ประกาศนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและความไว้วางใจที7ลกู ค้าหรือผูล้ งทุนมีให้แก่บริษัท บริษัท
จึงกําหนดนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีข; นึ ; เพื7อเป็ นการรับรองสิทธิของบุคคลที7จะต้องได้รบั ความคุม้ ครองเกี7ยวกับ
การเก็บรวบรวมใช้เปิ ดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลโดยเนือ; หาของนโยบายฉบับนีค; รอบคลุมถึงวิธีการจัดเก็บรวบรวมใช้
เปิ ดเผย และส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าคูค่ า้ หรือผูล้ งทุนที7ติดต่อหรือใช้บริการของบริษัท
นโยบายฉบับนีม; ีผลบังคับใช้แก่บคุ คลธรรมดาที7เป็ นลูกค้าหรือผูล้ งทุนของบริษัททัง; ในอดีต ปั จจุบนั และใน
อนาคตที7บริษัททําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไม่วา่ ด้วยวิธีการหนึ7งวิธีการใด เพื7อให้ลกู ค้า/คูค่ า้ หรือผูท้ 7ีเกี7ยวข้องได้รบั ทราบ
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผูล้ งทุนที7ได้มอบให้แก่บริษัท ตลอดจน
ความคุม้ ครองการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผูล้ งทุน รวมทัง; สิทธิของลูกค้าหรือผูล้ งทุนที7เป็ นเจ้าของข้อมูล ทัง; นี ;
นโยบายฉบับนีส; อดคล้องและเป็ นไปตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. @AB@ และกฎเกณฑ์ท7ีออกภายใต้
กฎหมายดังกล่าว (“พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”)
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นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

วัตถุประสงค์ในการจัดทํา Privacy Policy
(1) เพื7อปฏิบตั ิหน้าที7ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่างๆที7เกี7ยวข้อง ทัง; ที7มีผลใช้บงั คับในปั จจุบนั และที7จะมีการแก้ไข
หรือเพิ7มเติมในอนาคต
(2) เพื7อให้ท่านได้รบั ประโยชน์จาการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัท หรือของบุคคลภายนอกที7มีความเกี7ยวข้องกับ
บริษัท
(3) เพื7อคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือผูท้ 7ีเกี7ยวข้อง มิให้มีการนําข้อมูลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือมิได้รบั ความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูล
(4) เพื7อการติดต่อสื7อสาร การสื7อสารทางการตลาด การวิเคราะห์ขอ้ มูล การพัฒนาบริการให้ท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) เพื7อให้เจ้าของข้อมูลได้รบั ทราบเกี7ยวกับวัตถุประสงค์ สิทธิในการดําเนินการของเจ้าของข้อมูล รวมถึงช่องทางการติดต่อ
กับบริษัท

ประกาศและข้อกําหนดที7เกี7ยวข้อง
R. พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. @AB@
@. ประกาศกระทรวงดิจิทลั เพื7อเศรษฐกิจและสังคม เรื7อง มาตรฐานการรักษาความมั7นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
@ABT ลงวันที7 @U มิถนุ ายน @ABT

2

1. คํานิยาม :

“ข้อมูลส่วนบุคคล”

หมายถึง

ข้อมูลเกี7ยวกับบุคคลซึง7 ทําให้สามารถระบุตวั
บุคคลนัน; ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม
(ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ งึ แก่กรรมโดยเฉพาะ)
เช่น ชื7อ วัน เดือนปี เกิด ที7อยู่ อีเมล์ หมายเลข
โทรศัพท์ ข้อมูลบัญชีเงินฝาก เป็ นต้น

“ข้อมูลส่วนบุคคลที7มีความละเอียดอ่อน”

