
    

 

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 
 

บร ิษัทหลักทร ัพย ์เอเช ีย เวลท ์จาํกัด 
 

 
                บริษัทตระหนักถึงความสาํคญัของขอ้มูลส่วนบุคคลและความไวว้างใจที"ลูกคา้หรือผูล้งทุนมีให้แก่

บริษัท บริษัทจึงกาํหนดนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบันี *ขึ *นเพื"อเป็นการรบัรองสิทธิของบุคคลที"จะตอ้ง
ไดร้บัความคุม้ครองเกี"ยวกบัการเก็บรวบรวมใชเ้ปิดเผยและส่งต่อขอ้มลูส่วนบุคคลโดยเนื *อหาของนโยบายฉบบันี *
ครอบคลมุถึงวิธีการจดัเก็บรวบรวมใชเ้ปิดเผย และส่งตอ่ขอ้มลูส่วนบคุคลของลูกคา้คู่คา้หรือผูล้งทนุที"ติดต่อหรือ
ใชบ้รกิารของบรษัิท  

 
                   นโยบายฉบบันี *มีผลบงัคบัใชแ้ก่บุคคลธรรมดาที"เป็นลูกคา้หรือผูล้งทุนของบริษัททั*งในอดีต ปัจจุบนั 

และในอนาคตที"บรษัิททาํการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลไม่วา่ดว้ยวิธีการหนึ"งวิธีการใด เพื"อใหล้กูคา้/คูค่า้ หรือผู้
ที"เกี"ยวขอ้งไดร้บัทราบวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยและส่งต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้หรือผู้
ลงทนุที"ไดม้อบใหแ้ก่บริษัท ตลอดจนความคุม้ครองการเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคลของลกูคา้หรือผูล้งทนุ รวมทั*งสิทธิ
ของลกูคา้หรือผูล้งทนุที"เป็นเจา้ของขอ้มลู ทั*งนี * นโยบายฉบบันี *สอดคลอ้งและเป็นไปตามพระราชบญัญตัิคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 และกฎเกณฑที์"ออกภายใตก้ฎหมายดงักลา่ว (“พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฯ”) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)  
 
 วัตถุประสงคใ์นการจัดทาํ Privacy Policy 

(A)   เพื"อปฏิบตัหินา้ที"ตามกฎหมาย หลกัเกณฑ ์และระเบียบตา่งๆที"เกี"ยวขอ้ง ทั*งที"มีผลใชบ้งัคบัในปัจจบุนัและที"

จะมีการแกไ้ขหรือเพิ"มเตมิในอนาคต 

(D)  เพื"อใหท้า่นไดร้บัประโยชนจ์ากการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการของบริษัท หรือของบคุคลภายนอกที"มีความ

เกี"ยวขอ้งกบับรษัิท 

(E)   เพื"อคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน หรือผูที้"เกี"ยวขอ้ง มิใหมี้การนาํขอ้มลูไปใชผ้ิดวตัถุประสงคห์รือมิได้

รบัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลู 

(F)   เพื"อการติดต่อสื"อสาร การสื"อสารทางการตลาด การวิเคราะหข์อ้มูล การพฒันาบริการใหท้่านไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

(H)   เพื"อใหเ้จา้ของขอ้มลูไดร้บัทราบเกี"ยวกบัวตัถุประสงค ์สิทธิในการดาํเนินการของเจา้ของขอ้มลู รวมถึงช่อง

ทางการตดิตอ่กบับรษัิท 

 

ประกาศและข้อกาํหนดที4เก ี4ยวข ้อง 

1.  พระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 

2. ประกาศกระทรวงดจิิทลัเพื"อเศรษฐกิจและสงัคม เรื"อง มาตรฐานการรกัษาความมั"นคงปลอดภยั   

       ของขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2563  ลงวนัที" 24 มิถนุายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. คาํนิยาม : 

