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ประกาศนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (Privacy Policy) 

บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั 

 

  บริษัทตระหนกัถงึความสาํคญัของขอ้มลูสว่นบคุคลและความไวว้างใจที7ลกูคา้หรือผูล้งทนุมีใหแ้ก่บริษัท บริษัท

จงึกาํหนดนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันี ;ขึ ;นเพื7อเป็นการรบัรองสทิธิของบคุคลที7จะตอ้งไดร้บัความคุม้ครองเกี7ยวกบั

การเก็บรวบรวมใชเ้ปิดเผยและสง่ตอ่ขอ้มลูสว่นบคุคลโดยเนื ;อหาของนโยบายฉบบันี ;ครอบคลมุถงึวิธีการจดัเก็บรวบรวมใช้

เปิดเผย และสง่ตอ่ขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้คูค่า้หรือผูล้งทนุที7ติดตอ่หรือใชบ้ริการของบริษัท 

  นโยบายฉบบันี ;มีผลบงัคบัใชแ้ก่บคุคลธรรมดาที7เป็นลกูคา้หรอืผูล้งทนุของบริษัททั;งในอดีต ปัจจบุนั และใน

อนาคตที7บริษัททาํการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลไมว่า่ดว้ยวิธีการหนึ7งวิธีการใด เพื7อใหล้กูคา้/คูค่า้ หรือผูที้7เกี7ยวขอ้งไดร้บัทราบ

วตัถปุระสงคข์องการเก็บรวบรวม ใช ้ เปิดเผยและสง่ตอ่ขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้หรือผูล้งทนุที7ไดม้อบใหแ้ก่บริษัท ตลอดจน

ความคุม้ครองการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้หรือผูล้งทนุ รวมทั;งสิทธิของลกูคา้หรือผูล้งทนุที7เป็นเจา้ของขอ้มลู ทั;งนี ; 

นโยบายฉบบันี ;สอดคลอ้งและเป็นไปตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. @AB@ และกฎเกณฑที์7ออกภายใต้

กฎหมายดงักลา่ว (“พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฯ”) 
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นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (Privacy Policy) 

 

วตัถปุระสงคใ์นการจดัทาํ Privacy Policy 

(1) เพื7อปฏิบติัหนา้ที7ตามกฎหมาย หลกัเกณฑ ์และระเบียบตา่งๆที7เกี7ยวขอ้ง ทั;งที7มีผลใชบ้งัคบัในปัจจบุนัและที7จะมีการแกไ้ข

หรือเพิ7มเติมในอนาคต 

(2) เพื7อใหท้่านไดร้บัประโยชนจ์าการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการของบริษัท หรือของบคุคลภายนอกที7มีความเกี7ยวขอ้งกบั

บริษัท 

(3) เพื7อคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน หรือผูที้7เกี7ยวขอ้ง มิใหมี้การนาํขอ้มลูไปใชผิ้ดวตัถปุระสงคห์รือมิไดร้บัความยินยอม

จากเจา้ของขอ้มลู 

(4) เพื7อการติดตอ่สื7อสาร การสื7อสารทางการตลาด การวิเคราะหข์อ้มลู การพฒันาบริการใหท้่านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

(5) เพื7อใหเ้จา้ของขอ้มลูไดร้บัทราบเกี7ยวกบัวตัถปุระสงค ์สิทธิในการดาํเนินการของเจา้ของขอ้มลู รวมถงึช่องทางการติดตอ่

กบับริษัท 

 

ประกาศและขอ้กาํหนดที7เกี7ยวขอ้ง 

R. พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. @AB@ 

@. ประกาศกระทรวงดิจิทลัเพื7อเศรษฐกิจและสงัคม เรื7อง มาตรฐานการรกัษาความมั7นคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ.  