หมายถึง

ข้อมูลส่วนบุคคลที7เกี7ยวกับเชือ; ชาติ เผ่าพันธุ์ ความเชื7อ
ในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูล
พันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ (ลายนิว; มือ ข้อมูลใบหน้า)
ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลข้อจํากัดในการสื7อสาร/การ
ตัดสินใจ อาทิ ความบกพร่องทางการได้ยิน
การมองเห็น หรือ ภาวะบกพร่องทางสุขภาพ เป็ นต้น

“คณะทํางาน”

หมายถึง

คณะทํางานคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

“ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”

หมายถึง

บุคคลหรือนิติบคุ คลซึง7 มีอาํ นาจหน้าที7ตดั สินใจเกี7ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”

หมายถึง

บุคคลหรือนิติบคุ คลซึง7 ดําเนินการเกี7ยวกับการเก็บ
รวบรวมใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคําสั7งหรือ
ในนามของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทัง; นี ; บุคคลหรือ
นิติบคุ คล ซึง7 ดําเนินการดังกล่าว ไม่เป็ นผูค้ วบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล

“ความมั7นคงปลอดภัย”

หมายถึง

การธํารงไว้ซง7ึ ความลับ (Confidentiality) ความถูกต้อง
ครบถ้วน (Integrity) และข้อมูลส่วนบุคคล สภาพพร้อม
ใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล
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“สํานักงานฯ”

หมายถึง

สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

“Privacy Policy”

หมายถึง

นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที7จดั ทําขึน; ตาม
มาตรา @T ของพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562

2. นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

@.R นโยบายในการจัดเก็บ รวบรวมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผูล้ งทุนเพื7อนําไปใช้สาํ หรับการเปิ ดบัญชีและทําธุรกรรมในผลิตภัณฑ์
ที7บริษัทให้บริการกับลูกค้า/คูค่ า้ และใช้เป็ นช่องทางในการติดต่อกับลูกค้า/คูค่ า้ เกี7ยวกับข้อมูลด้านการลงทุน ซึง7 บริษัทอาจเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้า/คูค่ า้ โดยตรงหรือผ่านทางบุคคลภายนอก โดยข้อมูลส่วนบุคคลที7บริษัทจัดเก็บจะรวมถึง
ข้อมูลดังต่อไปนีด; ว้ ย
(1) ข้อมูลส่วนบุคคลที7ลกู ค้าหรือผูล้ งทุนได้มอบให้แก่บริษัท ได้แก่ขอ้ มูลดังต่อไปนี ;
ข้อมูลที7ใช้แสดงและยืนยันตัวตนของลูกค้าหรือผูล้ งทุน เช่น ชื7อ-นามสกุล, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, ที7อยู่และ
เลขประจําตัวประชาชน หรือเลขที7หนังสือเดินทาง, สําเนาเอกสารแสดงตัวตนที7ระบุขอ้ มูลดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ลายมือชื7อ,
ลายมือชื7ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรทางอิเล็กทรอนิกส์, ข้อมูลชีวภาพ (Biometric), ตําแหน่งงาน, อาชีพ, ชื7อ
สถานประกอบการ และสถานที7ทาํ งาน เป็ นต้น
ข้อมูลที7สามารถเชื7อมโยงไปยังข้อมูลส่วนบุคคลอื7นๆ ได้ เช่น อายุ วัน-เดือน-ปี เกิด, สถานภาพการสมรส,
ข้อมูลเกี7ยวกับบุตร, ข้อมูลเกี7ยวกับครอบครัว, ข้อมูลการศึกษา, ข้อมูลเกี7ยวกับข้อจํากัดในการสื7อสารหรือตัดสินใจ,
ประสบการณ์การทํางาน, ประสบการณ์การลงทุน, ข้อมูลที7เปิ ดเผยใน Customer Profile และ Risk Profile, ข้อมูลจากการ
ประเมินความรู ค้ วามสามารถในการลงทุน (Knowledge assessment) สําหรับการลงทุนในกองทุนที7มีความเสี7ยงสูงหรือมีความ
ซับซ้อน, ข้อมูลลูกค้าที7เป็ นผูล้ งทุนรายย่อยที7มีความเปราะบาง (Vulnerable Investors) สําหรับเป็ นส่วนประกอบกระบวนการ
ขาย (Sale Process), ข้อมูลจากการลงนามรับทราบความเสี7ยงกองทุนที7มีความเสี7ยงสูงหรือมีความซับซ้อน, ข้อมูลจาการสํารวจ
(Survey) การให้บริการของผูแ้ นะนําการลงทุน, ข้อมูลที7ใช้ในการส่งคําสั7งซือ; ขายตราสารหนี,; ข้อมูลจากการรับรองคุณสมบัติการ
เป็ นผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ/ผูล้ งทุนรายใหญ่, ข้อมูลที7ใช้ในคําขอเปิ ดบัญชี, ข้อมูลแจ้งสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั (FATCA
FORM)
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ข้อมูลด้านการเงิน ผลิตภัณฑ์และการใช้บริการของลูกค้าหรือผูล้ งทุนที7มีอยู่กบั บริษัท, สถานะทางภาษี ,
รายละเอียดของบัญชีธนาคาร และหลักฐานการเป็ นเจ้าของทรัพย์สิน บริการธุรกรรมออนไลน์, บริการตัดบัญชีลงทุนอัตโนมัติ
ข้อมูลที7สามารถระบุตวั ตนของลูกค้าหรือผูล้ งทุนได้ เช่น เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี IP Address หรือเลขที7ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าหรือผูล้ งทุนที7สามารถระบุตวั ตนได้ รวมถึงข้อมูลบันทึกต่างๆ ที7ใช้ติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่างๆของ
บุคคล เช่น log file, cookies
ข้อมูลอื7นๆที7ลกู ค้าหรือผูล้ งทุนมอบให้กบั บริษัทระหว่างการติดต่อกับบริษัท หรือ ตามที7บริษัทร้องขอให้ลกู ค้า
หรือผูล้ งทุนจัดส่ง เพื7อบริษัทจะได้นาํ เสนอ แนะนําหรือให้บริการเกี7ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทได้
ข้อมูลเกี7ยวกับคดีความต่างๆ (ถ้ามี) ในขัน; ตอนหรือกระบวนการตามลําดับ, ข้อมูลที7ลกู ค้าหรือผูล้ งทุนต้อง
เปิ ดเผยตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, หรือกฎหมายอื7นๆ
ที7บริษัทต้องอยู่ภายใต้บงั คับ
(2) ข้อมูลส่วนบุคคลที7บริษัทเก็บหรือสร้างขึน; เกี7ยวกับตัวลูกค้าหรือผูล้ งทุน หรือที7บริษัทได้รบั จากบุคคลอื7น ได้แก่
ข้อมูลต่อไปนี ;
ไฟล์ขอ้ มูลที7บริษัทอาจสร้างเป็ นข้อมูลของความสัมพันธ์ท7ีบริษัทมีกบั ลูกค้าหรือผูล้ งทุนรวมถึง ประวัติการ
ติดต่อ ประวัติและข้อมูลการสื7อสารในทุกช่องทาง
ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที7ลกู ค้าหรือผูล้ งทุนได้ติดต่อสื7อสารหรือที7บริษัทได้บนั ทึกระหว่างการติดต่อสื7อสารทาง
โทรศัพท์, การสื7อสารทางอีเมล ไม่วา่ จะได้กระทําบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันภาพที7เก็บรวบรวมผ่านทางกล้องวงจรปิ ด (CCTV)
กรณีท7ีลกู ค้าหรือผูล้ งทุนติดต่อสํานักงานของบริษัท ซึง7 บริษัทได้ทาํ การติดตามและบันทึกไว้เป็ นข้อมูลเพื7อนําแก้ไขปั ญหาข้อ
ร้องเรียน พัฒนาการบริการและช่วยในการตรวจสอบคุณภาพ เพื7อการอบรม เพื7อความปลอดภัย เพื7อเป็ นไปตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบที7บริษัทต้องปฏิบตั ิ