   “ขอ้มลูสว่นบคุคล”                                    หมายถึง        ขอ้มลูเกี"ยวกบับคุคลซึ"งทาํใหส้ามารถระบตุวับคุคลนั*นไม่

ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่

กรรมโดยเฉพาะ) เช่น ชื"อ วัน เดือนปีเกิด ที"อยู่ อีเมล์ 

หมายเลขโทรศพัท ์ขอ้มลูบญัชีเงินฝาก เป็นตน้ 

 “ขอ้มลูสว่นบคุคลที"มีความละเอียดออ่น”    หมายถึง        ขอ้มลูสว่นบคุคลที"เกี"ยวกบัเชื *อชาต ิเผา่พนัธุ ์ความเชื"อ   

                                                                                   ในลทัธิ ศาสนาหรือปรชัญา ประวตัิอาชญากรรม ขอ้มูล

พันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ (ลายนิ *วมือ ข้อมูลใบหน้า) 

ขอ้มลูสขุภาพ ขอ้มลูขอ้จาํกดัในการสื"อสาร/การ ตดัสินใจ 

อาทิ ความบกพร่องทางการ ไดยิ้น การมองเห็น หรือ 

ภาวะบกพรอ่งทางสขุภาพ เป็นตน้ 

  “คณะทาํงาน”                                           หมายถึง        คณะทาํงานคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล  

             “ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล”                      หมายถึง       บุคคลหรือนิติบุคคลซึ"งมีอาํนาจหนา้ที"ตดัสินใจเกี"ยวกับ

การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

              “ผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล”                  หมายถึง        บคุคลหรือนิตบิคุคลซึ"งดาํเนินการเกี"ยวกบัการเก็บ   

  รวบรวมใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามคาํสั"งหรือ

ในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล ทั*งนี * บุคคลหรือ

นิติบุคคล ซึ"งดาํเนินการดงักล่าว ไม่เป็นผูค้วบคมุขอ้มูล

สว่นบคุคล 

               “ความมั"นคงปลอดภยั”                     หมายถึง        การธาํรงไวซ้ึ"งความลบั ( Confidentiality) ความถูกตอ้ง  

ครบถว้น (Integrity) และขอ้มลูส่วนบคุคล” สภาพพรอ้ม

ใชง้าน (Availability) ของขอ้มลูสว่นบคุคล  

“สาํนกังานฯ”                     หมายถึง          สาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

“Privacy Policy”                     หมายถึง          นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลที"จดัทาํขึ *นตามมาตรา 

DE ของพระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลบคุคล              

                                                                                     พ.ศ.2562       

                                                                              

 



 

2.  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

   2.1  นโยบายในการจัดเก็บ รวบรวมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 

    บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลขอลูกคา้หรือผู้ลงทุนเพื"อนาํไปใช้สาํหรับการเปิดบัญชีและทาํ

ธุรกรรมในผลิตภณัฑที์"บริษัทใหบ้ริการกบัลกูคา้/คูค่า้ และใชเ้ป็นช่องทางในการติดตอ่กบัลกูคา้/คูค่า้เกี"ยวกบัขอ้มลู

ดา้นการลงทนุ ซึ"งบริษัทอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลจากลกูคา้/คูค่า้โดยตรงหรือผ่านทางบคุคลภายนอก โดย

ขอ้มลูสว่นบคุคลที"บรษัิทจดัเก็บจะรวมถึงขอ้มลูดงัตอ่ไปนี *ดว้ย 

    (1)    ข้อ มูลส่วนบุคคลที4ลูกค้าหร ือ ผู้ลงทุน ได้มอ บให้แ ก่บร ิษัท   ไดแ้ก่ข้อมูลดังต่อไปนี * 

            ข้อมูลท ี4ใช ้แ สดงแ ละยืนยันตัวตนข อ งลูกค้าหร ือผู้ลงทุน  เช่นชื"อ-นามสกุล, อีเมล, 

