ประกาศนโยบายคุ้ม ครองข้อ มูล ส่วนบุค คล (Privacy Policy)
บริษัท หลัก ทรัพ ย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและความไว้วางใจที" ลูกค้าหรือผูล้ งทุนมี ใ ห้แ ก่
บริษัท บริษัทจึงกําหนดนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ข* ึน* เพื"อเป็ นการรับรองสิทธิ ของบุคคลที"จะต้อง
ได้รบั ความคุม้ ครองเกี"ยวกับการเก็บรวบรวมใช้เปิ ดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลโดยเนือ* หาของนโยบายฉบับนี *
ครอบคลุมถึงวิธีการจัดเก็บรวบรวมใช้เปิ ดเผย และส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าคู่คา้ หรือผูล้ งทุนที"ติดต่อหรือ
ใช้บริการของบริษัท
นโยบายฉบับนีม* ีผลบังคับใช้แก่บุคคลธรรมดาที" เป็ นลูกค้าหรือผูล้ งทุนของบริษัททัง* ในอดีต ปั จจุบนั
และในอนาคตที"บริษัททําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไม่วา่ ด้วยวิธีการหนึ"งวิธีการใด เพื"อให้ลกู ค้า/คูค่ า้ หรือผู้
ที"เกี" ยวข้องได้รบั ทราบวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้
ลงทุนที"ได้มอบให้แก่บริษัท ตลอดจนความคุม้ ครองการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผูล้ งทุน รวมทัง* สิทธิ
ของลูกค้าหรือผูล้ งทุนที"เป็ นเจ้าของข้อมูล ทัง* นี * นโยบายฉบับนีส* อดคล้องและเป็ นไปตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎเกณฑ์ท"ีออกภายใต้กฎหมายดังกล่าว (“พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”)

นโยบายคุ้ม ครองข้อ มูล ส่วนบุค คล (Privacy Policy)
วัต ถุป ระสงค์ใ นการจัด ทํา Privacy Policy
(A) เพื"อปฏิบตั หิ น้าที"ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่างๆที"เกี"ยวข้อง ทัง* ที"มีผลใช้บงั คับในปั จจุบนั และที"
จะมีการแก้ไขหรือเพิ"มเติมในอนาคต
(D) เพื"อให้ทา่ นได้รบั ประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัท หรือของบุคคลภายนอกที"มีความ
เกี"ยวข้องกับบริษัท
(E) เพื"อคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือผูท้ "ีเกี"ยวข้อง มิให้มีการนําข้อมูลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือมิได้
รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
(F) เพื"อการติดต่อสื" อสาร การสื"อสารทางการตลาด การวิเคราะห์ขอ้ มูล การพัฒนาบริการให้ท่านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(H) เพื"อให้เจ้าของข้อมูลได้รบั ทราบเกี"ยวกับวัตถุประสงค์ สิทธิในการดําเนินการของเจ้าของข้อมูล รวมถึงช่อง
ทางการติดต่อกับบริษัท

ประกาศและข้อ กําหนดทีเ4 กี4ยวข้อ ง
1. พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
2. ประกาศกระทรวงดิจิทลั เพื"อเศรษฐกิจและสังคม เรื"อง มาตรฐานการรักษาความมั"นคงปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 ลงวันที" 24 มิถนุ ายน 2563

1. คํานิยาม :
“ข้อมูลส่วนบุคคล”

หมายถึง

ข้อมูลเกี"ยวกับบุคคลซึ"งทําให้สามารถระบุตวั บุคคลนัน* ไม่
ว่ า ทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม (ไม่ ร วมถึ ง ข้อ มูล ของผู้ถึ ง แก่
กรรมโดยเฉพาะ) เช่น ชื" อ วัน เดื อนปี เ กิ ด ที" อยู่ อี เ มล์
หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลบัญชีเงินฝาก เป็ นต้น

“ข้อมูลส่วนบุคคลที"มีความละเอียดอ่อน” หมายถึง

ข้อมูลส่วนบุคคลที"เกี"ยวกับเชือ* ชาติ เผ่าพันธุ์ ความเชื"อ
ในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูล
พัน ธุ ก รรม ข้อ มู ล ชี ว ภาพ (ลายนิ ว* มื อ ข้อ มู ล ใบหน้า )
ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลข้อจํากัดในการสื"อสาร/การ ตัดสินใจ
อาทิ ความบกพร่องทางการ ได้ยิน การมองเห็ น หรื อ
ภาวะบกพร่องทางสุขภาพ เป็ นต้น