5

ข้อมูลการทํารายการซือ; ขาย การรับเงิน จ่ายเงิน และรายการเกี7ยวกับภาษี (ถ้ามี)
ข้อมูลส่วนบุคคลที7บริษัทได้รบั มาจากหน่วยงานต่างๆ ตามมาตรการควํ7าบาตรเป็ นรายประเทศ หรือตามมติ
เกี7ยวกับการไม่แพร่ขยายอาวุธที7มีอานุภาพทําลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction : WMD) หรืออาวุธนิวเคลียร์และ
ขีปนาวุธต่างๆ ภายในกรอบสหประชาชาติ (UN), หรือข้อมูลรายชื7อที7ได้รบั จากสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน,
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์, คณะกรรมการกํากับตลาดทุน, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สํานักงานตํารวจแห่งชาติ, สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ, กระทรวงยุติธรรม, กรมบังคับคดี, กรมการปกครอง, หน่วยงานราชการต่างๆ
(3) ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที7สาม
หากลูกค้าหรือผูล้ งทุนให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลที7สามแก่บริษัท เช่น ชื7อ นามสกุล วันเดือนปี เกิด หมายเลข
โทรศัพท์ เลขประจําตัวประชาชน เลขที7หนังสือเดินทาง ของ คูส่ มรส บุตร หรือบุคคลอื7นใดที7เกี7ยวข้อง สําหรับการติดต่อฉุกเฉิน
และรับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ลูกค้าหรือผูล้ งทุนได้แจ้งนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีแ; ก่บคุ คลที7สามดังกล่าว
ทราบ และได้รบั ความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวแล้วหากจําเป็ นเว้นแต่เป็ นข้อมูลที7เปิ ดเผยต่อบริษัทได้ตามกฎหมาย
@.@ การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บคุ คลภายนอก
บริษัทอาจทําการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผูล้ งทุนให้แก่บคุ คลภายนอกเท่าที7จาํ เป็ นเพื7อให้เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์หลักหรือวัตถุประสงค์ท7ีเกี7ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทอาจส่งข้อมูลของลูกค้าหรือผู้
ลงทุนไปยังบุคคล ดังต่อไปนี ;
(1) ผูแ้ ทน ตัวแทน ผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สิน ตัวกลาง และ/หรือ ผูใ้ ห้บริการผลิตภัณฑ์อ7ืนซึง7 ลูกค้าหรือผูล้ งทุน หรือ
บริษัทเป็ นผูแ้ ต่งตัง;
(2) ตัวแทน และผูร้ บั จ้าง หรือผูใ้ ห้บริการซึง7 เป็ นบุคคลภายนอก ทัง; นี ; เพื7อให้บคุ คล และ/หรือนิติบคุ คลเหล่านี ;
ให้บริการแก่บริษัท
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(3) คูค่ า้ นายหน้าซือ; ขายตราสารหนี ; ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ผูจ้ ดั จําหน่ายตราสารหนี ; และบุคคลอื7นๆ ซึง7 มีความ
จําเป็ นอย่างสมเหตุผลที7ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผูล้ งทุน ที7จะทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของลูกค้าหรือผูล้ งทุนที7
ต้องการใช้บริการของบริษัท
(4) หน่วยงานกํากับ หน่วยงานของรัฐบาล หรือหน่วยงานที7มีหน้าที7กาํ กับดูแล เช่น สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สมาคมตลาดตราสารหนีไ; ทย
กรมสรรพากร บุคคลและนิติบคุ คลใดๆ ก็ตามที7บริษัทต้องเปิ ดเผยข้อมูลเท่าที7กฎหมายหรือกฎระเบียบที7เกี7ยวข้อง กําหนด หรือ
ในกรณีเฉพาะอื7นๆ เช่น เป็ นไปตามคําสั7งศาล หรือสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(5) เพื7อการก่อตัง; สิทธิเรียกร้องตามสัญญาหรือตามกฎหมายของบริษัท หรือการยกขึน; ต่อสูส้ ิทธิ เรียกร้องตาม
กฎหมาย
