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หนังสือให้ความยินยอม  
ตามข้อก าหนด พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

 
บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ากัด ("บริษัท")  เล็งเห็นถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ตาม

พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมายและกฎเกณฑท์ี่
เก่ียวขอ้ง จึงจดัใหม้ีประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวันี ้ เพื่อไดร้บัทราบถึงนโยบายของบริษัทเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม 
การใช ้การเปิดเผยและ/หรือโอนไปยงัต่างประเทศซึ่งขอ้มลูส่วนบคุคล ประเภทขอ้มลู และวตัถปุระสงคใ์นการด าเนินการ
ดงักล่าว รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกบัระยะเวลาในการเก็บรกัษาขอ้มลู การเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลใหแ้ก่บคุคลภายนอก 
สิทธิของท่าน การรกัษาความลบัและความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบรษิัท โดย
มีรายละเอียดดงันี ้
ประเภทของลูกค้าได้แก ่

• ลกูคา้บคุคลธรรมดาของบรษิัท  

• บคุคลธรรมดาที่มีความเก่ียวขอ้งกบันิติบคุคล  

• บคุคลธรรมดาอื่นใดที่บรษิัทมีความสมัพนัธ ์ปฏิสมัพนัธ ์ติดต่อกนัโดยประการอื่น  
(รวมเรียกว่า "ท่าน")  

การด าเนินการของบริษัทในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงขอ้มลูส่วนบุคคลประเภท
ดงัต่อไปนี ้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทเก็บรวบรวม  
"ข้อมูลส่วนบุคคล" (General Personal Data) หมายถึง ขอ้มลูใดๆ เก่ียวกบัท่านซึ่งระบถุึงตวัท่านหรือท าใหส้ามารถระบุ
ตัวท่านได  ้เพื่อที่บริษัทจะให้บริการแก่ท่าน บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านดว้ยวิธีการต่าง  ๆ บริษัทอาจเก็บ
รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรง (เช่น ผ่านทางฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ์ พนกังานบริษัท ผูแ้นะน าการลงทนุ 
(IC) ของบริษัท) หรือจากแหล่งอื่น ๆ โดยออ้ม (เช่น ส่ือสงัคม แพลตฟอรม์ออนไลนข์องบุคคลภายนอก หรือแหล่งขอ้มลู
อื่น ๆ) และผ่านบริษัทในเครือ ผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานทางการ หรือบุคคลภายนอก (เช่น ผู้รับฝาก
ทรพัยสิ์นที่เป็นบุคคลภายนอก ผูร้บัฝากทรพัยสิ์นช่วง และนายหนา้ซือ้ขายหลักทรพัย)์ ประเภทของขอ้มลูที่บริษัทเก็บ
รวบรวม ซึ่งขึน้อยู่กบัความสมัพนัธข์องท่านกบับรษิัท และบรกิารหรือผลิตภณัฑท์ี่ท่านตอ้งการจากบรษิัท  
"ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน" (Sensitive Personal Data) หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทเป็นข้อมูลที่
ละเอียดอ่อน บรษิัทจะเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มลูที่ละเอียดอ่อน ก็ต่อเมื่อไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้
จากท่าน หรือตามที่กฎหมายอนุญาตให้กระท าได้ ไดแ้ก่ ขอ้มูลชีวมาตร (เช่น ระบบจดจ าใบหนา้ ลายนิว้มือ) ขอ้มูล
สุขภาพ (เช่น ข้อมูลการรักษาพยาบาล) ประวัติอาชญากรรม ศาสนา และข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น  ๆ  ซึ่งแสดงอยู่ใน
เอกสารประจ าตวั (เช่น เชือ้ชาติและศาสนา) 
2. วัตถุประสงค์ที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ 
เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลและขอ้มลูที่ละเอียดอ่อนของท่านเพื่อวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้  

2.1 วัตถุประสงค์ที่บริษัทจ าเป็นต้องได้ รับความยินยอม บริษัทอาศัยความยินยอมของท่านเพื่อการ
ติดต่อสื่อสารทางการตลาด การเสนอขอ้เสนอพิเศษ เอกสารส่งเสรมิการขายที่เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบรกิารของ
บรษิัท บรษิัทในเครือ และบคุคลภายนอกซึ่งบรษิัทไม่สามารถอาศยัหลกัเกณฑห์รือฐานทางกฎหมายอื่น รวมถึง
การเก็บรวบรวม การใช ้และ/หรือการเปิดเผยขอ้มลูที่ละเอียดอ่อนของท่าน 
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2.2 วัตถุประสงค์ที่บริษัทอาจด าเนินการโดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 
กล่าวคือ เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบตัิตามสญัญา ส าหรบัการเขา้ท าสญัญาหรือการปฏิบตัิตามสญัญากับท่าน 
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและของ
บุคคลภายนอก เพื่อใหส้มดุลกับประโยชนแ์ละสิทธิและเสรีภาพขั้นพืน้ฐานที่ เก่ียวกับการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บคุคลของท่าน บรษิัทจะอาศยัหลกัเกณฑห์รือฐานทางกฎหมาย เพื่อการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอน
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงคใ์นการ ติดต่อกับท่านก่อนที่ท่านจะเขา้ท าสัญญากับบริษัท การ
ประมวลผลค าขอเปิดบญัชี การด ารงบญัชี และการด าเนินการเก่ียวกบับญัชีของท่าน รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง 
การประมวลผล การออกรายงาน การแสดงความเคล่ือนไหวทางบัญชี การบริหารความสัมพันธข์องท่านกับ
บริษัท การยืนยันตัวบุคคลและการตรวจสอบข้อมูลเครดิต กระบวนการท าความรูจ้ักลูกคา้ การตรวจสอบ
สถานะลูกคา้ และการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องที่อาจจ าเป็นตามกฎหมายที่ใชบ้ังคับ การปฏิบัติตาม
ขอ้บงัคบัของหน่วยงานก ากับดแูลทัง้ในประเทศและต่างประเทศ การควบคุมภายใน และการด าเนินธุรกิจของ
บรษิัท 