หมายเลขโทรศพัท,์ ที"อยู่ , และเลขประจาํตวัประชาชน หรือเลขที"หนงัสือเดินทาง, สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนที"ระบุ

ขอ้มลูดงักล่าว (แลว้แตก่รณี) ลายมือชื"อ, ลายมือชื"ออิเล็กทรอนิกสต์ามกฎหมายว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส,์ 

ขอ้มลูชีวภาพ ( Biometric), ตาํแหนง่งาน, อาชีพ, ชื"อสถานประกอบการ และสถานที"ทาํงาน เป็นตน้ 

            ข้อมูลท ี4สามารถเช ื4อมโยงไปยังข ้อมูลส่วนบุคคลอื4น  ๆ  ได้ เช่น อาย ุวนั-เดือน-ปีเกิด, 

สถานภาพการสมรส, ขอ้มลูเกี"ยวกบับตุร, ขอ้มลูเกี"ยวกบัครอบครวั, ขอ้มลูการศกึษา, ขอ้มลูเกี"ยวกบัขอ้จาํกดัในการ

สื"อสารหรือตดัสินใจ, ประสบการณก์ารทาํงาน,  ประสบการณก์ารลงทุน,  ขอ้มูลที"เปิดเผยใน Customer Profile 

และ Risk Profile, ขอ้มลูจากการประเมินความรูค้วามสามารถในการลงทนุ (Knowledge assessment) สาํหรบัการ

ลงทุนในกองทุนที"มีความเสี"ยงสูงหรือมีความซับซ้อน, ข้อมูลลูกคา้ที"เป็นผู้ลงทุนรายย่อยที"มีความเปราะบาง 

(Vulnerable Investors) สําหรับเป็นส่วนประกอบกระบวนการขาย (Sales Process), ข้อมูลจากการลงนาม

รบัทราบความเสี"ยงกองทนุที"มีความเสี"ยงสงูหรือมีความซบัซอ้น, ขอ้มลูจากการสาํรวจ (Survey) การใหบ้รกิารของผู้

แนะนาํการลงทนุ, ขอ้มลูที"ใชใ้นการส่งคาํสั"งซื *อขายตราสารหนี *, ขอ้มลูจากการรบัรองคณุสมบตัิการเป็นผูล้งทนุราย

ใหญ่พิเศษ/ผูล้งทุนรายใหญ่, ขอ้มูลที"ใชใ้นคาํขอเปิดบญัชี, ขอ้มูลแจง้สถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (FATCA 

FORM) 

           ข้อมูลด้านการ เงิน  ผลิตภัณฑแ์ ละการใช้บร ิการข องลูกค้าหร ือผู้ลงทุนท ี4ม ีอยู่ก ับ

บร ิษัท , สถานะทางภาษี, รายละเอียดของบญัชีธนาคาร และหลกัฐานการเป็นเจา้ของทรพัยส์ิน บริการธุรกรรม

ออนไลน,์ บรกิารตดับญัชีลงทนุอตัโนมตั ิ

          ข้อ มูลท ี4สามาร ถร ะบุตัวตนข อ งลูกค้าห ร ือ ผู้ล งทุน ได้ เช่น เลขประจาํตัวผู้เสียภาษี         

IP Address หรือเลขที"ทางอิเล็กทรอนิกสข์องลกูคา้หรือผูล้งทนุที"สามารถระบตุวัตนได ้รวมถึงขอ้มลูบนัทึกตา่ง ๆ ที"

ใชต้ดิตามตรวจสอบกิจกรรมตา่ง ๆ ของบคุคล เชน่ log file, cookies 

 



 

          ข ้อมูลอ ื4นๆ  ท ี4ลูกค้าหร ือผู้ลงทุนมอบให้กับบร ิษัทระหว่างการติดต่อกับบร ิษัท หร ือ

ตามที4บร ิษัทร ้องขอให้ลูกค้าหร ือผู้ลงทุนจัดส่ง เพื"อบรษัิทจะไดน้าํเสนอ แนะนาํหรือใหบ้รกิารเกี"ยวกบัผลิตภณัฑ์