“คณะทํางาน”

หมายถึง

คณะทํางานคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

“ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”

หมายถึง

บุคคลหรือนิติบุคคลซึ"งมีอาํ นาจหน้าที"ตดั สินใจเกี" ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”

หมายถึง

บุคคลหรือนิตบิ คุ คลซึ"งดําเนินการเกี"ยวกับการเก็บ
รวบรวมใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคําสั"ง หรื อ
ในนามของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทัง* นี * บุคคลหรือ
นิติบุคคล ซึ"งดําเนินการดังกล่าว ไม่เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล

“ความมั"นคงปลอดภัย”

หมายถึง

การธํารงไว้ซ"ึงความลับ ( Confidentiality) ความถูกต้อง
ครบถ้วน (Integrity) และข้อมูลส่วนบุคคล” สภาพพร้อม
ใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล

“สํานักงานฯ”

หมายถึง

สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

“Privacy Policy”

หมายถึง

นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที"จดั ทําขึน* ตามมาตรา
DE ของพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลบุคคล
พ.ศ.2562

2. นโยบายคุ้ม ครองข้อ มูล ส่วนบุค คล
2.1 นโยบายในการจัด เก็บ รวบรวมการประมวลผลข้อ มูล ส่วนบุค คลของลูก ค้า
บริษัท จัดเก็ บข้อมูล ส่วนบุคคลขอลูกค้าหรื อผู้ล งทุน เพื" อนําไปใช้ส าํ หรับการเปิ ดบัญ ชี แ ละทํา
ธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ท"ีบริษัทให้บริการกับลูกค้า/คูค่ า้ และใช้เป็ นช่องทางในการติดต่อกับลูกค้า/คูค่ า้ เกี"ยวกับข้อมูล
ด้านการลงทุน ซึ"งบริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้า/คูค่ า้ โดยตรงหรือผ่านทางบุคคลภายนอก โดย
ข้อมูลส่วนบุคคลที"บริษัทจัดเก็บจะรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนีด* ว้ ย
(1) ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที4 ล ู ก ค้ า หรื อ ผู้ ล งทุ น ได้ ม อบให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ได้แ ก่ ข ้อมูล ดัง ต่อไปนี *
ข้ อ มู ล ที4ใ ช้ แ สดงและยื น ยั น ตั ว ตนของลู ก ค้ า หรื อ ผู้ ล งทุ น เช่นชื" อ-นามสกุล, อี เมล,
หมายเลขโทรศัพท์, ที"อยู่ , และเลขประจําตัวประชาชน หรือเลขที"หนังสือเดินทาง, สําเนาเอกสารแสดงตัวตนที"ระบุ
ข้อมูลดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ลายมือชื"อ, ลายมือชื"ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์,
ข้อมูลชีวภาพ ( Biometric), ตําแหน่งงาน, อาชีพ, ชื"อสถานประกอบการ และสถานที"ทาํ งาน เป็ นต้น
ข้อ มูล ที4ส ามารถเชื4อ มโยงไปยังข้อ มูล ส่ว นบุค คลอื4น ๆ ได้ เช่น อายุ วัน-เดือน-ปี เกิด,
สถานภาพการสมรส, ข้อมูลเกี"ยวกับบุตร, ข้อมูลเกี"ยวกับครอบครัว, ข้อมูลการศึกษา, ข้อมูลเกี"ยวกับข้อจํากัดในการ
สื" อสารหรือตัดสินใจ, ประสบการณ์การทํางาน, ประสบการณ์การลงทุน, ข้อมูลที" เปิ ดเผยใน Customer Profile
และ Risk Profile, ข้อมูลจากการประเมินความรูค้ วามสามารถในการลงทุน (Knowledge assessment) สําหรับการ
ลงทุน ในกองทุน ที" มี ความเสี" ยงสูง หรื อ มี ค วามซับ ซ้อ น, ข้อมูล ลูกค้าที" เ ป็ น ผู้ล งทุน รายย่ อ ยที" มี ค วามเปราะบาง
(Vulnerable Investors) สํา หรับ เป็ น ส่ ว นประกอบกระบวนการขาย (Sales Process), ข้อ มู ล จากการลงนาม
รับทราบความเสี"ยงกองทุนที"มีความเสี"ยงสูงหรือมีความซับซ้อน, ข้อมูลจากการสํารวจ (Survey) การให้บริการของผู้
แนะนําการลงทุน, ข้อมูลที"ใช้ในการส่งคําสั"งซือ* ขายตราสารหนี,* ข้อมูลจากการรับรองคุณสมบัติการเป็ นผูล้ งทุนราย
ใหญ่ พิเศษ/ผูล้ งทุนรายใหญ่ , ข้อมูลที" ใช้ในคําขอเปิ ดบัญชี , ข้อมูลแจ้งสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกัน (FATCA
FORM)
ข้ อ มู ล ด้ า นการเงิน ผลิ ต ภั ณ ฑ์แ ละการใช้ บ ริ ก ารของลู ก ค้ าหรื อ ผู้ ล งทุ น ที4ม ี อ ยู่ก ั บ
บริษั ท , สถานะทางภาษี , รายละเอียดของบัญชีธนาคาร และหลักฐานการเป็ นเจ้าของทรัพย์สิน บริการธุร กรรม
ออนไลน์, บริการตัดบัญชีลงทุนอัตโนมัติ
ข้ อ มู ล ที4 ส ามารถระบุ ต ั ว ตนของลู ก ค้ า หรื อ ผู้ ล งทุ น ได้ เช่น เลขประจําตัวผู้เ สี ย ภาษี
IP Address หรือเลขที"ทางอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าหรือผูล้ งทุนที"สามารถระบุตวั ตนได้ รวมถึงข้อมูลบันทึกต่าง ๆ ที"
ใช้ตดิ ตามตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคล เช่น log file, cookies

