ประกาศนโยบายความเป็ นส่วนตัว
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด (“บริษัท”) ขอแนะนาให้ทา่ นทาความเข้าใจ
นโยบายความเป็ นส่วนตัว (privacy notice) นี ้ เนื่องจากบริษัทมีความตระหนักถึงความสาคัญในการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า นโยบายนีอ้ ธิบายถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบตั ิต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การ
เก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิ ดเผย รวมถึงสิทธิตา่ งๆ ของท่าน เป็ นต้น เพื่อให้ทา่ นได้รบั ทราบถึง
ข้อมูลดังกล่าว บริษัทจึงประกาศนโยบายความเป็ นส่วนตัว ดังต่อไปนี ้
1. นิยาม
“บริษัท”

หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด

“ท่าน”

หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ ไม่วา่ ทางตรง
หรือทางอ้อม ได้แก่
o ข้อมูลแสดงตัวตน (identity data): หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ที่ทาให้ระบุตวั ตนของ
ท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล วัน /เดือน/ปี เกิด เพศ สัญชาติ สาเนาเอกสาร
ยืนยันตัวตน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาพาสปอร์ต สถานภาพการสมรส เป็ นต้น
o ข้อมูลติดต่อลูกค้า (contact data): เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทางาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอ
ดีไลน์
o ข้อมูลอ่อนไหว (sensitive data): เช่น ข้อมูลเชือ้ ชาติ ศาสนา ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ข้อมูลชีวภาพ
เช่น ข้อมูลภาพจาลองใบหน้า ข้อมูลจาลองลายนิว้ มือ ข้อมูลจาลองม่านตา ข้อมูลอัตลักษณ์เสียง
เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ใ นการพิ สู จ น์แ ละยื น ยั น ตัว ตนของผู้ใ ช้บ ริ ก ารที่ ข อสมั ค ร) ข้อ มู ล ประวัติ
อาชญากรรมหรือการกระทาผิดในกฏหมายที่เกี่ยวข้อ ง รวมถึงข้อมูลอื่นใดในทานองเดียวกัน เป็ น
ต้น

หน้า 1 ของ 10

o ข้อมูลรายละเอียดของผูร้ บั ผลประโยชน์ เช่น ผูเ้ ปิ ดบัญชีกองทุนร่วม ผูถ้ ือบัญชีกองทุนร่วมและผูร้ บั
ผลประโยชน์ในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทที่เป็ นผูเ้ ยาว์
o ข้อมูลทางการเงิ น (financial and transaction data): เช่น หมายเลขบัญชี และ ข้อมูลรายได้ต่อ
เดือน ข้อมูลการชาระเงิน ข้อมูลทางภาษี เป็ นต้น
o ข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท เช่น บริการธุรกรรมออนไลน์เพื่อการลงทุน การใช้
บริการตัดบัญชีลงทุนโดยอัตโนมัติ
o ข้อมูลเกี่ ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านถื ออยู่กับพันธมิตรทางการตลาดหรือบริษัทใน
เครื อ ของบริษั ท เช่น กรมธรรม์ป ระกัน เงิ น ฝากธนาคาร เงิ น ออม เงิ น ลงทุน หรื อ บริก ารและ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
o ข้อมูลทางเทคนิคและการใช้งาน (technical and usage data): หมายเลข IP Address ข้อมูลการ
เข้าสูร่ ะบบข้อมูลการค้นหา (website browsing) จากการใช้ขอ้ มูล Cookie ID ประเภทอุปกรณ์การ
ตัง้ ค่า แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัท
o ข้อมูล การตลาดและการสื่ อสาร (marketing and communication data): การตัง้ ค่าของท่านใน
การรับข้อมูลการตลาดจากบริษัท และบุคคลที่สาม (third party) รวมถึงข้อมูลการติดต่อกับบริษัท
เช่น เทปบันทึกกรณี ท่ีลูกค้าเข้ามาติดต่อทาง contact center หรือผ่านทางช่องทางอีเมล social
media อื่น ๆ เป็ นต้น
บริษัทจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะส่วนที่จาเป็ นสาหรับการจัดหาหรือนาเสนอผลิตภัณฑ์หรือ
บริการที่ท่านขอหรือใช้บริการ ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลบางอย่างที่จาเป็ น อาจจะส่งผล
กระทบต่อการให้บริการของบริษัทแก่ท่าน หรือไม่ได้รบั การปฏิบตั ิตามสัญญาและอาจส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายใด ๆ ที่ตอ้ งปฏิบตั ติ าม ซึ่งอาจมีบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้องต่อการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัททาการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย เป็ นข้อมูลที่ได้รบั จากท่านหรือจากแหล่ง