(B) หน่วยงานหรือองค์กรในต่างประเทศ เพื7อเปิ ดเผยข้อมูลของท่าน ตามที7ได้รบั การร้องขอ ทัง; นี ; เพื7อให้เป็ นไปตาม
ข้อกําหนดทางกฎหมาย และหน่วยงานหรือองค์กรดังกล่าวได้รบั การยอมรับจากหน่วยงานกํากับของประเทศไทย
@.T ภายใต้การได้รบั ความยินยอมจากลูกค้าหรือผูล้ งทุน บริษัทอาจใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลในการประมวลผลโดยระบบ
อัตโนมัติ ซึง7 จะมีผลต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรือ เพื7อการรวบรวมข้อมูลอื7นๆ เช่น การรวบรวมข้อมูลเพื7อการตลาด
2.4 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีท7ีบริษัทได้มีการรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย (ประมวลผล) ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผูล้ งทุน ลูกค้ามีสิทธิ
ดังต่อไปนี ;
(1) สิทธิท7ีจะได้รบั การแจ้งเกี7ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล บุคคลที7จะ
ได้รบั ข้อมูล เหตุผลและระยะเวลาที7จดั เก็บข้อมูลส่วนบุคคล
(2) สิทธิในการเข้าถึง หรือขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผูล้ งทุน ที7บริษัทเป็ นผูเ้ ก็บรักษาไว้ ไม่วา่ โดย
ช่องทางใดที7บริษัทกําหนด
(3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผูล้ งทุนให้ถกู ต้อง
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(4) สิทธิในการขอลบ ทําลาย ระงับการใช้ช7 วั คราว ทําให้เป็ นข้อมูลซึง7 ไม่อาจระบุตวั ตนได้
(5) สิทธิในการถอนความยินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผูล้ งทุน
(6) สิทธิในการจํากัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผูล้ งทุน
(7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผูล้ งทุน
(8) สิทธิท7ีจะร้องเรียนต่อบริษัท หรือคณะทํางานที7คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล หากลูกค้าหรือผูล้ งทุนเห็นว่าสิทธิใดๆ
ของลูกค้าหรือผูล้ งทุนได้ถกู บริษัทละเมิด
อนึ7ง การร้องขอใดๆ เพื7อการใช้สิทธิของลูกค้าหรือผูล้ งทุนตามที7กล่าวไว้ขา้ งต้น ลูกค้าจะต้องกระทําเป็ นลายลักษณ์
อักษร และบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีท7ีสดุ ที7จะดําเนินการภายในระยะเวลาที7สมเหตุสมผลและไม่เกินระยะเวลาที7
กฎหมายกําหนด ภายใต้ขอ้ กําหนดทางกฎหมายที7เกี7ยวข้องกับสิทธิของลูกค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีท7ีลกู ค้าหรือผูล้ งทุน ขอให้บริษัทดําเนินการ ลบ ทําลาย จํากัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ระงับการใช้
ชั7วคราว แปลงข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบข้อมูลที7ไม่สามารถระบุตวั ตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือถอนความยินยอม
อาจทําให้เกิดข้อจํากัดกับบริษัทในการทําธุรกรรมหรือให้บริการกับลูกค้าหรือผูล้ งทุนได้ ซึง7 บริษัทจะได้แจ้งให้ลกู ค้าทราบถึง
ข้อจํากัดดังกล่าวที7อาจจะเกิดขึน; จากการใช้สิทธิในข้อใดข้อหนึ7งของลูกค้าหรือผูล้ งทุน
ทัง; นี ; กรณีท7ีบริษัทได้ดาํ เนินการตามสิทธิในการร้องขอของลูกค้าหรือผูล้ งทุนข้อหนึ7งข้อใด บริษัทขอ สงวนสิทธิในการ
คิดค่าบริการใดๆ ที7อาจเกิดขึน; (ถ้ามี) เพื7อดําเนินการเกี7ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
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@.A ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผูล้ งทุนเท่าที7จาํ เป็ นตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ข้อมูลทาง
กฎหมาย ดังต่อไปนี ;
ลําดับ

เอกสาร

1.