ข้อ มูล อื4น ๆ ที4ล ูก ค้าหรือ ผู้ ล งทุน มอบให้ก ับ บริษั ท ระหว่างการติด ต่อ กับ บริษั ท หรือ
ตามทีบ4 ริษัท ร้อ งขอให้ล ูก ค้าหรือ ผู้ล งทุน จัด ส่ง เพื"อบริษัทจะได้นาํ เสนอ แนะนําหรือให้บริการเกี"ยวกับผลิตภัณฑ์
หรือบริการของบริษัทได้
ข้ อ มู ล เกี4ย วกั บ คดีค วามต่าง ๆ (ถ้ามี ) ในขัน* ตอนหรือกระบวนการตามลําดับ, ข้อมูลที"
ลูกค้าหรือผูล้ งทุนต้องเปิ ดเผยตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์, หรือกฎหมายอื"น ๆ ที"บริษัทต้องอยูภ่ ายใต้บงั คับ
(2) ข้อ มูล ส่วนบุค คลทีบ4 ริษัท เก็บ หรือ สร้างขึนB เกี4ยวกับ ตัวลูก ค้าหรือ ผู้ล งทุน หรือ ทีบ4 ริษัท
ได้ร ับ จากบุค คลอื4น ได้แก่ขอ้ มูลต่อไปนี *
ไฟล์ข ้อ มูล ที4บ ริษั ท อาจสร้างเป็ นข้อ มู ล ของความสัม พัน ธ์ท 4ีบ ริษั ท มีก ับ ลูก ค้าหรื อ ผู้
ลงทุน รวมถึง ประวัตกิ ารติดต่อ ประวัตแิ ละข้อมูลการสื"อสารในทุกช่องทาง
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลใด ๆ ที4ล ู ก ค้ าหรือ ผู้ ล งทุน ได้ต ิด ต่อ สื4อ สารหรือ ที4บ ริษั ท ได้บ ั น ทึก
ระหว่างการติด ต่อ สื4อ สารทางโทรศัพท์, การสื"อสารทางอีเมล ไม่ว่าจะได้กระทําบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
ภาพที"เก็บรวบรวมผ่านทางกล้องวงจรปิ ด (CCTV) กรณีท"ีลกู ค้าหรือผูล้ งทุนติดต่อสํานักงานของบริษัท ซึ"งบริษัทได้
ทําการติดตามและบันทึกไว้เป็ นข้อมูลเพื"อนําแก้ไขปั ญหาข้อร้องเรียน พัฒนาการบริการและช่วยในการตรวจสอบ
คุณภาพ เพื"อการอบรม เพื"อความปลอดภัย เพื"อเป็ นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที"บริษัทต้องปฏิบตั ิ
ข้ อ มู ล การ ทํา ร ายการ ซื อ* ขาย การรับ เงิ น จ่ า ยเงิ น และรายการเกี" ย วกับ ภาษี (ถ้า มี )
ข้อ มูล ส่วนบุค คลทีบ4 ริษัท ได้ร ับ มาจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามมาตรการควํ"าบาตรเป็ นราย
ประเทศ หรือตามมติเกี" ยวกับการไม่แพร่ขยายอาวุธที"มีอานุภาพทําลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction:
WMD) หรืออาวุธนิวเคลี ยร์และขี ปนาวุธต่าง ๆ ภายในกรอบสหประชาชาติ (UN), หรือข้อมูลรายชื" อที" ได้รบั จาก
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์, คณะกรรมการกํากับตลาดทุน , ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, สํานักงานตํารวจแห่งชาติ, สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตในภาครัฐ ,
กระทรวงยุตธิ รรม, กรมบังคับคดี, กรมการปกครอง, หน่วยงานราชการต่างๆ