อื่นที่มีความเชื่อถือได้ เช่น หน่วยงานราชการ บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับท่าน (เช่น นายจ้าง ผูเ้ ปิ ดบัญชีร่วม
เป็ นต้น) พันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทในเครือ เป็ นต้น โดยบริ ษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นต่อเมื่อได้รบั
ความยินยอมจากท่านตามที่กฎหมายกาหนด เว้นแต่จะมีความจาเป็ นตามกรณีท่ีกฎหมายอนุญาต
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นอกจากนีบ้ ริษัทมีการรวบรวม ใช้ และ เปิ ดเผย ข้อมูลโดยรวม (aggregated data) ซึ่งข้อมูลโดยรวม
นัน้ อาจได้มาจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าว เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั ตนของ
บุคคลได้ ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจใช้ขอ้ มูลบางส่วนของท่านที่ผา่ นกระบวนการทาให้ขอ้ มูลนัน้ เป็ นข้อมูลนิรนาม
(anonymization) เพื่อทาข้อมูลเชิงสถิตติ า่ ง ๆ บริษัทตระหนักดีวา่ ข้อมูลที่นามาใช้จะต้องไม่สามารถนากลับมา
ระบุตวั ตนได้
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจากัด
3.1 บริษัทจะดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ของท่านในการใช้ผลิ ตภัณฑ์
และ/หรือบริการ ตลอดจนเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนใดตามที่ระบุใน
นโยบายฉบับนี ้ บริษัทจะทาการประมวลผลข้อมูลของท่านภายใต้ฐานอันชอบด้วยกฎหมาย ดังต่อไปนี ้
3.1.1 ฐานความยินยอม (Consent) ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กบั บริษัท เพื่อให้ท่านได้รบั ผลิตภัณฑ์
และ/หรือบริการที่ดีย่งิ ขึน้ และสอดคล้องกับความต้องการของท่าน ได้แก่
- เพื่อขยายสิทธิประโยชน์ให้ทา่ นมากขึน้ ผ่านการนาเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการประเภทเดียวกัน
กับ ที่ ท่ า นมี อ ยู่กับ บลจ.และผลิ ต ภัณ ฑ์ห รื อ บริ ก ารอื่ น ของ บลจ. ซึ่ ง อาจเหมาะสม เป็ น
ประโยชน์ หรือตรงตามความต้องการของท่าน รวมถึงการแจ้ง ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ต่างๆ
การเชิญชวนเข้าร่วมงานกิจกรรม ข้อมูลการตลาด และ/หรือโปรแกรมส่งเสริมการขายที่ตรง
หรืออาจตรงตามความต้องการของท่าน
- เพื่อใช้สาหรับการวิเคราะห์ วิจยั และ/หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ บลจ. รวมถึง บริษัทแม่ กลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของ บลจ. ให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ท่าน
- เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผล การให้บริการหรือผลิตภัณท์ของบริษัท
ทัง้ นี ้ บริษัทจะดาเนินการให้ทา่ น รับรู ้ ให้ความยินยอม เป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความสัน้
(Short Message Service) หรือช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามที่บริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
3.1.2 ฐานสัญญา (Contract) เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลที่จาเป็ นต่อการให้บริการตามสัญญา บริษัท
จะปฏิบตั ติ ามกระบวนการภายในเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการปฏิบตั ิตามสัญญา เพื่อให้ทา่ นสามารถใช้
ผลิตภัณฑ์และหรือบริการของบริษัทในฐานะที่ทา่ นเป็ นคูส่ ญ
ั ญา
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3.1.3 ฐานการปฏิบตั ิตามกฎหมาย (Legal Obligation) เพื่อประมวลผลข้อมูลตามที่กฎหมายกาหนด เช่น
การปฏิบตั ิตามคาสั่งของผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับธุรกิจสถาบัน
การเงิน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินและการก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.1.4 บริษัทอาจจะมี การประมวลผลที่ จ าเป็ นเพื่อการปฏิ บัติหน้าที่ ในการดาเนินภารกิ จเพื่ อประโยชน์
สาธารณะ หรือปฏิบตั หิ น้าที่ในการใช้อานาจรัฐตามที่รฐั (Public Task) ได้มอบหมายให้แก่บริษัท
3.1.5 ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest) เพื่ อประโยชน์ เช่น การบริหารจัดการภายใน
การบริหารความเสี่ยง การกากับตรวจสอบ การรักษาความปลอดภัย การรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
3.2 เพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี เกี่ ยวกับการจัดทาเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่ อประโยชน์
สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจยั หรือสถิติซ่ึ งได้จดั ให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม เพื่อคุม้ ครองสิทธิ
และเสรีภาพของท่าน ทัง้ นี ้ ตามที่กฎหมายกาหนดบริษัทจะไม่จดั เก็บข้อมูล อ่อนไหวของท่านซึ่งเกี่ยวกับเชือ้
ชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ
อาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด
ซึ่งกระทบต่อท่านในทานองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนดโดยไม่ได้รบั
ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน เว้นแต่
3.2.1 เพื่ อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชี วิตร่างกายหรือสุขภาพของบุคคลซึ่ง ท่านไม่สามารถให้ความ
ยินยอมได้ไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม
3.2.2 เป็ นการดาเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการคุม้ ครองที่เหมาะสมของมูลนิธิสมาคม หรือ
องค์กรที่ไม่แสวงหากาไร ที่มีวัตถุประสงค์เกี่ ยวกับการเมือง ศาสนา ปรัชญา หรือสหภาพแรงงานให้แก่
สมาชิก ผูซ้ ่งึ เคยเป็ นสมาชิก หรือผูซ้ ่งึ มีการติดต่ออย่างสม่าเสมอกับมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรที่ไม่แสวงหา
กาไรตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าว โดยไม่ได้เปิ ดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลนัน้ ออกไปภายนอกมูลนิธิ สมาคม หรือ
องค์กรที่ไม่แสวงหากาไรนัน้
3.2.3 เป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของท่าน
3.2.4 เป็ นการจาเป็ นเพื่อการก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายการปฏิบตั ิตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย หรือการยกขึน้ ต่อสูส้ ิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
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3.2.5 เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
3.2.6 เป็ นการจาเป็ นในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับ
3.2.6.1 เวชศาสตร์ป้องกัน หรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทางานของลูกจ้าง
การวิ นิ จ ฉัย โรคทางการแพทย์ การให้บ ริก ารด้า นสุข ภาพหรือ ด้า นสัง คม การรัก ษาทางการแพทย์
การจัดการด้านสุขภาพ หรือระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีไม่ใช่การปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและข้อมูล ส่วนบุคคลนั้น อยู่ในความรับผิ ดชอบของผู้ประกอบอาชี พ หรื อวิช าชี พ หรื อ
ผู้มี หน้าที่ รักษาข้อ มูล ส่ว นบุค คลนั้นไว้เ ป็ น ความลับ ตามกฎหมาย ต้องเป็ นการปฏิ บัติต ามสัญ ญา
ระหว่างท่านกับผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการแพทย์
3.2.6.2 ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตราย
หรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร หรือการควบคุมมาตรฐาน หรือคุณภาพของ
ยาเวชภัณฑ์ หรือเครื่องมือแพทย์ซ่ึงได้จดั ให้มีมาตรการที่เหมาะสมและเจาะจง เพื่อคุม้ ครองสิทธิและ
เสรีภาพของท่าน โดยเฉพาะการรักษาความลับของข้อมูลส่ว นบุคคลตามหน้าที่หรือตามจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพ
3.2.6.3 การคุม้ ครองแรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการเกี่ยวกับ การ
รักษาพยาบาลของผูม้ ีสิทธิตามกฎหมาย การคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ หรือการคุม้ ครองทางสังคม
ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นสิ่งจาเป็ นในการปฏิบตั ิตามสิทธิหรือหน้าที่ของผูค้ วบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือของท่าน โดยได้จดั ให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานและประโยชน์
ของท่าน
3.2.6.4 การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอื่น ทัง้ นี ้
ต้อ งกระท าเพื่ อ ให้บ รรลุวัต ถุป ระสงค์ดัง กล่า วเพี ยงเท่า ที่ จ าเป็ น เท่า นั้น และได้จัด ให้มี ม าตรการที่
เหมาะสมเพื่อคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานและประโยชน์ของท่านตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลประกาศกาหนด
3.2.6.5 ประโยชน์สาธารณะที่สาคัญ โดยได้จดั ให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
และประโยชน์ของท่าน
4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล
4.1 บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการดาเนินงานของบริษัท ในการ
(ก) ให้บริการตามผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ทา่ นใช้บริการอยูใ่ นปัจจุบนั
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(ข) วิจยั วิเคราะห์ สาหรับการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนา การให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีอยู่เดิม
หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่อาจจะนาเสนอให้กับท่านในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านได้รบั การบริการที่ ดี
ยิ่งขึน้ หรือได้รบั ผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสม และ/หรือสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของท่าน
(ค) บริหารจัดการความเสี่ยงของท่าน และ/หรือของบริษัท
(ง) ด าเนิ น การหรื อ ส่ง เสริม กิ จ กรรมทางการตลาด และ/หรื อ ส่ ง เสริม การขาย รวมถึ ง ประชาสัม พันธ์
การให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท
(จ) ติดตาม ตรวจสอบ และ/หรือประเมินผล การให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท
(ฉ) เพื่อการปฏิบตั ติ ามกฎหมายอื่นๆ
4.2 หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งให้ท่าน
ทราบ และขอความยินยอมจากท่านในภายหลัง
5. ข้อจากัดในการนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้และเผยแพร่
5.1 บริ ษั ท จะใช้ และ/หรื อ เปิ ด เผยข้อ มูล ส่ว นบุค คลของท่า นได้ ตามความยิ น ยอมของท่ า นหรื อ ภายใต้
หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายอนุญาตให้เปิ ดเผยได้ โดยจะต้องเป็ นการใช้ และ/หรือเปิ ดเผย ตามวัตถุประสงค์ของการ
เก็บรวบรวม จัดเก็บ ข้อมูลของบริษัทเท่านัน้
5.2 บริษัทจะดูแลให้ผปู้ ฏิบตั ิงานของบริษัทมิให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรือทาให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่ง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ หรือต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ได้รบั ยกเว้นตามที่
กาหนดไว้ในข้อ 4.1 และข้อ 4.2
5.3 ในบางกรณี บริษัทอาจกาหนดให้บคุ คลหรือนิติบคุ คล ที่เป็ นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินหรือพันธมิตร
ของบริษั ท ผู้ใ ห้บ ริก ารภายนอก (Supplier/Outsourcer/Service Provider) และหน่ว ยงานก ากับ ดูแ ล เก็ บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้ความยินยอมของท่านหรือภายใต้หลักเกณฑ์ท่ี
กฎหมายอนุญาตให้เปิ ดเผยได้ โดยห้ามบุคคลดังกล่าวนาข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านไปใช้นอกเหนื อจากที่
บริษัทกาหนดให้บคุ คลดังกล่าวดาเนินการ
6. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
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บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึง
กาหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
การรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทาลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีสิทธิ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เป็ นไปตามที่กาหนดในนโยบาย
เรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศของบริษัท
7. คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รบั มา เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูล
ทางการเงิน เป็ นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ และเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสมบูรณ์และ
เป็ นปั จจุบนั จะถูกนาไปใช้ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์การดาเนินงานของบริษัทเท่านัน้ และบริษัทจะดาเนิน
มาตรการที่เหมาะสมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนาข้อมูลส่วนบุคคลไป
ใช้โดยมิได้รบั อนุญาตจากท่านก่อน
8. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (Data Retention)