หรือบรกิารของบรษัิทได ้

            ข้อมูลเกี4ยวกับคดีความต่าง ๆ  (ถ้ามี) ในขั*นตอนหรือกระบวนการตามลาํดบั, ขอ้มูลที"

ลูกคา้หรือผูล้งทุนตอ้งเปิดเผยตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย,์ หรือกฎหมายอื"น ๆ ที"บรษัิทตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบั 

          (2)    ข้อมูลส่วนบุคคลที4บร ิษัทเก็บหร ือสร ้างข ึBนเกี4ยวกับตัวลูกค้าหร ือผู้ลงทุน หร ือท ี4บร ิษัท

ได้ร ับจากบุคคลอื4น ไดแ้ก่ขอ้มลูตอ่ไปนี * 

            ไฟลข์ ้อมูลท ี4บร ิษัทอาจสร ้างเป็นข ้อมูลของความสัมพันธ ์ท ี4บร ิษัทมีกับลูกค้าหร ือผู้

ลงทุนรวมถึง ประวตักิารตดิตอ่ ประวตัแิละขอ้มลูการสื"อสารในทกุชอ่งทาง 

          ข ้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ  ท ี4ลูกค้าหร ือผู้ลงทุนได้ต ิดต่อสื4อสารหร ือท ี4บร ิษัทได้บันท ึก

ระหว่างการติดต่อสื4อสารทางโทรศพัท,์ การสื"อสารทางอีเมล    ไม่ว่าจะไดก้ระทาํบนเว็บไซตห์รือแอปพลิเคชัน 

ภาพที"เก็บรวบรวมผ่านทางกลอ้งวงจรปิด (CCTV) กรณีที"ลกูคา้หรือผูล้งทนุติดตอ่สาํนกังานของบริษัท ซึ"งบริษัทได้

ทาํการติดตามและบนัทึกไวเ้ป็นขอ้มลูเพื"อนาํแกไ้ขปัญหาขอ้รอ้งเรียน พฒันาการบริการและช่วยในการตรวจสอบ

คณุภาพ เพื"อการอบรม เพื"อความปลอดภยั เพื"อเป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที"บรษัิทตอ้งปฏิบตั ิ

                    ข้อ มูลการ ท ําร ายการ ซื *อ ขาย การรับเงิน จ่ายเงิน และรายการเกี"ยวกับภาษี (ถ้ามี) 

           ข้อมูลส่วนบุคคลที4บร ิษัทได้ร ับมาจากหน่วยงานต่าง ๆ  ตามมาตรการควํ"าบาตรเป็นราย

ประเทศ หรือตามมติเกี"ยวกับการไม่แพร่ขยายอาวุธที"มีอานุภาพทาํลายลา้งสูง (Weapons of Mass Destruction: 

WMD) หรืออาวุธนิวเคลียรแ์ละขีปนาวุธต่าง ๆ ภายในกรอบสหประชาชาติ (UN), หรือขอ้มูลรายชื"อที"ไดร้บัจาก

สาํนกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน, สาํนกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาต,ิ 

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์, คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน, ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย, สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ, สาํนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ, 

กระทรวงยตุธิรรม, กรมบงัคบัคดี, กรมการปกครอง, หนว่ยงานราชการตา่งๆ 

 

 

 



 

          (3)   ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที4สาม 

            หากลูกคา้หรือผูล้งทุนใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลที"สามแก่บริษัท เช่น ชื"อ นามสกุล วนั

เดือนปีเกิด หมายเลขโทรศพัท ์เลขประจาํตวัประชาชน เลขที"หนงัสือเดินทาง ของ คูส่มรส บตุร หรือบคุคลอื"นใดที"