เอกสารหลักฐานที7เกี7ยวข้องกับคําขอเปิ ดบัญชีและการทํา
สัญญา กับลูกค้า การตรวจสอบตัวตนที7แท้จริงของลูกค้า
ผูร้ บั ประโยชน์ท7ีแท้จริง และผูม้ อี าํ นาจควบคุมการทําธุรกรรม
ของลูกค้า หลักฐาน เกี7ยวกับฐานะทางการเงินและ
ความสามารถทางการเงินของลูกค้า วัตถุประสงค์การลงทุน
ระดับความรู ค้ วามเข้าใจและ ประสบการณ์เกี7ยวกับการ
ลงทุนของลูกค้า รวมทัง; เอกสาร หลักฐานที7เกี7ยวกับการ
ปรับปรุ งหรือทบทวนข้อมูลดังกล่าว
เอกสารหลักฐานที7เกี7ยวข้องกับการซือ; ขายตราสารหนี ; ไม่วา่
จะ ดําเนินการในรู ปแบบเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

2.
3.

ระยะเวลาการจัดเก็บ
ต้องจัดเก็บตลอดที7ลกู ค้าทําธุรกรรม
กับบริษัท และจัดเก็บต่อไปอีกเป็ น
ระยะเวลา A ปี นบั แต่วนั ที7มีการปิ ด
บัญชีหรือเลิกสัญญากับลูกค้า

ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี นบั แต่วนั ที7มีการซือ;
ขาย

เอกสาร/บันทึกการให้คาํ แนะนํา การรับคําสั7งซือ; ขาย หรือการ ไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือนนับแต่วนั ที7มีการ
เจรจาตกลงเกี7ยวกับการลงทุนทางโทรศัพท์ เครื7อง
ดําเนินการดังกล่าวเว้นแต่มีการ
บันทึกเสียงหรือ เครื7องมือสื7อสารอื7นใด
ร้องเรียน จัดเก็บจนกว่าจะดําเนินการ
เกี7ยวกับข้อ ร้องเรียนแล้วเสร็จ

2.6 มาตรการการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) รวมถึงด้านอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic File) และมี
มาตรการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เป็ นไปตามนโยบายการรักษาความปลอดภัย ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที7บริษัท
กําหนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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@.~ การเปลี7ยนแปลงนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรณีมีการเปลี7ยนแปลงนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล อันอาจเนื7องจากข้อกําหนดของบริษัท หรือที7 จะมีปรับแก้
ตามข้อกําหนดของทางการที7อาจเกิดขึน; บริษัทขอสงวนสิทธิท7ีจะไม่แจ้ง/บอกกล่าว ให้ลกู ค้าหรือผูล้ งทุน ทราบล่วงหน้า ทัง; นี ;
บริษัทจะแสดงนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับที7เป็ นปั จจุบนั ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
2.• วิธีการติดต่อบริษัท
ในกรณีท7ีลกู ค้าหรือผูล้ งทุนประสงค์ จะใช้สิทธิ ข้อหนึ7งข้อใดตามที7ระบุไว้ในข้อ 2.4 หรือให้ความยินยอมหรือถอนความ
ยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผูล้ งทุน หรือมีขอ้ สงสัยเกี7ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
บริษัท ลูกค้าหรือผูล้ งทุนสามารถติดต่อได้ท7ี : บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด เลขที7 540 อาคารเมอร์คิวรี7ทาวเวอร์ ชัน; 5
ห้อง 501 ชัน; 14 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
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