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นในการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ี บริษัท
รวบรวมไว้ กรณีท่ีลกู ค้าสิน้ สุดความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทแล้ว บริษัทจะทาการเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้
ตามนโยบายการรัก ษาข้อ มูล ส่ว นบุค คล เพื่ อ การตรวจสอบจากหน่ว ยงานทางการที่ เ กี่ ย วข้อ ง และเพื่ อ
วัตถุประสงค์ทางกฎหมาย เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น ซึ่ง เป็ นกาหนดระยะเวลา
อย่างน้อย 10 ปี และเมื่อสิน้ สุดระยะเวลาในการเก็บรักษาแล้ว บริษัทจะทาลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตาม
นโยบายของบริษัทต่อไป
9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights)
9.1 สิ ทธิ ในการขอถอนความยินยอม (Right to Withdraw) ท่านมี สิทธิ ขอถอนความยินยอมที่ท่านให้ไว้กับ
บริษัทเมื่อใดก็ได้ และบริษัทจะหยุดประมวลผลข้อมูลของท่านโดยเร็วที่สดุ ทัง้ นีบ้ ริษั ทอาจประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากบริษัทมีฐานความชอบธรรมอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น
บริษัทต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว เป็ นต้น
9.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access) ท่านมีสิทธิในการขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านจากบริษัทและตรวจสอบว่าบริษัทได้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมาย
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9.3 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง (Right to Correction) ท่านมีสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วน
บุคคลให้ถกู ต้อง เป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
9.4 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Deletion) ท่านมีสิทธิรอ้ งขอให้บริษัทลบ ทาลาย หรือทาให้
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตวั ตนของท่านได้ในกรณีท่ี ไม่มีเหตุผลอันสมควรให้บริษัทประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป โดยท่านสามารถใช้สิทธิในการขอให้บริษัทลบข้อมูลส่วนบุคคลนีค้ วบคู่ไปกับ
สิทธิในการคัดค้าน อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากว่าบริษัทมีฐาน
ทางกฎหมายที่อนุญาตให้บริษัทประมวลผลต่อไปได้
9.5 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) ท่านมีสิทธิคดั ค้านการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทประมวลผลภายใต้ฐานผลประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริษัท นอกจากนีท้ ่าน
ยังมีสิทธิคดั ค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากบริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางการตลาด และเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ (Profiling) (การประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้บริษัทประเมินเกี่ยวกับท่าน เช่น ความชอบและความสนใจของ
ท่านที่เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง) เว้นแต่ในกรณีตอ่ ไปนี ้
 มีความจาเป็ นเพื่อการดาเนินภารกิจเพื่ อประโยชน์สาธารณะของบริษัท และกรณี ท่ีเป็ นข้อมูลที่ เก็ บ
รวบรวมได้ดว้ ยเหตุจาเป็ นเพื่อการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ เช่น งานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
ประวัตศิ าสตร์ หรือสถิติ
 เหตุจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ เป็ นไปเพื่อก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การ
ปฏิบตั ติ าม หรือ การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ การยกขึน้ ต่อสูส้ ิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
9.6 สิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Suspense) ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราว เช่น เมื่อท่านต้องการให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้
ถูกต้อง หรือเมื่อท่านร้องขอให้บริษัทพิสูจน์เหตุผลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนี ้
ท่านยังสามารถใช้สิทธิ์นีเ้ มื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