(3) ข้อ มูล ส่วนบุค คลของบุค คลทีส4 าม
หากลูกค้าหรือผูล้ งทุนให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลที"สามแก่บริษัท เช่น ชื"อ นามสกุล วัน
เดือนปี เกิด หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจําตัวประชาชน เลขที"หนังสือเดินทาง ของ คูส่ มรส บุตร หรือบุคคลอื" นใดที"
เกี" ยวข้อง สําหรับการติดต่อฉุกเฉิ นและรับสิทธิ ประโยชน์ตามกฎหมาย ลูกค้าหรือผูล้ งทุนได้แจ้งนโยบายคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีแ* ก่บุคคลที"สามดังกล่าวทราบ และได้รบั ความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวแล้วหากจําเป็ น
เว้นแต่เป็ นข้อมูลที"เปิ ดเผยต่อบริษัทได้ตามกฎหมาย
2.2 การเปิ ดเผยข้อ มูล ส่วนบุค คลให้แ ก่บ ุค คลภายนอก
บริษัทอาจทําการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผูล้ งทุน ให้แก่ บุคคลภายนอกเท่าที" จ าํ เป็ น
เพื"อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หลักหรือวัตถุประสงค์ท"ีเกี"ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทอาจ
ส่งข้อมูลของลูกค้าหรือผูล้ งทุนไปยังบุคคล ดังต่อไปนี *
(1) ผูแ้ ทน ตัวแทน ผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สิน ตัวกลาง และ/หรือ ผูใ้ ห้บริการผลิตภัณฑ์อ"ืนซึ"งลูกค้าหรือผู้
ลงทุน หรือบริษัทเป็ นผูแ้ ต่งตัง*
(2) ตัวแทน และผูร้ บั จ้าง หรือผูใ้ ห้บริการซึ"งเป็ นบุคคลภายนอก ทัง* นี * เพื"อให้บคุ คล และ/หรือนิตบิ คุ คล
เหล่านีใ* ห้บริการแก่บริษัท
(3) คูค่ า้ นายหน้าซือ* ขายตราสารหนี * ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ผูจ้ ดั จําหน่ายตราสารหนี * และบุคคลอื"นๆ
ซึ"งมีความจําเป็ นอย่างสมเหตุผลที"ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผูล้ งทุน ที"จะทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ของลูกค้าหรือผูล้ งทุนที"ตอ้ งการใช้บริการของบริษัท
(4) หน่ ว ยงานกํา กับ หน่ ว ยงานของรัฐ บาล หรื อ หน่ ว ยงานที" มี ห น้า ที" ก ํา กับ ดูแ ล เช่ น สํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สมาคมตลาดตราสารหนีไ* ทย
กรมสรรพากร บุคคลและนิติบุคคลใดๆ ก็ตามที"บริษัทต้องเปิ ดเผยข้อมูลเท่าที"กฎหมายหรือกฎระเบียบที"เกี"ยวข้อง
กําหนด หรือในกรณีเฉพาะอื"นๆ เช่น เป็ นไปตามคําสั"งศาล หรือสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(5) เพื" อการก่อตัง* สิ ทธิ เรี ยกร้องตามสัญ ญาหรื อตามกฎหมายของบริษัท หรือการยกขึน* ต่อสู้สิ ท ธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย

(6) หน่วยงานหรือองค์กรในต่างประเทศ เพื" อเปิ ดเผยข้อมูลของท่าน ตามที" ได้รบั การร้องขอ ทัง* นี *
เพื"อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดทางกฎหมาย และหน่วยงานหรือองค์กรดังกล่าวได้รบั การยอมรับจากหน่วยงานกํากับ
ของประเทศไทย
2.3 ภายใต้ก ารได้ร ั บ ความยิน ยอมจากลู ก ค้ าหรือ ผู้ ล งทุน บริษั ท อาจใช้ ข ้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลในการ
ประมวลผลโดยระบบอัต โนมัต ิ ซึ4งจะมีผ ลต่อ ข้อ มูล ส่ว นบุค คลของลูก ค้า หรือ เพือ4 การรวบรวมข้อ มูล อื4น ๆ
เช่น การรวบรวมข้อ มูล เพือ4 การตลาด
2.4 สิท ธิข องเจ้าของข้อ มูล ส่วนบุค คล
ในกรณีท"ีบริษัทได้มีการรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย (ประมวลผล) ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผูล้ งทุน
ลูกค้ามีสิทธิ ดังต่อไปนี *
(1) สิทธิ ท"ี จะได้รบั การแจ้งเกี" ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า วิธีการเก็ บรวบรวม
ข้อมูล บุคคลที"จะได้รบั ข้อมูล เหตุผลและระยะเวลาที"จดั เก็บข้อมูลส่วนบุคคล
(2) สิทธิในการเข้าถึง หรือขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผูล้ งทุน ที"บริษัทเป็ นผูเ้ ก็บรักษาไว้
ไม่วา่ โดยช่องทางใดที"บริษัทกําหนด
(3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผูล้ งทุนให้ถกู ต้อง
(4) สิทธิในการขอให้ลบ ทําลาย ระงับการใช้ช" วั คราว ทําให้เป็ นข้อมูลซึ"งไม่อาจระบุตวั ตนได้
(5) สิทธิในการถอนความยินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผูล้ งทุน
(6) สิทธิในการจํากัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผูล้ งทุน
(7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผูล้ งทุน
(8) สิทธิท"ีจะร้องเรียนต่อบริษัท หรือคณะทํางานคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล หากลูกค้าหรือผูล้ งทุนเห็นว่า
สิทธิใดๆ ของลูกค้าหรือผูล้ งทุนได้ถกู บริษัทละเมิด
อนึ"ง การร้องขอใดๆ เพื"อการใช้สิทธิของลูกค้าหรือผูล้ งทุนตามที"กล่าวไว้ขา้ งต้น ลูกค้าจะต้องกระทํา
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีท"ีสุดที"จะดําเนินการภายในระยะเวลาที"สมเหตุสมผล
และไม่เกิ นระยะเวลาที" กฎหมายกําหนด ภายใต้ขอ้ กําหนดทางกฎหมายที" เกี" ยวข้องกับสิ ทธิ ข องลูกค้าในฐานะ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีท"ีลกู ค้าหรือผูล้ งทุน ขอให้บริษัทดําเนินการ ลบ ทําลาย จํากัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ระงับการใช้ช" วั คราว แปลงข้อมูลส่วนบุคคลในรู ปแบบข้อมูลที"ไม่สามารถระบุตวั ตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
หรือถอนความยินยอม อาจทําให้เกิดข้อจํากัดกับบริษัทในการทําธุรกรรมหรือให้บริการกับลูกค้าหรือผูล้ งทุนได้ ซึ"ง
บริษัทจะได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงข้อจํากัดดังกล่าวที" อาจจะเกิดขึน* จากการใช้สิทธิ ในข้อใดข้อหนึ"งของลูกค้าหรื อ
ผูล้ งทุน
ทัง* นี * กรณี ท"ีบริษัทได้ดาํ เนินการตามสิทธิ ในการร้องขอของลูกค้าหรือผูล้ งทุนข้อหนึ"งข้อใด บริษัทขอ
สงวนสิทธิในการคิดค่าบริการใดๆ ที"อาจเกิดขึน* (ถ้ามี) เพื"อดําเนินการเกี"ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
2.5 ระยะเวลาในการจัด เก็บ ข้อ มูล ส่วนบุค คล
บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผูล้ งทุนเท่าที"จาํ เป็ นตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม
ข้อมูลทางกฎหมาย ดังต่อไปนี *
ลําดับ

เอกสาร

ระยะเวลาการจัด เก็บ

1.