3. ระยะเวลาในการทีบ่ริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บรษิัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน ในระหว่าง
ที่ท่านเป็นลกูคา้ของบรษิัท และเมื่อท่านสิน้สดุความสมัพนัธก์บับรษิัท อย่างไรก็ตาม บรษิัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคล
ของท่านตามอายคุวาม หรือระยะเวลาที่กฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด  
4. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใตบ้ทบญัญัติแห่งกฎหมายและขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ท่านอาจ
มีสิทธิตามที่ระบุไวด้งัต่อไปนีเ้ก่ียวกับขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน การเขา้ถึง การโอนยา้ยขอ้มลู การคดัคา้น การลบหรือ
ท าลายขอ้มลู การจ ากดั การแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง การถอนความยินยอม การยื่นเรื่องรอ้งเรียน 
5. การรักษาความปลอดภัย บรษิัทมีการใชม้าตรการรกัษาความปลอดภยัภายในบรษิัทและการใชบ้งัคบันโยบายอยา่ง
เขม้งวดในการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหป้ลอดภัย ซึ่งรวมถึงการเขา้รหัสขอ้มูล และมาตรการป้องกันการ
เขา้ถึงขอ้มูล โดยบริษัทก าหนดใหบุ้คลากรของบริษัทและผูร้บัจา้งภายนอกจะตอ้งปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบาย
ความเป็นส่วนบคุคลที่เหมาะสม 
6. นโยบายความเป็นส่วนตัว ท่านไดอ้่านและตกลงตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไข และรบัทราบนโยบายความเป็นส่วนตวั 
ซึ่งระบุถึงวิธีการที่ บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ากัด ("บริษัท") จะเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มูลส่วน
บคุคลและขอ้มลูที่ละเอียดอ่อนของท่าน โดยยินยอมใหม้ีการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรบัการติดต่อส่ือสารทางการตลาด ขอ้เสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขายที่เก่ียวกับผลิตภณัฑ์
และบรกิารของบรษิัท บรษิัทในเครือและบรษิัทย่อยของบรษิัท และบคุคลภายนอก ซึ่งในบางครัง้บรษิัทจ าเป็นตอ้งส่งหรอื
โอนขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไปยงัต่างประเทศ ในกรณีนีบ้ริษัทจะใชค้วามพยายามอย่างดีที่สดุในการส่งหรือโอนขอ้มลู
ส่วนบุคคลของท่านไปยงัพนัธมิตรทางธุรกิจ ผูบ้ริการ หรือผูร้บัขอ้มลูของบรษิัทที่มีความน่าเชื่อถือดว้ยวิธีการท่ีปลอดภยั
เพื่อรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ทัง้นี ้บริษัทจะด าเนินการตามขัน้ตอนและมาตรการต่าง ๆ  เพื่อท าให้
ท่านมั่นใจไดว้่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนขอ้มูลนั้นมีมาตรฐานการ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลที่เหมาะสม  
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7. รายละเอียดการติดต่อบริษัท หากท่านมีความประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิของท่านท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 
โปรดติดต่อบรษิัทหรือเจา้หนา้ที่ของบรษิัท ที่บริษัทหลักทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จ ากัด  

ส านักงานใหญ่ เลขที่ 540 อาคารเมอรค์ิวรี่ ทาวเวอร ์ชั้น 5 หอ้ง 501, ชั้น 14 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ10330 หมายเลขโทรศพัท ์02-680-5000 หรือ เว็บไซต ์www.asiawealth.co.th ฝ่ายบรกิารลกูคา้สมัพนัธ ์อีเมล 
cs@asiawealth.co.th  

 
ลงนาม : …………………………………………………………………. 
 
ชื่อ นามสกลุ: …………………………………………………………… 
               (ชือ่เตม็ตามทีป่รากฏในบตัรประชาชน /หนงัสอืเดนิทาง) 
 
วนัท่ี: ………………………………………….. 
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