เกี"ยวขอ้ง สาํหรบัการติดต่อฉุกเฉินและรบัสิทธิประโยชนต์ามกฎหมาย ลูกคา้หรือผูล้งทุนไดแ้จง้นโยบายคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบันี *แก่บุคคลที"สามดงักล่าวทราบ และไดร้บัความยินยอมจากบุคคลดงักล่าวแลว้หากจาํเป็น  

เวน้แตเ่ป็นขอ้มลูที"เปิดเผยตอ่บริษัทไดต้ามกฎหมาย 

  2.2  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก 

  บริษัทอาจทาํการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้หรือผูล้งทุนใหแ้ก่บุคคลภายนอกเท่าที"จาํเป็น

เพื"อใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคห์ลกัหรือวตัถปุระสงคที์"เกี"ยวขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล โดยบริษัทอาจ

สง่ขอ้มลูของลกูคา้หรือผูล้งทนุไปยงับคุคล ดงัตอ่ไปนี * 

   (1) ผูแ้ทน ตวัแทน ผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์ิน ตวักลาง และ/หรือ ผูใ้หบ้ริการผลิตภัณฑอื์"นซึ"งลูกคา้หรือผู้

ลงทนุ หรือบรษัิทเป็นผูแ้ตง่ตั*ง 

   (2) ตวัแทน และผูร้บัจา้ง หรือผูใ้หบ้รกิารซึ"งเป็นบคุคลภายนอก ทั*งนี * เพื"อใหบ้คุคล และ/หรือนิตบิคุคล

เหลา่นี *ใหบ้รกิารแก่บรษัิท 

   (3) คูค่า้ นายหนา้ซื *อขายตราสารหนี * ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ผูจ้ดัจาํหนา่ยตราสารหนี * และบคุคลอื"นๆ 

ซึ"งมีความจาํเป็นอย่างสมเหตผุลที"ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้หรือผูล้งทนุ ที"จะทาํใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์

ของลกูคา้หรือผูล้งทนุที"ตอ้งการใชบ้รกิารของบรษัิท  

   (4) หน่วยงานกํากับ หน่วยงานของรัฐบาล หรือหน่วยงานที"มีหน้าที"กํากับดูแล เช่น สาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กรมบงัคบัคดี กระทรวงยุติธรรม สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  

สมาคมตลาดตราสารหนี *ไทย 

กรมสรรพากร บคุคลและนิติบุคคลใดๆ ก็ตามที"บริษัทตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเท่าที"กฎหมายหรือกฎระเบียบที"เกี"ยวขอ้ง

กาํหนด หรือในกรณีเฉพาะอื"นๆ เชน่ เป็นไปตามคาํสั"งศาล หรือสาํนกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

   (5) เพื"อการก่อตั*งสิทธิเรียกรอ้งตามสัญญาหรือตามกฎหมายของบริษัท หรือการยกขึ *นต่อสู้สิทธิ

เรียกรอ้งตามกฎหมาย 

 



 

   (6) หน่วยงานหรือองคก์รในต่างประเทศ เพื"อเปิดเผยขอ้มูลของท่าน ตามที"ไดร้บัการรอ้งขอ ทั*งนี * 

เพื"อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดทางกฎหมาย และหน่วยงานหรือองคก์รดงักล่าวไดร้บัการยอมรบัจากหน่วยงานกาํกบั

ของประเทศไทย 

  2.3 ภายใต้การได้ร ับความยินยอมจากลูกค้าหร ือผู้ลงทุน  บร ิษัทอาจใช้ข ้อมูลส่วนบุคคลในการ

ประมวลผลโดยระบบอัตโนมัต ิ ซ ึ4งจะมีผลต่อข ้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หร ือเพ ื4อการรวบรวมข้อมูลอ ื4นๆ  

เช ่น การรวบรวมข้อมูลเพ ื4อการตลาด  

  2.4  สิทธ ิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

   ในกรณีที"บริษัทไดมี้การรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย (ประมวลผล) ขอ้มลูส่วนบคุคลของลกูคา้หรือผูล้งทนุ 