     @ABT ลงวนัที7 @U มิถนุายน @ABT 
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1. คาํนิยาม :  

“ขอ้มลูสว่นบคุคล”     หมายถงึ  ขอ้มลูเกี7ยวกบับคุคลซึ7งทาํใหส้ามารถระบตุวั                 

                                                                                                   บคุคลนั;นไมว่า่ทางตรงหรือทางออ้ม  

                                                                                                  (ไมร่วมถงึขอ้มลูของผูถ้งึแก่กรรมโดยเฉพาะ)  

                                                                                                   เช่น ชื7อ วนั เดือนปีเกิด ที7อยู่ อีเมล ์ หมายเลข 

                                                                                                  โทรศพัท ์ขอ้มลูบญัชีเงินฝาก เป็นตน้ 

“ขอ้มลูสว่นบคุคลที7มีความละเอียดออ่น”  หมายถงึ             ขอ้มลูสว่นบคุคลที7เกี7ยวกบัเชื ;อชาติ เผ่าพนัธุ ์ความเชื7อ 

                                                                                                  ในลทัธิ ศาสนาหรือปรชัญา ประวติัอาชญากรรม ขอ้มลู  

                                                                                                   พนัธุกรรม ขอ้มลูชีวภาพ (ลายนิ;วมือ ขอ้มลูใบหนา้)  

                                                                                                   ขอ้มลูสขุภาพ ขอ้มลูขอ้จาํกดัในการสื7อสาร/การ 

                                                                                                   ตดัสินใจ อาทิ ความบกพรอ่งทางการไดยิ้น   

                                                                                                   การมองเห็น หรือ ภาวะบกพรอ่งทางสขุภาพ  เป็นตน้ 

“คณะทาํงาน”    หมายถงึ  คณะทาํงานคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

“ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล”   หมายถงึ  บคุคลหรือนิติบคุคลซึ7งมีอาํนาจหนา้ที7ตดัสินใจเกี7ยวกบั 

                                                                                                   การเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

“ผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล”  หมายถงึ  บคุคลหรือนิติบคุคลซึ7งดาํเนินการเกี7ยวกบัการเก็บ 

                                                                                                   รวบรวมใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลตามคาํสั7งหรือ 

                                                                                                   ในนามของผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล ทั;งนี ; บคุคลหรอื  

                                                                                                   นิติบคุคล  ซึ7งดาํเนินการดงักลา่ว ไมเ่ป็นผูค้วบคมุ 

                                                                                                  ขอ้มลูสว่นบคุคล 

“ความมั7นคงปลอดภยั”   หมายถงึ             การธาํรงไวซ้ึ7งความลบั (Confidentiality) ความถกูตอ้ง  

                                                                                                  ครบถว้น (Integrity) และขอ้มลูสว่นบคุคล สภาพพรอ้ม 

                                                                                                  ใชง้าน (Availability) ของขอ้มลูสว่นบคุคล 
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“สาํนกังานฯ”     หมายถงึ  สาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

“Privacy Policy”    หมายถงึ  นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลที7จดัทาํขึ ;นตาม 

                                                                                                   มาตรา @T ของพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มลูสว่น 

                                                                                                   บคุคล พ.ศ. 2562 

 

2. นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

@.R นโยบายในการจดัเก็บ รวบรวมการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้ 

       บริษัทจดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้หรือผูล้งทนุเพื7อนาํไปใชส้าํหรบัการเปิดบญัชีและทาํธุรกรรมในผลิตภณัฑ์

ที7บริษัทใหบ้ริการกบัลกูคา้/คูค่า้ และใชเ้ป็นช่องทางในการติดตอ่กบัลกูคา้/คูค่า้เกี7ยวกบัขอ้มลูดา้นการลงทนุ ซึ7งบริษัทอาจเก็บ

รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจากลกูคา้/คูค่า้โดยตรงหรือผ่านทางบคุคลภายนอก โดยขอ้มลูสว่นบคุคลที7บริษัทจดัเก็บจะรวมถงึ

ขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ;ดว้ย 

(1) ขอ้มลูสว่นบคุคลที7ลกูคา้หรือผูล้งทนุไดม้อบใหแ้ก่บริษัท ไดแ้ก่ขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ; 

                          ขอ้มลูที7ใชแ้สดงและยืนยนัตวัตนของลกูคา้หรือผูล้งทนุ เช่น ชื7อ-นามสกลุ, อีเมล, หมายเลขโทรศพัท,์ ที7อยู่และ

เลขประจาํตวัประชาชน หรือเลขที7หนงัสือเดินทาง, สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนที7ระบขุอ้มลูดงักลา่ว (แลว้แตก่รณี) ลายมือชื7อ, 

ลายมือชื7ออิเลก็ทรอนิกสต์ามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกรรทางอิเลก็ทรอนิกส,์ ขอ้มลูชีวภาพ (Biometric), ตาํแหน่งงาน, อาชีพ, ชื7อ

สถานประกอบการ และสถานที7ทาํงาน เป็นตน้ 

                          ขอ้มลูที7สามารถเชื7อมโยงไปยงัขอ้มลูสว่นบคุคลอื7นๆ ได ้เช่น อาย ุวนั-เดือน-ปีเกิด, สถานภาพการสมรส, 

ขอ้มลูเกี7ยวกบับตุร, ขอ้มลูเกี7ยวกบัครอบครวั, ขอ้มลูการศกึษา, ขอ้มลูเกี7ยวกบัขอ้จาํกดัในการสื7อสารหรือตดัสินใจ, 

ประสบการณก์ารทาํงาน, ประสบการณก์ารลงทนุ, ขอ้มลูที7เปิดเผยใน Customer Profile และ Risk Profile, ขอ้มลูจากการ

ประเมินความรูค้วามสามารถในการลงทนุ (Knowledge assessment) สาํหรบัการลงทนุในกองทนุที7มีความเสี7ยงสงูหรือมีความ

ซบัซอ้น, ขอ้มลูลกูคา้ที7เป็นผูล้งทนุรายย่อยที7มีความเปราะบาง (Vulnerable Investors) สาํหรบัเป็นสว่นประกอบกระบวนการ

ขาย (Sale Process), ขอ้มลูจากการลงนามรบัทราบความเสี7ยงกองทนุที7มีความเสี7ยงสงูหรือมีความซบัซอ้น, ขอ้มลูจาการสาํรวจ 

(Survey) การใหบ้ริการของผูแ้นะนาํการลงทนุ, ขอ้มลูที7ใชใ้นการสง่คาํสั7งซื ;อขายตราสารหนี;, ขอ้มลูจากการรบัรองคณุสมบติัการ

เป็นผูล้งทนุรายใหญ่พิเศษ/ผูล้งทนุรายใหญ่, ขอ้มลูที7ใชใ้นคาํขอเปิดบญัชี, ขอ้มลูแจง้สถานะความเป็นบคุคลอเมริกนั (FATCA 

FORM) 
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                          ขอ้มลูดา้นการเงิน ผลิตภณัฑแ์ละการใชบ้รกิารของลกูคา้หรือผูล้งทนุที7มีอยู่กบับริษัท, สถานะทางภาษี, 

รายละเอียดของบญัชีธนาคาร และหลกัฐานการเป็นเจา้ของทรพัยส์ิน บริการธรุกรรมออนไลน,์ บริการตดับญัชีลงทนุอตัโนมติั 

                          ขอ้มลูที7สามารถระบตุวัตนของลกูคา้หรือผูล้งทนุได ้เช่น เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี IP Address หรือเลขที7ทาง

อิเลก็ทรอนิกสข์องลกูคา้หรือผูล้งทนุที7สามารถระบตุวัตนได ้รวมถงึขอ้มลูบนัทกึตา่งๆ ที7ใชติ้ดตามตรวจสอบกิจกรรมตา่งๆของ