เอกสารหลักฐานที"เกี"ยวข้องกับคําขอเปิ ดบัญชีและการทําสัญญา

ต้องจัดเก็บตลอดที"ลกู ค้าทําธุรกรรมกับ

กับลูกค้า การตรวจสอบตัวตนที"แท้จริงของลูกค้า ผูร้ บั ประโยชน์ท"ี

บริษัท และจัดเก็บต่อไปอีกเป็ นระยะเวลา 5

แท้จริง และผูม้ ีอาํ นาจควบคุมการทําธุรกรรมของลูกค้า หลักฐาน

ปี นบั แต่วนั ที"มีการปิ ดบัญชีหรือเลิกสัญญา

เกี"ยวกับฐานะทางการเงินและความสามารถทางการเงินของลูกค้า กับลูกค้า
วัตถุประสงค์การลงทุน ระดับความรู ค้ วามเข้าใจและ
ประสบการณ์เกี"ยวกับการลงทุนของลูกค้า รวมทัง* เอกสาร
หลักฐานที"เกี"ยวกับการปรับปรุงหรือทบทวนข้อมูลดังกล่าว
2.

เอกสารหลักฐานที"เกี"ยวข้องกับการซือ* ขายตราสารหนี * ไม่วา่ จะ

ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี นบั แต่วนั ที"มีการซือ* ขาย

ดําเนินการในรู ปแบบเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
3.

เอกสาร/บันทึกการให้คาํ แนะนํา การรับคําสั"งซือ* ขาย หรือการ

ไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือนนับแต่วนั ที"มีการ

เจรจาตกลงเกี"ยวกับการลงทุนทางโทรศัพท์ เครื"องบันทึกเสียงหรือ ดําเนินการดังกล่าวเว้นแต่มีการร้องเรียน
เครื"องมือสื"อสารอื"นใด

จัดเก็บจนกว่าจะดําเนินการเกี"ยวกับข้อ
ร้องเรียนแล้วเสร็จ

2.6 มาตรการการคุ้ม ครองข้อ มูล ส่วนบุค คล
บริ ษั ท มี ก ารจัด เก็ บ ข้อ มูล ส่ ว นบุค คลในรู ป แบบเอกสาร (Hard Copy) รวมถึ ง ด้า นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic File) และมีมาตรการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เป็ นไปตามนโยบายการรักษาความปลอดภัย
ทางเทคโนโยยีสารสนเทศที"บริษัทกําหนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2.7 การเปลี4ยนแปลงนโยบายคุ้ม ครองข้อ มูล ส่วนบุค คล
กรณีมีการเปลี"ยนแปลงนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล อันอาจเนื"องจากข้อกําหนดของบริษัท หรือที"
จะมีปรับแก้ตามข้อกําหนดของทางการที"อาจเกิดขึน* บริษัทขอสงวนสิทธิท"ีจะไม่แจ้ง/บอกกล่าวให้ลกู ค้าหรือผูล้ งทุน
ทราบล่วงหน้า ทัง* นี * บริษัทจะแสดงนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับที"เป็ นปั จจุบนั ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
2.8 วิธ ีก ารติด ต่อ บริษัท
ในกรณี ท"ี ลูกค้าหรื อผู้ล งทุน ประสงค์ จะใช้สิ ท ธิ ข้อหนึ"ง ข้อใดตามที" ร ะบุไ ว้ใ นข้อ 2.4 หรื อให้ความ
ยินยอมหรือถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผูล้ งทุน หรือมีขอ้ สงสัยเกี"ยวกับ การ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ลูกค้าหรือผูล้ งทุนสามารถติดต่อได้ท"ี : บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
เลขที" 540 อาคารเมอร์ควิ รี"ทาวเวอร์ ชัน* 5 ห้อง 501 ชัน* 14 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