ลกูคา้มีสิทธิ ดงัตอ่ไปนี * 

   (1) สิทธิที"จะไดร้บัการแจง้เกี"ยวกับการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ วิธีการเก็บรวบรวม

ขอ้มลู บคุคลที"จะไดร้บัขอ้มลู เหตผุลและระยะเวลาที"จดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคล 

   (2) สิทธิในการเขา้ถึง หรือขอรบัสาํเนาขอ้มลูส่วนบคุคลของลกูคา้หรือผูล้งทนุ ที"บรษัิทเป็นผูเ้ก็บรกัษาไว ้

ไมว่า่โดยชอ่งทางใดที"บรษัิทกาํหนด 

   (3) สิทธิในการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้หรือผูล้งทนุใหถ้กูตอ้ง 

   (4) สิทธิในการขอใหล้บ ทาํลาย ระงบัการใชช้ั"วคราว ทาํใหเ้ป็นขอ้มลูซึ"งไมอ่าจระบตุวัตนได ้

   (5) สิทธิในการถอนความยินยอมใหบ้รษัิทประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้หรือผูล้งทนุ 

   (6) สิทธิในการจาํกดัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้หรือผูล้งทนุ 

   (7) สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้หรือผูล้งทนุ 

   (8) สิทธิที"จะรอ้งเรียนตอ่บริษัท หรือคณะทาํงานคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล หากลกูคา้หรือผูล้งทนุเห็นว่า

สิทธิใดๆ ของลกูคา้หรือผูล้งทนุไดถ้กูบรษัิทละเมิด 

   อนึ"ง   การรอ้งขอใดๆ เพื"อการใชส้ิทธิของลกูคา้หรือผูล้งทนุตามที"กล่าวไวข้า้งตน้ ลกูคา้จะตอ้งกระทาํ

เป็นลายลกัษณอ์กัษร และบริษัทจะใชค้วามพยายามอย่างดีที"สุดที"จะดาํเนินการภายในระยะเวลาที"สมเหตสุมผล 

และไม่เกินระยะเวลาที"กฎหมายกาํหนด ภายใตข้อ้กาํหนดทางกฎหมายที"เกี"ยวข้องกับสิทธิของลูกคา้ในฐานะ

เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

 



 

   ในกรณีที"ลกูคา้หรือผูล้งทนุ ขอใหบ้ริษัทดาํเนินการ ลบ ทาํลาย จาํกดัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล 

ระงบัการใชช้ั"วคราว แปลงขอ้มลูส่วนบคุคลในรูปแบบขอ้มลูที"ไม่สามารถระบตุวัตนของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลได ้

หรือถอนความยินยอม อาจทาํใหเ้กิดขอ้จาํกัดกับบริษัทในการทาํธุรกรรมหรือใหบ้ริการกับลกูคา้หรือผูล้งทนุได ้ซึ"ง

บริษัทจะไดแ้จง้ใหลู้กคา้ทราบถึงขอ้จาํกัดดงักล่าวที"อาจจะเกิดขึ *นจากการใชส้ิทธิในขอ้ใดขอ้หนึ"งของลูกคา้หรือ      

ผูล้งทนุ 

   ทั*งนี * กรณีที"บริษัทไดด้าํเนินการตามสิทธิในการรอ้งขอของลูกคา้หรือผูล้งทุนขอ้หนึ"งขอ้ใด บริษัทขอ

สงวนสิทธิในการคดิคา่บรกิารใดๆ ที"อาจเกิดขึ *น (ถา้มี) เพื"อดาํเนินการเกี"ยวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้ 

 2.5  ระยะเวลาในการจัดเก็บข ้อมูลส่วนบุคคล 

   บริษัทจะจดัเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของลกูคา้หรือผูล้งทนุเท่าที"จาํเป็นตามวตัถุประสงคก์ารเก็บรวบรวม