บคุคล เช่น log file, cookies 

                           ขอ้มลูอื7นๆที7ลกูคา้หรือผูล้งทนุมอบใหก้บับริษัทระหวา่งการติดตอ่กบับริษัท หรือ ตามที7บริษัทรอ้งขอใหล้กูคา้

หรือผูล้งทนุจดัสง่ เพื7อบริษัทจะไดน้าํเสนอ แนะนาํหรือใหบ้รกิารเกี7ยวกบัผลิตภณัฑห์รือบรกิารของบริษัทได ้

                           ขอ้มลูเกี7ยวกบัคดีความต่างๆ (ถา้มี) ในขั;นตอนหรือกระบวนการตามลาํดบั, ขอ้มลูที7ลกูคา้หรือผูล้งทนุตอ้ง

เปิดเผยตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน, กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย,์ หรือกฎหมายอื7นๆ 

ที7บริษัทตอ้งอยู่ภายใตบ้งัคบั 

                    (2)  ขอ้มลูสว่นบคุคลที7บริษัทเก็บหรือสรา้งขึ ;นเกี7ยวกบัตวัลกูคา้หรือผูล้งทนุ หรือที7บริษัทไดร้บัจากบคุคลอื7น ไดแ้ก่

ขอ้มลูตอ่ไปนี ; 

                          ไฟลข์อ้มลูที7บริษัทอาจสรา้งเป็นขอ้มลูของความสมัพนัธที์7บริษัทมีกบัลกูคา้หรือผูล้งทนุรวมถงึ ประวติัการ

ติดตอ่ ประวติัและขอ้มลูการสื7อสารในทกุช่องทาง 

                          ขอ้มลูสว่นบคุคลใดๆ ที7ลกูคา้หรือผูล้งทนุไดติ้ดตอ่สื7อสารหรือที7บริษัทไดบ้นัทกึระหวา่งการติดตอ่สื7อสารทาง 

โทรศพัท,์ การสื7อสารทางอีเมล ไมว่า่จะไดก้ระทาํบนเวบ็ไซตห์รือแอปพลิเคชนัภาพที7เก็บรวบรวมผ่านทางกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

กรณีที7ลกูคา้หรือผูล้งทนุติดตอ่สาํนกังานของบริษัท ซึ7งบริษัทไดท้าํการติดตามและบนัทกึไวเ้ป็นขอ้มลูเพื7อนาํแกไ้ขปัญหาขอ้

รอ้งเรียน พฒันาการบริการและช่วยในการตรวจสอบคณุภาพ เพื7อการอบรม เพื7อความปลอดภยั เพื7อเป็นไปตามกฎหมาย และ

กฎระเบียบที7บริษัทตอ้งปฏิบติั 
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                        ขอ้มลูการทาํรายการซื ;อ ขาย การรบัเงิน จ่ายเงิน และรายการเกี7ยวกบัภาษี (ถา้มี)  

                        ขอ้มลูสว่นบคุคลที7บริษัทไดร้บัมาจากหน่วยงานตา่งๆ ตามมาตรการควํ7าบาตรเป็นรายประเทศ หรือตามมติ

เกี7ยวกบัการไมแ่พรข่ยายอาวธุที7มีอานภุาพทาํลายลา้งสงู (Weapons of Mass Destruction : WMD) หรืออาวธุนิวเคลียรแ์ละ

ขีปนาวธุตา่งๆ ภายในกรอบสหประชาชาติ (UN), หรือขอ้มลูรายชื7อที7ไดร้บัจากสาํนกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน, 

สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ, สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย,์ คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ, สาํนกังานคณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั, กระทรวงยติุธรรม, กรมบงัคบัคดี, กรมการปกครอง, หน่วยงานราชการตา่งๆ 

                    (3) ขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลที7สาม 

                         หากลกูคา้หรอืผูล้งทนุใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลที7สามแก่บริษัท เช่น ชื7อ นามสกลุ วนัเดือนปีเกิด หมายเลข

