วนร่ วมของเจ้ าของข้ อมูล
8.1 ท่านสามารถขอเข้ าถึง ขอรับสาเนาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริ ษัทกาหนด
หรื อขอให้ เปิ ดเผยถึงการได้ มาซึ่งข้ อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ ให้ ความยินยอม ทัง้ นี ้ บริ ษัทอาจปฏิเสธ
คาขอของท่านได้ ตามที่กฎหมายกาหนด หรื อตามคาสัง่ ของศาล
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8.2 ท่านมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้ อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการนาข้ อมูลไปใช้ ของบริ ษัท
อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทอาจปฏิเ สธสิทธิ ของท่านได้ ในกรณี ที่กฎหมายกาหนด หรื อในกรณี ที่ข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านถูกทาให้ ไม่ปรากฏชื่อหรื อสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตวั ท่านได้ อีก
8.3 หากท่านเห็นว่า ข้ อมูลส่วนบุคคลใดที่เกี่ยวกับตนของท่านไม่ถกู ต้ องตามที่เป็ นจริ ง ท่านสามารถแจ้ งให้
บริ ษัทแก้ ไข เปลี่ยนแปลง หรื อลบข้ อมูลส่วนบุคคล ทัง้ หมดหรื อแต่บางส่วนนัน้ ได้ ในการนี ้ บริ ษัทจะ
จัดทาบันทึกคาคัดค้ านการจัดเก็บ ความถูกต้ อง หรื อการกระทาใดๆ เกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้
เป็ นหลักฐานด้ วย ในกรณี ที่ท่านเสียชีวิต เมื่อมีคาสัง่ จากศาล บริ ษัทจะอนุญาตให้ ผ้ สู ืบสิทธิ และ/หรื อ
ทายาทโดยชอบธรรมของท่านมาแจ้ งความประสงค์ขอข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
9. ความรั บผิดชอบของบุคคลซึ่งทาหน้ าที่ควบคุมข้ อมูล
บริษัทมีระเบียบ คาสัง่ ให้ ผ้ คู วบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลปฏิบตั ิหน้ าที่ตาม ระเบียบ คาสัง่ ที่กาหนดไว้ เพื่อให้
การดาเนินงานตามแนวนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลเป็ นไปตามมาตรฐานของประกาศ
ฉบับนี ้ ผู้ควบคุมข้ อมูลมีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามนโยบายเรื่ องการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยข้ อมูลสารสนเทศ
ของบริษัท
10. ช่ องทางการติดต่ อ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
173/27-30, 32-33 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ ชัน้ 23เอ และ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ 02-786-2222 และ หมายเลขโทรสาร 02-786-2369
E-mail : thuobamdpocenter@UOBgroup.com
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ประสานงานคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล (DPO Contact Center)
_____________________________________________________________________________________
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