ขอ้มลูทางกฎหมาย ดงัตอ่ไปนี *    

ลาํดับ เอกสาร ระยะเวลาการจัดเกบ็ 

   1. เอกสารหลกัฐานที"เกี"ยวขอ้งกบัคาํขอเปิดบญัชีและการทาํสญัญา

กบัลกูคา้ การตรวจสอบตวัตนที"แทจ้ริงของลกูคา้ ผูร้บัประโยชนที์"

แทจ้ริง และผูมี้อาํนาจควบคมุการทาํธุรกรรมของลกูคา้ หลกัฐาน

เกี"ยวกบัฐานะทางการเงินและความสามารถทางการเงินของลกูคา้ 

วตัถปุระสงคก์ารลงทนุ ระดบัความรูค้วามเขา้ใจและ

ประสบการณเ์กี"ยวกบัการลงทนุของลกูคา้ รวมทั*งเอกสาร

หลกัฐานที"เกี"ยวกบัการปรบัปรุงหรือทบทวนขอ้มลูดงักลา่ว  

ตอ้งจดัเก็บตลอดที"ลกูคา้ทาํธุรกรรมกบั

บริษัท และจดัเก็บตอ่ไปอีกเป็นระยะเวลา 5 

ปีนบัแตว่นัที"มีการปิดบญัชีหรอืเลิกสญัญา

กบัลกูคา้ 

   2. เอกสารหลกัฐานที"เกี"ยวขอ้งกบัการซื *อขายตราสารหนี* ไมว่า่จะ

ดาํเนินการในรูปแบบเอกสารหรือขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส ์ 

ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปีนบัแตว่นัที"มีการซื *อขาย 

   3. เอกสาร/บนัทกึการใหค้าํแนะนาํ การรบัคาํสั"งซื *อขาย หรือการ

เจรจาตกลงเกี"ยวกบัการลงทนุทางโทรศพัท ์เครื"องบนัทกึเสียงหรือ

เครื"องมือสื"อสารอื"นใด  

ไมน่อ้ยกวา่ 3 เดือนนบัแตว่นัที"มีการ

ดาํเนินการดงักลา่วเวน้แตมี่การรอ้งเรียน 

จดัเก็บจนกวา่จะดาํเนินการเกี"ยวกบัขอ้

รอ้งเรียนแลว้เสรจ็ 

  



 

 2.6  มาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

   บริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) รวมถึงด้านอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic File) และมีมาตรการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของลกูคา้ เป็นไปตามนโยบายการรกัษาความปลอดภัย

ทางเทคโนโยยีสารสนเทศที"บรษัิทกาํหนดไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร  

  2.7  การเปลี4ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

   กรณีมีการเปลี"ยนแปลงนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล อนัอาจเนื"องจากขอ้กาํหนดของบรษัิท หรือที"

จะมีปรบัแกต้ามขอ้กาํหนดของทางการที"อาจเกิดขึ *น บริษัทขอสงวนสิทธิที"จะไม่แจง้/บอกกลา่วใหล้กูคา้หรือผูล้งทนุ

ทราบลว่งหนา้ ทั*งนี *  บรษัิทจะแสดงนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบัที"เป็นปัจจบุนัไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัท 

  2.8 วิธ ีการตดิต่อบร ิษัท 

   ในกรณีที"ลูกคา้หรือผู้ลงทุนประสงค ์จะใช้สิทธิ ข้อหนึ"งข้อใดตามที"ระบุไว้ในข้อ 2.4  หรือให้ความ

ยินยอมหรือถอนความยินยอมในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้หรือผูล้งทนุ หรือมีขอ้สงสยัเกี"ยวกบั การ

ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษัิท ลกูคา้หรือผูล้งทนุสามารถติดตอ่ไดที้" : บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั 

เลขที" 540  อาคารเมอรค์วิรี"ทาวเวอร ์ชั*น 5 หอ้ง 501 ชั*น 14 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

                    

 

 