 เมื่ อเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลห้ามมิ ให้ประมวลข้อมูลของตนและเหตุผลนั้นมี ความจ าเป็ นมากกว่า
ผลประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริษัท
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 การประมวลผลไม่จาเป็ นอีกต่อไป แต่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลยังคงมีความจาเป็ นเพื่อการใช้สิทธิ
เรียกร้องทางกฎหมาย
9.7 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Portability) ท่านสามารถขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลไป
ยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เมื่อสามารถทาได้ดว้ ยวิธีการอัตโนมัติ หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท
ส่งหรือโอนข้อมูลไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดาเนินการได้ เพราะเหตุทาง
เทคนิค
นอกจากนี ้ ท่านสามารถร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint) โดยท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงาน
ของรัฐ ที่ เ กี่ ย วข้อ งในกรณี ท่ี บ ริ ษั ท ลู ก จ้า งหรื อ ผู้รับ จ้า งของบริ ษั ท ท าการฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทัง้ นี ้ ท่านมีความรับผิดชอบที่จะทาให้บริษัทมั่นใจได้วา่ ข้อมูลของท่านที่ให้กบั บริษัทนัน้ ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ทา
ให้เกิดความเข้าใจผิดและเป็ นปัจจุบนั เสมอ
10. การยกเลิกการรับข้อมูลการตลาด (Opting Out)
ท่านสามารถปฏิเสธไม่รบั ข่าวสารจากบริษัทได้ โดยส่งอีเมลมาที่ thuobamwealthservice@UOBgroup.com
หรือ โทรติดต่อเข้ามายังหมายเลข +66 (0)2786-2222 ในกรณี ท่ี ท่านเลื อกที่จ ะปฏิเสธไม่รับข่าวสารทาง
การตลาด การยกเลิก/ปฏิเสธนีจ้ ะไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการของบริษัทที่มีต่อท่าน หรือธุรกรรมอื่นใดที่
ท่านมีกบั บริษัท
11. คุกกี้ (Cookies)
เว็บไซต์ของบริษัทมีระบบจัดเก็บคุกกี ้ เพื่อปรับปรุ งเว็บไซต์ท่ีให้บริการ และสร้างข้อมูลประวัติการเยี่ยมชม
เว็บไซต์ของบริษัท โดยไม่มีการเข้าถึงฐานข้อมูลในเครื่องของท่าน เว็บไซต์ของบริษัทใช้คกุ กีเ้ พื่อจาแนกท่าน
ออกจากผูใ้ ช้งานรายอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้บริษัท สามารถมอบประสบการณ์ท่ีดีในการใช้งานเว็บไซต์ให้ท่านได้
และช่วยให้บริษัทสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ได้อีกด้วย หากท่านต้องการทราบวิธีการจัดการฟั งก์ช่ นั คุกกี ้ โปรดดู
ประกาศความเป็ นส่วนตัวในการใช้งานคุกกี ้
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12. การเปิ ดเผยเกี่ยวกับการดาเนินการ แนวปฏิบัติ และนโยบายทีเ่ กี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทมีนโยบายปฏิบตั ิตามกฏหมาย ประกาศของสานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และ
กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทได้ประกาศมาตรการคุม้ ครองข้อมูลผูใ้ ช้บริการบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท
ด้วย
13. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทาหน้าทีค่ วบคุมข้อมูล
บริษัทมีระเบียบ คาสั่ง ให้ผคู้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบตั ิหน้าที่ตาม ระเบียบ คาสั่ง ที่กาหนดไว้ เพื่อให้การ
ดาเนินงานตามแนวนโยบายเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นไปตามมาตรฐานของประกาศฉบับนี ้
ผูค้ วบคุมข้อมูลมีหน้าที่ปฏิบตั ติ ามนโยบายเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศของบริษัท
14 ช่องทางการติดต่อ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
173/27-30, 32-33 อาคารเอเซี ย เซ็ น เตอร์ ชั้น 23เอ และ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ง มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ 02-786-2222 และ หมายเลขโทรสาร 02-786-2369
E-mail : thuobamdpocenter@UOBgroup.com
หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ : ศูนย์ประสานงานคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO Contact Center)
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