โทรศพัท ์เลขประจาํตวัประชาชน เลขที7หนงัสือเดินทาง ของ คูส่มรส บตุร หรือบคุคลอื7นใดที7เกี7ยวขอ้ง สาํหรบัการติดตอ่ฉกุเฉิน

และรบัสทิธิประโยชนต์ามกฎหมาย ลกูคา้หรือผูล้งทนุไดแ้จง้นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันี ;แกบ่คุคลที7สามดงักลา่ว

ทราบ และไดร้บัความยินยอมจากบคุคลดงักลา่วแลว้หากจาํเป็นเวน้แตเ่ป็นขอ้มลูที7เปิดเผยตอ่บริษัทไดต้ามกฎหมาย 

 @.@ การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลใหแ้ก่บคุคลภายนอก 

                    บริษัทอาจทาํการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้หรือผูล้งทนุใหแ้กบ่คุคลภายนอกเท่าที7จาํเป็นเพื7อใหเ้ป็นไป

ตามวตัถปุระสงคห์ลกัหรือวตัถปุระสงคที์7เกี7ยวขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล โดยบริษัทอาจสง่ขอ้มลูของลกูคา้หรือผู้

ลงทนุไปยงับคุคล ดงัตอ่ไปนี ; 

(1) ผูแ้ทน ตวัแทน ผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์ิน ตวักลาง และ/หรือ ผูใ้หบ้ริการผลิตภณัฑอื์7นซึ7งลกูคา้หรอืผูล้งทนุ หรือ 

บริษัทเป็นผูแ้ตง่ตั;ง 

                    (2)  ตวัแทน และผูร้บัจา้ง หรือผูใ้หบ้ริการซึ7งเป็นบคุคลภายนอก ทั;งนี ; เพื7อใหบ้คุคล และ/หรือนิติบคุคลเหลา่นี ;

ใหบ้ริการแก่บริษัท 
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                   (3) คูค่า้ นายหนา้ซื ;อขายตราสารหนี; ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ผูจ้ดัจาํหน่ายตราสารหนี; และบคุคลอื7นๆ ซึ7งมีความ

จาํเป็นอย่างสมเหตผุลที7ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้หรือผูล้งทนุ ที7จะทาํใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องลกูคา้หรือผูล้งทนุที7

ตอ้งการใชบ้ริการของบริษัท 

                   (4) หน่วยงานกาํกบั หน่วยงานของรฐับาล หรือหน่วยงานที7มีหนา้ที7กาํกบัดแูล เช่น สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กรมบงัคบัคดี กระทรวงยติุธรรม สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ สมาคมตลาดตราสารหนี;ไทย 

กรมสรรพากร บคุคลและนิติบคุคลใดๆ ก็ตามที7บริษัทตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเท่าที7กฎหมายหรือกฎระเบียบที7เกี7ยวขอ้ง กาํหนด หรือ

ในกรณีเฉพาะอื7นๆ เชน่ เป็นไปตามคาํสั7งศาล หรือสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

                   (5) เพื7อการก่อตั;งสิทธิเรียกรอ้งตามสญัญาหรือตามกฎหมายของบริษัท หรือการยกขึ ;นตอ่สูส้ิทธิ เรียกรอ้งตาม

กฎหมาย  

       (B) หน่วยงานหรือองคก์รในตา่งประเทศ เพื7อเปิดเผยขอ้มลูของท่าน ตามที7ไดร้บัการรอ้งขอ ทั;งนี ; เพื7อใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดทางกฎหมาย และหน่วยงานหรือองคก์รดงักลา่วไดร้บัการยอมรบัจากหน่วยงานกาํกบัของประเทศไทย 

@.T ภายใตก้ารไดร้บัความยินยอมจากลกูคา้หรือผูล้งทนุ บรษัิทอาจใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในการประมวลผลโดยระบบ

อตัโนมติั ซึ7งจะมีผลตอ่ขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้ หรือ เพื7อการรวบรวมขอ้มลูอื7นๆ เช่น การรวบรวมขอ้มลูเพื7อการตลาด 

2.4 สิทธิของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

       ในกรณีที7บริษัทไดมี้การรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย (ประมวลผล) ขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้หรือผูล้งทนุ ลกูคา้มีสิทธิ 

ดงัตอ่ไปนี ; 

                    (1) สิทธิที7จะไดร้บัการแจง้เกี7ยวกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้ วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู บคุคลที7จะ

ไดร้บัขอ้มลู เหตผุลและระยะเวลาที7จดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคล 

                    (2) สิทธิในการเขา้ถงึ หรือขอรบัสาํเนาขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้หรือผูล้งทนุ ที7บริษัทเป็นผูเ้ก็บรกัษาไว ้ไมว่า่โดย

ช่องทางใดที7บริษัทกาํหนด 

                    (3) สิทธิในการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้หรือผูล้งทนุใหถ้กูตอ้ง 
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                   (4) สิทธิในการขอลบ ทาํลาย ระงบัการใชช้ั7วคราว ทาํใหเ้ป็นขอ้มลูซึ7งไมอ่าจระบตุวัตนได ้

                   (5) สิทธิในการถอนความยินยอมใหบ้ริษัทประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้หรือผูล้งทนุ 

                   (6) สิทธิในการจาํกดัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้หรือผูล้งทนุ 

                   (7) สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้หรือผูล้งทนุ 

                   (8) สิทธิที7จะรอ้งเรียนตอ่บริษัท หรือคณะทาํงานที7คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล หากลกูคา้หรือผูล้งทนุเห็นวา่สิทธิใดๆ 

ของลกูคา้หรือผูล้งทนุไดถ้กูบรษัิทละเมิด 

      อนึ7ง การรอ้งขอใดๆ เพื7อการใชส้ิทธิของลกูคา้หรือผูล้งทนุตามที7กลา่วไวข้า้งตน้ ลกูคา้จะตอ้งกระทาํเป็นลายลกัษณ์

อกัษร และบริษัทจะใชค้วามพยายามอย่างดีที7สดุที7จะดาํเนินการภายในระยะเวลาที7สมเหตสุมผลและไมเ่กินระยะเวลาที7

กฎหมายกาํหนด ภายใตข้อ้กาํหนดทางกฎหมายที7เกี7ยวขอ้งกบัสิทธิของลกูคา้ในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

     ในกรณีที7ลกูคา้หรือผูล้งทนุ ขอใหบ้ริษัทดาํเนินการ ลบ ทาํลาย จาํกดัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล ระงบัการใช้

ชั7วคราว แปลงขอ้มลูสว่นบคุคลในรูปแบบขอ้มลูที7ไมส่ามารถระบตุวัตนของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลได ้หรือถอนความยินยอม 

อาจทาํใหเ้กิดขอ้จาํกดักบับริษัทในการทาํธรุกรรมหรือใหบ้ริการกบัลกูคา้หรือผูล้งทนุได ้ซึ7ง บริษัทจะไดแ้จง้ใหล้กูคา้ทราบถงึ

ขอ้จาํกดัดงักลา่วที7อาจจะเกิดขึ ;นจากการใชส้ิทธิในขอ้ใดขอ้หนึ7งของลกูคา้หรือผูล้งทนุ 

    ทั;งนี ; กรณีที7บริษัทไดด้าํเนินการตามสิทธิในการรอ้งขอของลกูคา้หรือผูล้งทนุขอ้หนึ7งขอ้ใด บริษัทขอ สงวนสิทธิในการ

คิดคา่บริการใดๆ ที7อาจเกิดขึ ;น (ถา้มี) เพื7อดาํเนินการเกี7ยวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้ 
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@.A ระยะเวลาในการจดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคล 

บริษัทจะจดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้หรือผูล้งทนุเท่าที7จาํเป็นตามวตัถปุระสงคก์ารเก็บรวบรวม ขอ้มลูทาง

กฎหมาย ดงัตอ่ไปนี ; 

ลาํดบั เอกสาร ระยะเวลาการจดัเก็บ 

1. เอกสารหลกัฐานที7เกี7ยวขอ้งกบัคาํขอเปิดบญัชีและการทาํ
สญัญา กบัลกูคา้ การตรวจสอบตวัตนที7แทจ้ริงของลกูคา้ 
ผูร้บัประโยชนที์7แทจ้ริง และผูมี้อาํนาจควบคมุการทาํธุรกรรม
ของลกูคา้ หลกัฐาน เกี7ยวกบัฐานะทางการเงินและ
ความสามารถทางการเงินของลกูคา้ วตัถปุระสงคก์ารลงทนุ 
ระดบัความรูค้วามเขา้ใจและ ประสบการณเ์กี7ยวกบัการ
ลงทนุของลกูคา้ รวมทั;งเอกสาร หลกัฐานที7เกี7ยวกบัการ
ปรบัปรุงหรือทบทวนขอ้มลูดงักลา่ว 

ตอ้งจดัเก็บตลอดที7ลกูคา้ทาํธุรกรรม
กบับริษัท และจดัเก็บตอ่ไปอีกเป็น
ระยะเวลา A ปีนบัแตว่นัที7มีการปิด
บญัชีหรือเลิกสญัญากบัลกูคา้ 

2. เอกสารหลกัฐานที7เกี7ยวขอ้งกบัการซื ;อขายตราสารหนี; ไมว่า่
จะ ดาํเนินการในรูปแบบเอกสารหรือขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส ์

ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปีนบัแตว่นัที7มีการซื ;อ
ขาย 

3. 
 

เอกสาร/บนัทกึการใหค้าํแนะนาํ การรบัคาํสั7งซื ;อขาย หรือการ 
เจรจาตกลงเกี7ยวกบัการลงทนุทางโทรศพัท ์เครื7อง
บนัทกึเสียงหรือ เครื7องมือสื7อสารอื7นใด 

ไมน่อ้ยกวา่ 3 เดือนนบัแตว่นัที7มีการ 
ดาํเนินการดงักลา่วเวน้แตมี่การ
รอ้งเรียน จดัเก็บจนกวา่จะดาํเนินการ
เกี7ยวกบัขอ้ รอ้งเรียนแลว้เสรจ็ 

 

2.6 มาตรการการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

บริษัทมีการจดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) รวมถงึดา้นอิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic File) และมี

มาตรการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้ เป็นไปตามนโยบายการรกัษาความปลอดภยั ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที7บรษัิท

กาํหนดไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร 
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@.~ การเปลี7ยนแปลงนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

กรณีมีการเปลี7ยนแปลงนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล อนัอาจเนื7องจากขอ้กาํหนดของบริษัท หรือที7 จะมีปรบัแก้

ตามขอ้กาํหนดของทางการที7อาจเกิดขึ ;น บริษัทขอสงวนสิทธิที7จะไมแ่จง้/บอกกลา่ว ใหล้กูคา้หรือผูล้งทนุ ทราบลว่งหนา้ ทั;งนี ; 

บริษัทจะแสดงนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบัที7เป็นปัจจบุนัไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษัท 

2.� วิธีการติดตอ่บริษัท 

ในกรณีที7ลกูคา้หรือผูล้งทนุประสงค ์จะใชส้ิทธิ ขอ้หนึ7งขอ้ใดตามที7ระบไุวใ้นขอ้ 2.4 หรือใหค้วามยินยอมหรือถอนความ

ยินยอมในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้หรือผูล้งทนุ หรือมีขอ้สงสยัเกี7ยวกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของ

บริษัท ลกูคา้หรือผูล้งทนุสามารถติดตอ่ไดที้7 : บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั เลขที7 540 อาคารเมอรคิ์วรี7ทาวเวอร ์ชั;น 5 

หอ้ง 501 ชั;น 14 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


